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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diabetes Mellitus 

1. Pengertian Diabetes Mellitus 

Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja 

insulin atau kedua (ADA, 2010). 

Berdasarkan Perkeni tahun 2011 Diabetes Mellitus adalah penyakit gangguan 

metabolisme yang bersifat kronis dengan karakteristik hiperglikemia. Berbagai 

komplikasi dapat timbul akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol, misalnya 

neuropati, hipertensi, jantung koroner, retinopati, nefropati, dan gangren. 

Diabetes Melitus merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang 

ditandai peningkatan glukosa darah (Hiperglikemi), disebabkan karena 

ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan untuk memfasilitasi masuknya 

glukosa dalam sel agar dapat di gunakan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. 

Berkurang atau tidak adanya insulin menjadikan glukosa tertahan didalam darah 

dan menimbulkan peningkatan gula darah, sementara sel menjadi kekurangan 

glukosa yang sangat di butuhkan dalam kelangsungan dan fungsi sel (Izzati & 

Nirmala dalam Meivi I.Derek, 2017).  

2. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Klasifikasi etiologi Diabetes mellitus menurut American Diabetes 

Association, 2010 adalah sebagai berikut. 
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a. Diabetes Melitus tipe I 

Pada Diabetes Melitus tipe I (Diabetes Insulin Dependent), lebih sering 

terjadi  pada usia remaja. Lebih dari 90% dari sel pankreas yang memproduksi 

insulin mengalami kerusakan secara permanen. Oleh karena itu, insulin yang 

diproduksi sedikit atau tidak langsung dapat diproduksi. Hanya sekitar 10% dari 

semua penderita Diabetes Mellitus menderita tipe I. Diabetes tipe I kebanyakan 

pada usia dibawah 30 tahun.  

b. Diabetes Melitus tipe II  

Diabetes Melitus tipe II ( Diabetes Non Insulin Dependent) ini tidak ada 

kerusakan pada pankreasnya dan dapat terus menghasilkan insulin, bahkan 

kadang-kadang insulin pada tingkat tinggi dari normal. Akan tetapi, tubuh 

manusia resisten terhadap efek insulin, sehingga tidak ada insulin yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Diabetes Mellitus tipe ini sering terjadi pada 

dewasa yang berumur lebih dari 30 tahun dan menjadi lebih umum dengan 

peningkatan usia.  

c. Diabetes Mellitus Gestasional 

Diabetes Mellitus gestasional adalah diabetes yang timbul selama kehamilan. 

Ini meliputi 2-5% daripada seluruh diabetes. Jenis ini sangat penting diketahui 

karena dampaknya pada janin kurang baik bila tidak ditangani dengan benar 

(Suyono, 2011). Diabetes tipe gestasional merupakan gangguan toleransi glukosa 

berbagai derajat yang ditemukan pertama kali saat kehamilan. Sebagian besar 

wanita hamil yang menderita Diabetes Mellitus gestasional memiliki homeostatis 

glukosa relative normal selama kehamilan pertama (5 bulan) dan juga dapat 
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mengalami defisiensi insulin relative pada kehamilan kedua, tetapi kadar glukosa 

dapat kembali normal setelah melahirkan (Suiraoka, 2012). 

3. Faktor Penyebab Diabetes Mellitus 

Faktor penyebab menurut Budiyanto 2001 (Suiraoka, 2012) dikelompokkan 

menjadi 2 golongan yaitu: 

a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah 

1) Umur 

Manusia mengalami penurunan fisiologis setelah umur 40 tahun. Diabetes 

Mellitus sering muncul setelah manusia memasuki umur rawan tersebut. semakin 

bertambahnya umur, maka risiko menderita Diabetes Mellitus akan meningkat 

terutama umur 45 tahun (kelompok risiko tinggi). 

