
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Ganesha 

       Kabupaten Gianyar merupakan daerah tujuan pariwisata di Bali dengan luas 368 

km2 dan jumlah penduduk : 470.380 jiwa, maka rata – rata kepadatan penduduk sebesar 

1.278/km2. RSU Ganesha adalah Rumah Sakit Swasta berada di wilayah Kecamatan 

Sukawati yang berlokasi di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar dengan luas areal tanah 

4200 m2. Didirikan pada tanggal 16 Desember 2004 dengan nama RSIA Ganesha, 

dimana pada saat itu bernaung di bawah Yayasan Ganesha Husadha, kemudian pada 

tanggal 3 Maret 2008 berubah menjadi PT. Surya Ganesha dan sejak tanggal 23 Maret 

2010 status berubah menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak menjadi Rumah Sakit Umum 

Ganesha dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 50 buah dan sejak pertengahan awal 

tahun 2012 status berubah menjadi Rumah Sakit kelas C dengan 84 tempat tidur. Pada 

tahun 2012 RSU Ganesha sudah mulai melayani pasien Jamkesmas dan Jampersal yang 

kemudian berubah menjadi BJPS di awal tahun 2014, dan RSU Ganesha adalah Rumah 

Sakit Swasta Pertama yang ikut program JKN di wilayah Bali Timur. Diawal tahun 

2013 Rumah Sakit Ganesha ikut bergabung dalam jejaring pelayanan Jaminan 

Kesehatan Bali Mandara (JKBM). 
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       Instalasi gizi di RSU Ganesha pada saat ini dikelola tenaga Akademi Gizi ( D-III), 

dengan menu diet khusus seperti : Diet DM, Rendah Garam, TKTP, Dll. Instalasi Gizi 

RSU Ganesha saat ini memiliki 5 ahli gizi dimana satu orang ahli gizi sebagai Kepala 

Instalasi Gizi, 1 orang ahli gizi sebagai coordinator sub bagian penyuluhan, konsultasi 

gizi dan skrining gizi, 1 orang ahli gizi sebagai coordinator sub bagian penyelenggaraan 

makanan. Sedangkan 2 orang ahli gizi yang lain ikut serta dalam jaga siklus sebagai 

penyelenggaraan makanan. Untuk ketenagaan yang lainnya terdiri dari 8 orang tenaga 

pramusaji dan 3 tenaga pengolah makanan. Waktu pelayanan di Instalasi Gizi RSU 

Ganesha dibagi menjadi 3 (tiga) shift selama 24 jam, jenis pelayanan di Instalasi Gizi 

melingkupi pelayanan yaitu pelayanan IGD, pelayanan ICU, pelayanan rawat inap, 

pelayanan rawat jalan, pelayanan ruang hemodialisa, pelayanan ruang perinatologi, 

pelayanan ruang VK, dan penyimpanan serta pendistribusian. Untuk menghas ilkan 

mutu pelayanan yang baik dalam penentuan kebutuhan tenaga yang dipertimbangkan 

khususnya untuk ahli gizi yaitu kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis 

pelayanan/tugas fungsi, penambahan pengetahuan disesuaikan dengan tanggung 

jawab, dan peningkatan keterampilan disesuaikan dengan tugas    

2. Karakteristik Subjek pengamatan 

       Ditinjau dari kriteria subjek pengamatan yang ditetapkan, maka pada pengamatan 

ini diperoleh subjek pengamatan sebanyak 15 orang yang merupakan pasien Diabetes 

Mellitus di RSU Ganesha.  

       Berdasarkan hasil pengamatan dari 15 subjek pengamatan, sebagian besar berjenis 

kelamin laki – laki yaitu sejumlah 11 orang (73,33%. Berdasarkan umur diketahui 
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pasien DM di RSU Ganesha berusia 51 – 70 tahun sejumlah 10 orang (66,66%)  yang 

tertinggi yaitu pada kategori umur 51-60 tahun dan 61 – 70 tahun sejumlah 5 orang 

masing – masing memiliki presentase yang sama sebesar (33,33%). Dilihat dari 

pekerjaan subjek pengamatan sebagian besar sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 8 

orang (53,33%). 

