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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada penderita Diabetes Mellitus di Poli 

Interna Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan karakteristik sampel, diperoleh sampel yang paling banyak 

adalah berjenis kelamin perempuan (51,52%). Kelompok umur terbanyak 

terdapat pada rentang umur 50-64 tahun (75,76%). Sebagian besar tingkat 

pendidikan penderita Diabetes Mellitus adalah SMA (45,45%). Sampel 

terbanyak ditemukan tidak bekerja (45,45%) dan sampel dengan riwayat 

Diabetes Mellitus paling banyak didiagnosa sekitar 1-5 tahun terakhir 

(51,52%) 

2. Pola konsumsi sayur sebagian besar sampel tergolong dalam kategori 

kurang. Ditinjau dari segi jumlah diperoleh 81,82% sampel konsumsinya 

kurang, ditinjau dari segi jenis diperoleh 63,64% sampel konsumsinya 

kurang, dan ditinjau dari segi frekuensi diperoleh 81,82% sampel 

konsumsinya kurang 

3. Pola konsumsi buah sebagian besar sampel tergolong dalam kategori 

kurang. Ditinjau dari segi jumlah diperoleh 78,79% sampel konsumsinya 

kurang, ditinjau dari segi jenis diperoleh 84,85% sampel konsumsinya 

kurang, dan ditinjau dari segi frekuensi diperoleh 81,82% sampel 
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konsumsinya kurang Kadar glukosa darah sewaktu sampel sebagian besar 

adalah normal (63,64%) 

4. Kadar glukosa darah sewaktu sampel sebagian besar adalah normal 

(63,64%) 

5. Pola konsumsi sayur sampel sebagian besar kurang tetapi memiliki kadar 

glukosa darah normal. Sampel dengan kategori konsumsi jumlah sayurnya 

kurang cenderung memiliki kadar glukosa darah normal (60,61%). Sampel 

dengan kategori konsumsi jenis sayurnya tidak beragam cenderung memiliki 

kadar glukosa darah normal (54,55%) dan sampel dengan kategori konsumsi 

frekuensi sayurnya jarang cenderung memiliki kadar glukosa darah normal 

(54,55%) 

6. Pola konsumsi buah sampel sebagian besar kurang tetapi memiliki kadar 

glukosa darah normal. Sampel dengan kategori konsumsi jumlah buahnya 

kurang cenderung memiliki kadar glukosa darah normal (57,58%). Sampel 

dengan kategori konsumsi jenis buahnya tidak beragam cenderung memiliki 

kadar glukosa darah normal (60,61%) dan sampel dengan kategori konsumsi 

frekuensi buahnya jarang cenderung memiliki kadar glukosa darah normal 

(60,61%) 

 

B. Saran 

1. Bagi penderita Diabetes Mellitus yang memiliki kadar glukosa  darah 

sewaktu tidak normal, diharapkan melakukan kontrol glukosa darah secara 

intensif untuk mengetahui pengendalian kadar glukosa darahnya. 
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2. Penderita Diabetes  Mellitus diharapkan untuk meningkatkan konsumsi 

sayur dan buah untuk membantu pengendalian kadar glukosa darah baik 

dari segi jumlah, jenis, dan juga frekuensi konsumsinya. 

3. Bagi pihak rumah sakit diharapkan untuk meningkatkan program 

GERMAS terutama untuk konsumsi sayur dan buah. Selain itu, diharapkan 

untuk ditempatkan ahli gizi di poli interna RSUD Wangaya Denpasar dan 

diberikan pelatihan edukator mengenai Diabetes Mellitus  agar dapat 

menjadi tenaga penyuluh maupun tenaga konseling gizi yang lebih 

professional. 

4. Kelemahan dari penelitian ini adalah sampel yang diteliti tidak homogen. 

Sehingga, saran bagi peneliti selanjutnya agar sampel yang akan diteliti 

dipilih yang homogen. 

 

 