2) Jenis kelamin 

Distribusi penderita Diabetes Mellitus menurut jenis kelamin sangat 

bervariasi. Di Amerika Serikat penderita Diabetes Mellitus lebih banyak terjadi 

pada perempuan daripada laki-laki. Namun, mekanisme yang menghubungkan 

jenis kelamin dengan Diabetes Mellitus belum jelas. 

3) Faktor keturunan 

Diabetes Mellitus cenderung diturunkan. Adanya riwayat Diabetes Mellitus 

dalam keluarga terutama orang tua dan saudara kandung memiliki risiko lebih 

besar terkena penyakit ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak 

menderita Diabetes Mellitus. Ahli menyebutkan bahwa Diabetes Mellitus 
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merupakan penyakit yang terpaut kromosom seks atau kelamin. Umumnya, laki-

laki menjadi penderita sesungguhnya, sedangkan perempuan sebagai pihak yang 

membawa gen untuk diwariskan kepada anak-anaknya. 

4) Riwayat penderita Diabetes Melitus gestasional 

Diabetes gestasional dapat terjadi sekitar 2-5% pada ibu hamil. Biasanya 

Diabetes Mellitus akan hilang setelah anak lahir. Namun, dapat pula terjadi 

Diabetes Mellitus dikemudian hari. Ibu hamil yang menderita Diabetes Mellitus 

akan melahirkan bayi besar dengan berat lebih dari 4000 gram. Apabila hal ini 

terjadi, maka kemungkinan besar si ibu akan mengidap Diabetes Melitus tipe II 

kelak. 

b. Faktor risiko yang dapat diubah : 

1) Obesitas 

Berdasarkan beberapa teori menyebutkan bahwa obesitas merupakan factor 

predisposisi terjadinya resistensi insulin. Semakin banyak jaringan lemak pada 

tubuh maka tubuh semakin resisten terhadap kerja insulin, terutama bila lemak 

tubuh atau kelebihan berat badan terkumpul di daerah sentral atau perut. Lemak 

dapat memblokir kerja insulin sehingga glukosa tidak dapat diangkut ke dalam sel 

dan menumpuk dalam pembuluh darah, sehingga terjadi peningkatan kadar 

glukosa darah. Obesitas merupakan faktor risiko terjadinya Diabetes Mellitus tipe 

II dimana sekitar 80-90% penderita mengalami obesitas 
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2) Aktivitas fisik kurang 

Berdasarkan penelitian bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur 

dapat menambah sensitivitas insulin. Prevalensi Diabetes Mellitus mencapai 2-4 

kali lipat terjadi pada individu yang kurang aktif dibandingkan dengan individu 

yang aktif. Semakin kurang aktivitas fisik, maka semakin mudah seseorang 

terkena penyakit Diabetes Mellitus. Olahraga atau aktivitas fisik dapat membantu 

mengontrol berat badan. Glukosa dalam darah akan dibakar menjadi energi, 

sehingga sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Selain itu, aktivitas 

fisik yang teratur juga dapat melancarkan peredaran darah, menurunkan faktor 

risiko terjadinya Diabetes Mellitus. 

3) Pola makan 

Pola makan yang salah dapat mengakibatkan kurang gizi atau kelebihan berat 

badan. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkena Diabetes Mellitus. 

kurang gizi (malnutrisi) dapat mengganggu fungsi pankreas dan mengakibatkan 

gangguan sekresi insulin. Sedangkan kelebihan berat badan dapat mengakibatkan 

gangguan kerja insulin. 

4. Gejala Diabetes Mellitus 

Gejala awal berhubungan dengan efek langsung dari kadar glukosa darah yang 

tinggi. Jika kadar glukosa darah sampai diatas 160-180 mg/dl, maka glukosa akan 

dikeluarkan melalui kemih. Jika kadarnya lebih tinggi lagi, ginjal akan membuang 

air tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Karena 

ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah yang berlebihan, maka penderita 

sering berkemih dalam jumlah yang banyak (poliuri). Akibatnya, penderita 
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merasakan haus yang berlebihan sehingga banyak minum (polidipsi) (Maulana, 

2008). Menurut (Syahbudin, 2007) gejala Diabetes Mellitus adalah adanya rasa 

haus yang berlebihan, sering kencing terutama pada malam hari, berat badan turun 

dengan cepat, penderita lemah, kesemutan pada jari tangan dan kaki, penglihatan 

kabur, gairah seks menurun, dan luka sulit untuk sembuh. 