       Kadar glukosa darah merupakan peningkatan glukosa dalam darah. Konsentrasi 

terhadap gula darah atau peningkatan glukosa serum diatur secara ketat di dalam tubuh. 

Glukosa dialirkan melalui darah merupakan sumber utama energi untuk sel – sel di 

dalam tubuh. Kadar glukosa darah sewaktu menurut Kemenkes RI dikategorikan 

menjadi 2 yaitu normal apabila < 200 mg/dl dan tinggi apabila >200 mg/dl. 

Berdasarkan pengamatan kepada 15 subjek pengamatan, didapatkan sebaran su bjek 

pengamatan berdasarkan kadar glukosa darah yang dapat dilihat pada gambar 1 di 

bawah ini : 

 

Gambar 1 Distribusi Subjek pengamatan Menurut 
Kadar Glukosa Darah Sewaktu 

13%

87%

normal tinggi
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       Di lihat dari Gambar 1 di atas, didapatkan mayoritas subjek pengamatan kadar 

glukosa darah sewaktu dengan kategori tinggi sejumlah 13 orang (87,00%) sedangkan 

kategori normal menunjukkan jumlah terkecil yaitu 2 orang (13,00%) dengan rata – 

rata kadar glukosa darah sewaktu pada kisaran 196 mg/dl – 383 mg/dl. Dari 15 orang 

subjek pengamatan terdapat 6 orang yang melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah 

puasa rata - rata kisaran 114 mg/dl – 280 mg/dl. 

       Lama menderita DM adalah rentang waktu saat individu pertama kali terdiagnosis 

DM sampai dengan waktu pengambilan data subjek pengamatan. Lama menderita DM 

dikategorikan menjadi tiga yaitu lama apabila > 10 tahun, sedang apabila berada pada 

rentang 6 – 10 tahun dan pendek jika rentang menderita DM 0 – 5 tahun. Berdasarkan 

pengamatan kepada 15 subjek pengamatan, didapatkan sebaran subjek pengamatan 

berdasarkan lama menderita DM yang dapat di lihat pada gambar 2 di bawah ini : 

 

Gambar 2 Distribusi Subjek pengamatan Menurut 
Lama Menderita DM 

       Dilihat dari Gambar 2 di atas, didapatkan mayoritas subjek pengamatan lama 

menderita DM dengan kategori pendek sejumlah 13 orang (87,00%) sedangkan 

87%

13%

0 - 5 tahun 6 - 10 tahun
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kategori sedang menunjukkan terkecil yaitu 2 orang (13,00%). Untuk lebih jelasnya 

dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

                     Tabel 3  

      Distribusi Karakterisik Subjek pengamatan 

Karakteristik f % 

Jenis Kelamin 
          Laki – laki 
          Perempuan 

Umur  
           41 – 50 
           51 – 60 
           61 – 70  

            > 70  

 
11 
4 

 
2 
5 
5 

3 

 
73,33 
26,67 

 
13,33 
33,33 
33,33 

20,00 
Pekerjaan  
          Tidak Bekerja 
          Pegawai Swasta 

          PNS 

Kadar Glukosa Darah 
          Tinggi  
          Normal       

 Lama Menderita DM 

          Pendek 

          Sedang 

 
5 
8 

2 
 

13 
2 

 
13 
2 

 
33,33 
53,33 

13,33 
 

87,00 
13,00 

 
87,00 
13,00 

 

  

