
 

BAB III  

PROSEDUR PENGAMATAN 

A. Tempat dan Waktu 

A. Tempat 

       Pengamatan ini dilakukan di RSU Ganesha sebagai tempat pengamatan 

berdasarkan atas pertimbangan antara lain : 

a. RSU Ganesha merupakan Rumah Sakit rujukan di wilayah Kabupaten Gianyar 

b. Terdapat pasien Diabetes Mellitus rata – rata perbulan 3 orang sehingga 

memungkinkan peneliti mendapatkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. . 

B. Waktu  

       Pengamatan ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu pada bulan April 2022 

B. Cara Memilih Subjek Pengamatan 

a. Kriteria inklusi  

       Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek pengamatan dapat mewakili dalam 

subjek pengamatan pengamatan yang memenuhi syarat sebagai subjek pengamatan 

yaitu : 

1) Pasien Diabetes Mellitus sesuai dengan diagnose dokterLaki-laki maupun 

perempuan yang berumur 20-65 tahun. 

2) Pasien penyakit kronis yang dirawat di RSU Ganesha 

3) Terdapat data evaluasi asupan makan dan data antropometri dalam rekam medis 

pasien.  
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b. Kriteria Eksklusi 

       Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek pengamatan tidak dapat 

mewakili subjek pengamatan karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek 

pengamatan pengamatan. Kriteria eksklusi pada pengamatan ini yaitu : 

1) Pasien DM yang tidak tercatat data evaluasi asupan makan dan data antropometri.  

C. Jenis Data 

       Terdapat 2 jenis data yang dikumpulkan dalam pengamatan ini yaitu data primer 

dan data sekunder sebagai berikut: 

a. Data Primer 

       Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang 

meliputi : 

1. Proses PAGT oleh Ahli Gizi RSU Ganesha 

b. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti 

yang meliputi: 

1) Data mengenai gambaran umum RSU Ganesha meliputi letak, struktur organisasi, 

waktu pendirian rumah sakit. 

2) Data mengenai gambaran Instalasi Gizi di RSU Ganesha meliputi jumlah tenaga 

gizi, tugas ahli gizi di RSU Ganesha, waktu pelayanan ahli gizi di RSU Ganesha. 

3) Data yang meliputi jumlah pasien Diabetes Mellitus di wilayah kerja RSU Ganesha 

4) Data asupan makan subjek pengamatan meliputi hasil evaluasi asupan makan 

pasien di rumah sakit. 
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5) Data status gizi subjek, yaitu berat badan dan tinggi badan pasien Diabetes 

Mellitus. 

6) Data informasi personal subjek untuk informasi data diri seperti nama, tempat 

tanggal lahir,umur, pekerjaan pasien diabetes mellitus. 

D. Cara Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara proses PAGT kepada Ahli Gizi RSU Ganesha 

b. Data Sekunder 

1) Data jumlah pasien Diabetes Mellitus diperoleh dari dokumen tertulis yang didapat 

dari RSU Ganesha.  

2) Data status gizi diperoleh dari mengukur berat badan dan tinggibadan subjek yang 

dilakukan oleh tenaga medis lalu selanjutnya dicatat.  

E. Instrument 

Instrument dan Alat pengamatan yang digunakan diantaranya: 

a. Instrument  

       Instrument yang digunakan dalam pengamatan ini adalah daftar master tabel 

subjek pengamatan 

b. Alat  

       Alat yang digunakan dalam pengamatan ini adalah alat tulis, buku tulis, kalkulator, 

dan aplikasi software nutrisurvey.  
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F. Cara Pengolahan Data 

1. Teknik pengolahan data 

a. Data tentang riwayat evaluasi asupan makan yang dilihat dari konsumsi zat gizi 

makro diperoleh dari hasil rekam medis rumah sakit. Perhitungan konsumsi 

energi, protein, lemak dan karbohidrat dengan menggunakan aplikasi software 

nutrisurvey sehingga diperoleh total konsumsi energi, protein, lemak dan 

karbohidrat dalam sehari selanjutnya dijumlahkan hasil analisa, kemudian 

dipersentasekan dengan membagi kebutuhan individu masing-masing subjek yang 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Tabel 2  
Klasifikasi Konsumsi Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat 

 

Klasifikasi Presentase 

Lebih >120 % dari kebutuhan individu 

Baik 90-119% dari kebutuhan individu 

Defisit tingkat ringan : 80-89% dari kebutuhan individu 

Defisit tingkat sedang : 70-79% dari kebutuhan individu 

Defisit tingkat berat : <70% dari kebutuhan individu 

               Sumber: Kusharto dan Supariasa, 2014 

Contoh Perhitungan Konsumsi Energi dengan rumus  :  

 

 

b. Data mengenai status gizi 

       Status gizi ditentukan dengan mengukur tinggi badan, berat badan dan menghitung nilai 

indeks massa tubuh (IMT). Nilai IMT diperoleh dari membagi berat badan dalam kilogram 

(kg) dengan kuadrat tinggi dalam meter (m2). Kemudian membandingkannya dengan 

Konsumsi Energi = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑠𝑚𝑖 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢
 × 100% 
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klasifikasi. Klasifikasi IMT dengan kategori kekurangan berat badan tingkat berat < 17 

kg/m2, kekurangan berat badan tingkat ringan 17 – 18,4 kg/m2, normal 18,5 – 25 kg/m2, 

kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 – 27 kg/m2, kelebihan berat badan tingkat berat > 

27 kg/m2. 

1. Interpretasi data  

       Data riwayat evaluasi asupan makan, status gizi setelah diolah selanjutnya 

dianalisis sesuai dengan tujuan khusus sebagai berikut: 

a. Data riwayat evaluasi asupan makan di olah dalam bentuk grafik pie konsumsi zat 

gizi makro dan dianalisa secara deskriptif. 

b. Data status gizi subjek pengamatan di olah dalam bentuk grafik pie dan dianalisa 

secara deskriptif. 

c. Data evaluasi asupan makan dan status gizi diinterpretasikan dalam bentuk tabel 

silang.