5. Bahan Makanan  untuk Penderita Diabetes Mellitus 

a. Bahan makanan yang dianjurkan untuk Diabetes Mellitus (Almatsier, 2004) 

yaitu :  

1) Sumber karbohidrat kompleks, seperti nasi, mie, roti kentang, singkong, ubi 

dan sagu 

2) Sumber protein rendah lemak, seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, 

tempe, tahu, dan kacang-kacangan 

3) Sumber lemak dalam jumlah yang terbatas yaitu bentuk makanan yang 

mudah dicerna 

4) Makanan terutama yang diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, 

direbus, dan dibakar 

 

b. Bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi untuk diet Diabetes 

Mellitus yaitu : 

1) Makanan yang mengandung banyak gula sederhana, seperti gula pasir, gula 

jawa, sirup, jam, jeli, buah-buahan yang diawetkan dengan gula, susu kental 

manis, minuman botol ringan, dan es krim 

2) Mengandung banyak lemak, seperti cake, makanan siap saji dan gorengan 
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3) Mengandung banyak natrium, seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang 

diawetkan 

B. Pola Konsumsi  

1. Pengertian Pola Konsumsi 

Pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai 

macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan tiap hari oleh satu orang dan 

merupakan ciri khas untuk satu kelompok masyarakat tertentu (Soegeng dalam 

Efriyani, 2018). 

2. Metode Pengukuran Pola Konsumsi  

Metode Pengukuran Pola Konsumsi yaitu Frekuensi Makanan (Food 

Frequency). Prinsip dasar food frequency questionnaire (FFQ) adalah menggali 

informasi frekuensi makan makanan tertentu pada individu yang diduga berisiko 

tinggi menderita defisiensi gizi atau kelebihan asupan zat gizi tertentu pada 

periode waktu yang lalu. Jadi, FFQ digunakan sebagai alat diagnostik terhadap 

makanan yang menyebabkan kasus gizi (kekurangan atau kelebihan). Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui besar faktor pajanan makanan tertentu terhadap 

kejadian penyakit yang berhubungan dengan asupan gizi. FFQ ada dua jenis, yaitu 

FFQ murni dan semi-FFQ. Perbedaannya adalah pada FFQ murni tidak ada 

kuantitas (porsi), sedangkan pada semi-FFQ ada kuantitas (porsi). 

Penggunaan metode frekuensi makanan bertujuan untuk memperoleh data 

konsumsi makanan secara kualitatif dan informasi deskripstif tentang pola 

konsumsi. Metode ini umumnya tidak digunakan untuk memperoleh data 

kuantitatif makanan ataupun asupan konsumsi zat gizi (Gibson, 2005). Namun, 

metode frekuensi pangan dapat juga digunakan untuk menilai konsumsi makanan 
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secara kuantitatif. Hal ini tergantung dari tujuan studi, apakah hanya ingin 

menggali frekuensi pengunaan makanan saja atau juga sekaligus dengan konsumsi 

zat gizinya. Dengan metode ini, dapat dinilai frekuensi penggunaan makanan atau 

kelompok makanan tertentu selama kurun waktu yang spesifik dan sekaligus 

memperkirakan konsumsi zat gizinya. Kuesioner mempunyai dua komponen 

utama yaitu daftar pangan dan frekuensi penggunaan pangan. 