3. Evaluasi PAGT Pasien Diabetes Mellitus 

       Dari data sekunder yang didapatkan pada saat pengamatan Proses asuhan gizi di 

RSU Ganesha dilakukan jika MST yang diberikan oleh perawat menunjukkan hasil 

lebih dari 1, jika hasil MST menunjukkan 0 – 1 (tidak ada penurunan BB dan nafsu 

makan baik)  proses asuhan gizi lanjutan tidak dilakukan tetapi setelah satu hari MRS 

ahli gizi tetap melakukan visit ruangan  dalam rangka memberikan edukasi berupa 

konseling pada pasien yang berlangsung sekitar 5 – 10 menit. Pengisian pada form 
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asuhan gizi tetap berlanjut berdasarkan MST yang diberikan oleh perawat. Diagnose 

gizi tidak ditulis jika tidak ada masalah, serta untuk semua data pasien di RSU Ganesha 

masih ditulis manual tidak ada input ke dalam program komputer. Tetapi jika hasil 

MST yang diberikan perawat maka akan dilakukan pengkajian gizi secara lanjut 

dengan proses pelaksanaan sesuai PAGT. 

       Pelaksanaan PAGT bagi pasien DM di RSU Ganesha oleh Ahli Gizi jika terdapat 

hasil MST yang diberikan oleh perawat menunjukkan  >1. Ahli gizi yang bertugas akan 

melakukan visit ruangan dan melakukan pengkajian gizi sesuai dengan form asuhan 

gizi di RSU Ganesha yang diawali dengan mencari data antropometri pasien meliputi 

berat badan saat MRS, tinggi badan, IMT, status gizi, LILA ( dilakukan bila berat badan 

tidak dapat diukur), tinggi lutut ( dilakukan bila tinggi badan tidak bisa diukur). 

Selanjutnya pada data biokimia dilakukan pengkajian data terkait penyakit DM  seperti 

hasil pemeriksaan GDS (Gula Darah Sewaktu), GDP (Gula Darah Puasa), serta 

pemeriksaan penunjang lainnya seperti kadar HB, trombosit. Pada pemeriksaan 

fisik/klinis ahli gizi melakukan pengkajian data mengenai suhu, nadi, dan tekanan 

darah pasien untuk hasil pemeriksaan ini bisa di dapat pada catatan dari perawat/dokter, 

untuk ahli gizi yang ditanyakan langsung apakah pasien DM memiliki keluhan 

mual/muntah, diare, kesulitan menelan, kesulitan mengunyah. Selanjutnya pada kolom 

riwayat gizi/dietary ahli gizi menanyakan pola makan, frekuensi asupan makan, 

pantangan makan, alergi makan, dan riwayat konsumsi suplemen gizi pasien DM 

selama dirumah. Riwayat personal meliputi data pekerjaan dan kebiasaan hidup tetapi 

ahli gizi di RSU Ganesha melakukan pengisian pada kolom riwayat personal hanya 
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sebatas pasien bekerja/tidak bekerja tidak dijelaskan bagaimana kebiasaan hidup dan 

aktifitas dari pasien DM tersebut.  Pada kolom diagnose gizi ahli gizi RSU Ganesha 

juga tidak melengkapi pengisian data diagnose gizi , hanya mengisi diagnose medis 

dari pasien DM, tidak dijelaskan proses diagnose gizi yang meliputi problem, etiology, 

sign / symtoms.  

       Untuk penegakan diagnose oleh ahli gizi dilakukan setelah 1 hari pasien masuk 

rumah sakit. Selanjutnya pada kolom intervensi ahli gizi mengisi dengan data jenis diet 

yang diberikan pada pasien DM, tujuan pemberian diet pada pasien DM, kebutuhan 

nutrisi sesuai dengan diet yang diberikan, bentuk makanan, dan cara pemberian kepada 

pasien DM. Monitoring dan evaluasi kepada pasien DM dilakukan bersamaan dengan 

penegakan diagnose gizi setelah dilakukan perhitungan kebutuhan nutrisi sesuai 

dengan kebutuhan pasien DM oleh ahli gizi kepada pasien pada saat visit ruangan, pada 

situasi ini ahli gizi memonitoring keaadaan pasien DM dan memberikan evaluasi yang 

dilihat dari asupan makan setelah satu hari pasien DM masuk ke rumah sakit.  

4. Evaluasi Asupan Makanan Berdasarkan Form Asuhan Gizi 

a. Asupan Energi 

       Asupan energi dikategorikan menjadi lima yaitu defisit tingkat berat apabila < 

70%, defisit tingkat sedang apabila 70 – 79%, defisit tingkat ringan apabila 80 – 89%, 

baik apabila 90 – 119% dan lebih jika > 120%. Untuk hasil evaluasi asupan energi 

subjek pengamatan lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 3 di bawah ini  



33 
 

 

Gambar 3 Distribusi Subjek pengamatan Menurut 
Hasil Evaluasi Asupan Energi 

       Berdasarkan Gambar 3 di atas, diperoleh kategori hasil evaluasi asupan energi 

terbanyak yaitu kategori baik sebanyak 8 orang (53,33%), dan kategori hasil evaluasi 

asupan energi yang sedikit yaitu kategori defisit tingkat ringan sebanyak 1 orang 

(7,00%). Rata – rata total asupan energi pasien DM yaitu  2100 Kkal. Asupan energi 

terendah pasien DM yaitu 1579 Kkal, dan tertinggi yaitu 2479 Kkal. 

b. Asupan Protein 

        Asupan protein dikategorikan menjadi lima yaitu defisit tingkat berat apabila < 

70%, defisit tingkat sedang apabila 70 – 79%, defisit tingkat ringan apabila 80 – 89%, 

baik apabila 90 – 119% dan lebih jika > 120%. Untuk hasil evaluasi asupan protein 

subjek pengamatan lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 4 di bawah ini. 

 

 

7%

53%

40%

Defisit tingkat ringan Baik Lebih
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Gambar 4 Distribusi Subjek Pengamatan Menurut  
Hasil Evaluasi Asupan Protein 

       Berdasarkan Gambar 4 di atas, diperoleh kategori hasil evaluasi asupan protein 

terbanyak yaitu kategori baik sebanyak 8 orang (53,33%), dan kategori hasil evaluasi 

asupan protein dengan presentase paling kecil yaitu kategori lebih sebanyak 3 orang 

(20,00%). Rata – rata total asupan protein pasien DM yaitu 97 gram. Asupan protein 

terendah yaitu 61 gram, serta tertinggi yaitu 108 gram. 

c. Asupan Lemak 

       Asupan lemak dikategorikan menjadi empat yaitu defisit tingkat sedang apabila 70 

– 79%, defisit tingkat ringan apabila < 80 %, baik apabila 80 – 120% dan lebih jika > 

120%. Untuk hasil evaluasi asupan lemak subjek pengamatan lebih jelasnya dapat di 

lihat pada Gambar 5 di bawah ini : 

27%

53%

20%

Defisit tingkat ringan Baik Lebih
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Gambar 5 Distribusi Subjek pengamatan Menurut  
Hasil Evaluasi Asupan Lemak 

       Berdasarkan Gambar 5 di atas, diperoleh kategori evaluasi asupan lemak terbanyak 

yaitu kategori baik sebanyak 8 orang (53,33%), dan kategori evaluasi asupan lemak 

yang sedikit yaitu defisit tingkat ringan yaitu sebanyak 3 orang (20,00%). Rata – rata  

total asupan lemak pasien DM yaitu 53 gram. Asupan lemak terendah yaitu 76 gram, 

serta tertinggi yaitu 145 gram. 

d. Asupan Karbohidrat 

       Asupan karbohidrat dikategorikan menjadi tiga yaitu kurang apabila < 50%, baik 

apabila 50 – 65% dan lebih jika > 65%. Untuk hasil evaluasi asupan karbohidrat subjek 

pengamatan lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 6 di bawah ini. 