3. Klasifikasi Food Frequency Quetionnaire 

      Terdapat dua jenis FFQ, yaitu sebagai berikut. 

a. Kualitatif FFQ yang memuat tentang : 

1) Daftar makanan yang spesifik pada kelompok makanan tertentu atau 

makanan yang dikonsumsi secara periodik pada musim tertentu 

2) Daftar bahan makanan yang dikonsumsi dalam frekuensi yang cukup sering 

oleh responden 

3) Frekuensi konsumsi makanan yang dinyatakan dalam 

harian,mingguan,bulanan,atau tahunan 

Prosedur pengisian data kualitatif FFQ : 

a) Berdasarkan daftar makanan khusus yang ada pada kuisioner, tanyakan 

kepada responden tentntang frekuensi setiap bahan makanan yang mereka 

konsumsi, seberapa sering biasanya mereka mengonsumsi setiap item bahan 

makanan tersebut 

b) Terdapat lima kategori frekuensi penggunaan bahan makanan yang harus 

tersedia pada FFQ, yaitu harian, mingguan, bulanan, tahunan, jarang atau 
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tidak pernah. Responden diharapkan memilih salah satu kategori pada kotak 

yang tersedia 

 

b. Semi-Kuantitatif FFQ 

Semi kuantitatif FFQ adalah kualitatif FFQ dengan tambahan perkiraan 

ukuran porsi, seperti kecil, medium, besar, dan sebagainya. Modifikasi tipe ini 

dapat dilakukan untuk mengetahui asupan energi dan zat gizi spesifik. Kuisioner 

semi kuantitatif FFQ ini harus memuat bahan makanan sumber zat gizi yang lebih 

utama. 

Prosedur semi kuantitatif FFQ : 

1) Lengkapi langkah prosedur kualitatif FFQ 

2) Gunakan ukuran 3 porsi, yaitu kecil, sedang, dan besar. Isikan ukuran porsi 

yang dikonsumsi pada kotak yang tersedia 

3) Konversikan seluruh frekuensi bahan makanan yang digunakan ke dalam 

penggunaan setiap hari dengan cara sebagai berikut. 

1 kali/hari = 1 

3 kali/hari = 3 

4 kali/minggu = 4/7 hari = 0,57 

5 kali/bulan = 5/30 hari = 0,17 

10 kali/tahun = 10/365 hari = 0,03 

4) Frekuensi yang berulang-ulang setiap hari, dijumlahkan menjadi konsumsi 

per hari 
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4. Kelebihan dan Kelemahan Metode FFQ 

a. Kelebihan FFQ adalah sebagai berikut. 

1) Mudah mengumpulkan data dan biaya murah 

2) Cepat (membutuhkan waktu sekitar 20 menit hingga 1 jam untuk setiap 

responden) 

3) Tidak membebani responden, dibandingkan dengan metode food record 

4) Dapat diisi sendiri oleh repsonden atau oleh pewawancara 

5) Pengolahan data mudah dilakukan 

6) Dapat digunakan pada jumlah sampel populasi yang besar 

7) Dapat menggambarkan kebiasaan makan untuk suatu makanan spesifik jika 

dilaksanakan pada periode yang lebih panjang 

8) Dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antara penyakit dan 

kebiasaan makan 

b. Kelemahan FFQ adalah sebagai berikut. 

1) Hasil bergantung pada kelengkapan daftar bahan makanan yang ditulis 

pada kuisioner 

2) Makanan musiman sulit dihitung 

3) Bergantung pada daya ingat responden 

 

C. Konsumsi Buah dan Sayur 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tahun 2017 berfokus pada 

tiga aktivitas utama, yaitu: memeriksa kesehatan secara rutin, melakukan aktivitas 

fisik, dan mengonsumsi sayur dan buah. Mendukung salah satu program 

GERMAS, yaitu membiasakan masyarakat mengonsumsi sayur dan buah setiap 
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hari. Konsumsi beragam sayuran dan buah nusantara, yang ada dan banyak 

tersedia di daerah lokal, dapat mencegah penyakit degeneratif yaitu Diabetes 

Mellitus (Kemenkes RI, 2017). 