 

 
 
 
 

 
 
 

20%

53%

27%

Defisit tingkat ringan Baik Lebih
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Gambar 6 Distribusi Subjek pengamatan Menurut 
 Hasil Evaluasi Asupan Karbohidrat 

       Berdasarkan Gambar 6 di atas, diperoleh kategori evaluasi asupan karbohidrat 

terbanyak yaitu kategori baik sebanyak 9 orang (60,00%), dan kategori evaluasi asupan 

karbohidrat yang sedikit yaitu kategori kurang sebanyak 1 orang (7,00%).  Rata – rata 

total asupan karbohidrat pasien DM yaitu 264 gram. Asupan karbohidrat terendah yaitu 

176 gram, serta tertinggi yaitu 380 gram. 

5. Status Gizi 

       Status gizi merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi yang 

diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan. Status gizi juga didefinisikan sebagai 

status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan 

nutrient (Supariasa, 2002). Status gizi diklasifikasikan menjadi lima yaitu kekurangan 

berat badan tingkat berat apabila nilai IMT < 17 kg/m2, kekurangan berat badan tingkat 

ringan apabila nilai IMT 17,0 – 18,4 kg/m2, normal apabila nilai IMT 18,5 – 25,0 

kg/m2, kelebihan berat badan tingkat ringan apabila nilai IMT 25,1 – 27,0 kg/m2 dan 

7%

60%

33%

kurang Baik lebih
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kelebihan berat badan tingkat berat jika nilai IMT > 27,0 kg/m2. Untuk lebih jelasnya, 

status gizi subjek pengamatan dapat di lihat pada gambar 7 dibawah ini: 

 

Gambar 7 
Distribusi Subjek pengamatan Menurut Status Gizi 

 

       Dilihat dari Gambar 7 di atas, didapatkan sebagian besar subjek pengamatan 

memiliki status gizi normal yaitu sebanyak 10 orang (66,00%), sedangkan sebagian 

kecil subjek pengamatan memiliki statu s gizi dengan kategori kekurangan berat badan 

tingkat ringan dengan jumlah 1 orang (7,00%). 

6. Gambaran Hasil Evaluasi Asupan Makan dan Status Gizi Pasien DM 

       Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh gambaran hasil evaluasi 

asupan makan pasien DM yang ditinjau dari evaluasi asupan zat gizi makro (energi, 

protein, lemak, dan karbohidrat) subjek pengamatan yang terlihat pada Tabel 

       Berdasarkan hasil pada Tabel, menggambarkan hasil evaluasi asupan energi subjek 

pengamatan pengamatan berdasarkan status gizi. Dari Tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa subjek pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan energinya lebih 

7%

66%

27% Kekurangan berat
badan tingkat ringan

Normal

Kelebihan berat
badan tingkat ringan
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memiliki status gizi yang tidak normal (kelebihan tingkat ringan) sejumlah 4 orang 

(26,7%). Subjek pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan energi defisit tingkat 

ringan memiliki status gizi normal sejumlah 1 orang (6,7%). Sedangkan subjek 

pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan energi baik kecenderungan memiliki 

status gizi yang normal yaitu 8 orang (53,3%). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 

Tabel silang di bawah ini: 

 Tabel 4 

  Distribusi Subjek pengamatan Pengamatan Menurut Hasil Evaluasi  
 Asupan Energi Berdasarkan Status Gizi 

 
 

Hasil Evaluasi 

Asupan Energi 

Status Gizi 
 
 

       Total 

Kekurangan 

BB tk. 
Ringan 

Normal Kelebihan 

BB tk. 
Ringan 

f % f % f % f % 

Def.Tk.Ringan 

Baik 

Lebih 

0 
0 
1 

0 
0 

6,7 

1 
8 
1 

6,7 
53,3 
6,7 

0 
0 
4 

0 
0 

26,7 

1 
8 
6 

6,7 
53,3 
40 

Jumlah  1 6,7 10 66,7 4 26,7 15 100 

 

       Berdasarkan hasil pada Tabel, menggambarkan hasil evaluasi asupan protein 

subjek pengamatan berdasarkan status gizi. Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

subjek pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan protein lebih memiliki status 

gizi yang tidak normal (kelebihan tingkat ringan) sejumlah 2 orang (13,3%). Subjek 

pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan protein defisit tingkat ringan 

memiliki status gizi normal sejumlah 4 orang (26,7%). Sedangkan subjek pengamatan 

yang memiliki hasil evaluasi asupan energi kategori baik kecenderungan memiliki 
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status gizi yang normal yaitu 5 orang (33,3%). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 

Tabel silang di bawah ini: 

Tabel 5 

 Distribusi Subjek pengamatan Pengamatan Menurut Hasil Evaluasi 
 Asupan Protein Berdasarkan Status Gizi 

 

Hasil Evaluasi 

Asupan 

Protein  

Status Gizi 

Total 
Kekurangan 

BB tk. 
Ringan 

Normal Kelebihan 

BB tk. 
Ringan 

f % f % f % f % 

Def.Tk.Ringan 

Baik 

Lebih 

0 
1 
0 

0 
6,7 
0 

4 
5 
1 

26,7 
33,3 
6,7 

0 
2 
2 

0 
13,3 
13,3 

4 
8 
3 

26,7 
53,3 
20 

Jumlah  1 6,7 10 66,7 4 26,7 15 100 

 

       Berdasarkan hasil pada Tabel, menggambarkan hasil evaluasi asupan lemak subjek 

pengamatan berdasarkan status gizi. Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa subjek 

pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan lemak lebih memiliki status gizi yang 

tidak normal (kelebihan tingkat ringan) sejumlah 2 orang (13,3%), serta yang memiliki 

hasil evaluasi asupan lemak lebih dengan status gizi normal sejumlah 2 orang (13,3%). 

Subjek pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan lemak  defisit tingkat ringan 

kecenderungan memiliki status gizi normal sejumlah 3 orang (20%). Sedangkan subjek 

pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan lemak pada kategori baik dominan 

memiliki status gizi yang normal yaitu 5 orang (13,3%). Untuk lebih jelasnya bisa di 

lihat pada Tabel di bawah ini: 
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 Tabel 6 

 Distribusi Subjek pengamatan Pengamatan Menurut Hasil Evaluasi  
 Asupan Lemak Berdasarkan Status Gizi 

 
Hasil Evaluasi 

Asupan 

Lemak  

Status Gizi 

Total 
Kekurangan 

BB tk. 
Ringan 

Normal Kelebihan 
BB tk. 
Ringan 

F % f % f % f % 

Def.Tk.Ringan 

Baik 

Lebih 

0 
1 
0 

0 
6,7 
0 

3 
5 
2 

20 
33,3 
13,3 

0 
2 
2 

0 
13,3 
13,3 

3 
8 
4 

20 
53,3 
26,7 

Jumlah  1 6,7 10 66,7 4 26,7 15 100 

 

       Berdasarkan hasil pada Tabel, menggambarkan hasil evaluasi asupan karbohidrat 

subjek pengamatan berdasarkan status gizi. Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

subjek pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan karbohidrat lebih memiliki 

status gizi yang tidak normal (lebih) sejumlah 1 orang (6,7%), serta yang memiliki hasil 

evaluasi asupan karbohidrat lebih dengan status gizi kurang sejumlah 1 orang (6,7%). 