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, 

dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan 

buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam 

tubuh. Berbeda dengan sayuran, buah-buahan juga menyediakan karbohidrat 

terutama berupa fruktosa dan glukosa. Sayur tertentu juga menyediakan 

karbohidrat, seperti wortel dan kentang sayur. Sementara buah tertentu juga 

menyediakan lemak tidak jenuh seperti buah alpukat dan buah merah (PGS, 

2014). 

Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan 

yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan kadar gula darah. 

Konsumsi buah dan sayur menurut (Carter et al., 2010) dalam beberapa studi 

meta analisis dapat mengurangi risiko diabetes mellitus tipe 2 jika dibandingkan 

dengan subyek yang konsumsinya rendah. 

Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air 

besar (BAB/sembelit) dan kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi 

sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit 

tidak menular kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan 

salah satu indikator sederhana gizi seimbang. 

Semakin matang buah yang mengandung karbohidrat semakin tinggi 

kandungan fruktosa dan glukosanya, yang dicirikan oleh rasa yang semakin 

manis. Dalam budaya makan masyarakat perkotaaan Indonesia saat ini, semakin 



19 
 

dikenal minuman jus bergula. Dalam segelas jus buah bergula mengandung 150-

300 kalori, sekitar separuhnya berasal dari gula yang ditambahkan. Oleh karena 

itu konsumsi buah yang terlalu matang dan minuman jus bergula perlu dibatasi 

agar turut mengendalikan kadar gula darah.  

Konsumsi serat yang dianjurkan untuk pasien Diabetes Mellitus adalah       

20-35 gram setiap harinya yang banyak terdapat di dalam buah dan sayur 

(Arisman, 2008). Serat yang dianjurkan untuk penderita Diabetes Mellitus adalah 

serat larut air yang banyak mengandung vitamin dan mineral (Kumala Dewi, 

2014). 

Sayuran dan buah yang dikonsumsi oleh penderita Diabetes Mellitus juga 

memperhatikan jenis dan nilai Indeks Glikemiknya. Adapun jenis sayurannya 

adalah sebagai berikut. 

1. Sayuran A : Baligo, gambas, jamur kuping segar, ketimun, labu siam, lobak, 

selada air, selada, dan  tomat 

2. Sayuran B : Bayam, bit, buncis, brokoli, caisim, daun pakis, daun wuluh, 

genjer, jagung muda, jantung pisang, kol, kembang kol, kapri muda, 

kangkung, kucai, kacang panjang, kecipir, labu siam, labu waluh, pare, 

pepaya muda, rebung, sawi, tauge kacang hijau, terong, dan wortel 

3. Sayuran C : Bayam merah, daun katuk, daun melinjo, daun papaya, daun 

singkong, daun tales, kacang kapri, kluwih, melinjo, nangka muda, tauge 

kacang kedelai 

Sedangkan jenis buah-buahan yang memiliki indeks glikemik rendah yaitu 

anggur, apel, jeruk, mangga, pear, kiwi, nanas, pisang, persik, plum, dan sawo 

(Sumber : Atkinson et al., Robert et al., Trinidad et al., 2010). 
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 Pola konsumsi sayur dan buah meliputi jumlah, jenis, dan frekuensi. Prinsip 

pengaturan makan pada penyandang Diabetes Mellitus hampir sama dengan 

anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu makanan yang seimbang (Kumala 

Dewi, 2014). Rekomendasi minimal mengonsumsi sayuran dan buah-buahan bagi 

penderita Diabetes Mellitus adalah 5-10 porsi dan jumlah sayuran dan buah-

buahan yang disajikan dalam satu kali penyajian adalah 106 gram (Dauchet L, 

2006). Sehingga, penyajian sayuran yang dianjurkan dalam 1 hari dan dikatakan 

cukup apabila >318 gram serta dikatakan kurang apabila <318 gram dan total 

penyajian buah dalam 1 hari dikatakan cukup apabila >212 gram dan dikatakan 

kurang apabila <212 gram. Sementara itu, berdasarkan jenisnya konsumsi sayuran 

dan buah-buahan dikatakan beragam jika mengonsumsi > 5 jenis sayuran dan 

buah-buahan serta dinyatakan tidak beragam jika mengonsumsi <5 jenis sayuran 

dan buah-buahan (FAO, 2011).  Sedangkan Frekuensi konsumsi sayur dan buah 

yang dianjurkan untuk pasien Diabetes Mellitus adalah > 3 hari dalam 1 minggu 

(Du H, 2017). 