Subjek pengamatan yang memiliki hasil evaluasi asupan karbohidrat kurang memiliki 

status gizi tidak normal (lebih) sejumlah 1 orang (6,7%). Sedangkan subjek 

pengamatan yang memiliki hasil evaluasi karbohidrat kategori baik kecenderungan 

memiliki status gizi yang normal yaitu 7 orang (46,7%). Untuk lebih jelasnya dapat di  

lihat pada Tabel silang di bawah ini. 
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 Tabel 7 

 Distribusi Subjek pengamatan Pengamatan Menurut Hasil Evaluasi  
 Asupan Karbohidrat Berdasarkan Status Gizi 

 
Hasil 

Evaluasi 

Asupan 

Karbohidrat 

Status Gizi 

Total 
Kekurangan 

BB tk. 
Ringan 

Normal Kelebihan 
BB tk. 
Ringan 

f % f % f % f % 

Kurang  

Normal 

Lebih 

0 
0 
1 

0 
0 

6,7 

0 
7 
3 

0 
46,7 
20 

1 
2 
1 

6,7 
13,3 
6,7 

1 
9 
5 

6,7 
60 

33,3 

Jumlah  1 6,7 10 66,7 4 26,7 15 100 

 

B. Pembahasan  

       Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat 

pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan 

insulin yang diproduksi secara efektif (Kemenkes). Diabetes Mellitus didefinisikan 

sebagai sindrom penyakit metabolisme dan ketidaksesuaian kadar gula dalam darah 

yang dalam kaitannya penurunan sekresi insulin atau kombinasi resistensi insulin  

Mashrani (2007). Sedangkan menurut American Diabetes Association , diabetes 

merupakan penyakit kronis yang memerlukan perawatan medis terus menerus dan 

pasien self – management untuk mencegah komplikasi akut dan untuk mengurangi 

resiko komplikasi.  

       Pasien DM di RSU Ganesha selama bulan Januari sampai dari April 2022 

berjumlah 15 subjek pengamatan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari segi 

karakteristik jenis kelamin subjek pengamatan, mayoritas subjek pengamatan  berjenis 



42 
 

kelamin laki – laki yang mengalami diabetes mellitus yaitu 11 orang (73,33%)  

daripada perempuan 4 orang (26,67%). Melihat karakteristik subjek pengamatan 

lainnya yakni usia subjek pengamatan yang sebagian besar dalam rentang umur yang 

tertinggi yaitu pada kategori umur 51-60 tahun dan 61 – 70 tahun sejumlah 5 orang 

masing – masing memiliki presentase yang sama sebesar (33,33%). Diabetes mellitus 

pada negara maju sering terjadi pada rentangan usia 65 tahun keatas, sedangkan pada 

negara berkembang rentangan usia yang beresiko terkena diabetes mellitus adalah usia 

46 – 64 tahun karena pada usia tersebut terjadi intoleransi glukosa. Hal ini seseuai 

dengan hasil pengamatan Annisa Pahlawati, dkk (2019) yang menganalisi tentang 

Hubungan Tingkat Pendidikan dan Usia dengan Kejadian Diabetes Mellitus. (Annisa 

Pahlawati, 2019) 

       Mayoritas subjek pengamatan bekerja sebagai pegawai swasta yakni sejumlah 8 

orang (53,33%) hal ini sejalan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Diani, 

(2013) yang menunjukkan bahwa mayoritas penderita diabetes mellitus masih bekerja.  

Pekerjaan berpengaruh besar akan terjadinya diabetes mellitus, pekerjaan dengan 

aktivitas fisik yang ringan akan menyebabkan berkurangnya penggunaan energi oleh  

tubuh sehingga kelebihan energi dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk jaringan 

lemak dalam tubuh yang mengakibatkan obesitas yang merupakan salah satu faktor 

diabetes mellitus Suiraoka (2012). 