D. Kadar Glukosa Darah 

1. Pengertian Kadar Glukosa Darah 

Kadar glukosa darah adalah kadar gula yang terdapat dalam darah yang 

terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati 

dan otot rangka. Kadar glukosa darah tersebut merupakan sumber energi utama 

bagi sel tubuh di otot dan jaringan. Tanda seseorang mengalami Diabetes Mellitus 

apabila kadar gula darah sewaktu > 200 mg/dl dan kadar gula darah puasa > 126 

mg/dl (Misnadiarly dalam Rachmawati,2015). 
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Energi sebagian besar berfungsi untuk kebutuhan sel dan jaringan yang 

berasal dari glukosa. Setelah pencernaan makanan yang mengandung banyak 

glukosa, secara normal kadar glukosa darah akan meningkat, namun tidak 

melebihi 170 mg/dl. Banyak hormon yang berperan dalam mempertahankan 

glukosa darah. Pengukuran glukosa darah  dapat dilakukan untuk memantau 

mekanisme regulatorik ini. Penyimpangan berlebihan kadar glukosa darah dari 

normal baik tinggi maupun rendah, maka terjadi gangguan homeostatis yang 

dapat berhubungan dengan hormon (Sacher A, 2004). 

2. Macam-Macam Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

Berdasarkan Depkes RI ada beberapa macam pemeriksaan glukosa darah 

yang dapat dilakukan, yaitu :  

a. Glukosa Darah Sewaktu  

Pemeriksaan gula darah yang dilakukan setiap waktu sepanjang hari tanpa 

memperhatikan makan terakhir yang dimakan dan kondisi tubuh orang tersebut.  

Kategori Kadar glukosa darah sewaktu yaitu : 

Tabel 1 

Kadar Glukosa Darah Sewaktu 

Sumber :  Penatalaksanaan Diabetes Mellitus, Suyono, 2018 

 

 

 

 

 Bukan Belum Pasti Pasti 

Kadar Glukosa Darah 

Sewaktu  (mg/dl) 

    Plasma Vena <100 100-199 >200 

   Darah Kapiler <90 90-199 >200 
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b. Glukosa Darah puasa 

Glukosa darah puasa adalah pemeriksaan glukosa darah yang dilakukan 

setelah pasien melakukan puasa selama 8-10 jam. Kategori Kadar glukosa darah 

puasa yaitu : 

Tabel 2 

Kadar Glukosa Darah Puasa 
 Bukan Belum Pasti Pasti 

Kadar Glukosa Darah 

Puasa (mg/dl) 

  Plasma Vena <100 100-125 >126 

  Darah Kapiler <90 90-99 >100 

  Sumber : Penatalaksanaan Diabetes Mellitus, Suyono, 2018 

c. Glukosa Darah 2 jam PP 

2 jam Post prandial Pemeriksaan glukosa ini adalah pemeriksaan glukosa yang 

dihitung 2 jam setelah pasien menyelesaikan makan. Kategori Kadar glukosa 

darah 2 jam PP yaitu : 

Tabel 3 

Kadar Glukosa Darah 2 Jam PP 

 Baik Sedang Buruk 

 

Kadar Glukosa 2 Jam PP (mg/dl) 

 

110-144 

 

145-179 

 

>180 

    
Sumber : Penatalaksanaan Diabetes Mellitus, Suyono, 2018 

 