       Berdasarkan pengamatan diperoleh hasil bahwa evaluasi PAGT di RSU Ganesha 

yang dilakukan oleh ahli gizi tidak lengkap terutama pada diagnose gizi. Hal ini 

disebabkan karena ahli gizi di RSU Ganesha melihat hasil MST yang diberikan oleh 
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perawat jika menunjukkan hasil 0 – 1 maka ahli gizi di RSU Ganesha tidak melakukan 

pengkajian gizi lanjutan, pada kolom diagnose gizi tidak dilengkapi karena dianggap 

tidak memiliki masalah gizi seperti penurunan berat badan atau nafsu makan 

kurang.Tetapi jika hasil MST yang diberikan oleh perawat menunjukkan hasil > 1 ahli 

gizi akan melak ukan pengakajian gizi lanjutan ke pasien DM. Hal ini sesuai dengan 

pengamatan Ria, dkk (2019) yang menjelaskan tentang skrining MST memiliki 

penilaian bila total skor (parameter 1 dan 2) ≥2 maka dinyatakan berisiko malnutrisi, 

dan bila parameter no 3 “ya” tanpa dilakukan penilaian skor (parameter 1 dan 2) maka 

pasien sudah dinyatakan berisiko malnutrisi. 

       Ditinjau dari pengamatan diperoleh hasil bahwa kadar glukosa darah subjek 

pengamatan mayoritas tinggi yaitu sejumlah 13 orang (86,67%). Hal ini sejalan dengan 

pengamatan Dita Wahyu Hestiana (2017) yang menjelaskan tentang Diabetes Mellitus 

merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah ( gula 

darah ) melebihi normal yaitu kadar glukosa darah sewaktu sama atau  lebih dari 200 

mg/dl, dan kadar gula darah puasa diatas atau sama dengan 126 mg/dl.  

       Berdasarkan pengamatan diperoleh hasil bahwa lama menderita DM subjek 

pengamatan mayoritas pada jangka pendek 0 – 5 tahun sejumlah 13 orang (87,00%). 

Hal ini sejalan dengan pengamatan Nanda Suryani, dkk (2020) yang menjelaskan 

tentang mayoritas lama menderita Diabetes Mellitus pada jangka pendek  serta 

menjelaskan tentang semakin lama durasi lama menderita DM yang diderita oleh 

subjek pengamatan maka resiko untuk terjadinya komplikasi akan semakin besar. 
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       Berdasarkan pengamatan diperoleh hasil bahwa evaluasi asupan zat gizi makro 

yang dibagi menjadi 4 yaitu asupan energi, asupan protein, asupan lemak, dan asupan 

karbohidrat. Evaluasi asupan zat gizi makro dari hasil pengamatan pada subjek 

pengamatan lebih banyak dengan kategori baik yaitu untuk evaluasi asupan 

energi,protein, dan lemak sejumlah 8 orang (53,33%), sedangkan untuk evaluasi 

asupan karbohidrat sejumlah 9 orang (60%). Status gizi subjek pengamatan pada saat 

pengamatan menunjukkan hasil lebih banyak pada kategori normal yaitu sejumlah 10 

orang (66%). Pola makan yang ditinjau dari konsumsi zat gizi makro dan status gizi 

subjek pengamatan menunjukkan hasil normal disebabkan karena seluruh subjek 

pengamatan pernah mendapatkan konseling secara langsung oleh ahli gizi pada saat 

dirawat. Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan Devrianti Nalole, dkk (2021) yang 

menjelaskan tentang Diabetes Mellitus dipengaruhi oleh status gizi, status gizi yang 

tidak baik dan tidak terjaganya pilar pengelolaan DM dengan baik dapat meningkatkan 

kejadian komplikasi pada penderita DM. Terdapat hubungan antara status gizi dengan 

kadar glukosa darah yaitu semakin meningkat nilai IMT, semakin meningkat kadar 

glukosa darah. Pada keadaan gizi lebih terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan 

dan pengeluaran energi sehingga kelebihan energi disimpan dalam bentuk lemak.  

       Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa dari 15 subjek pengamatan 

sebanyak 8 orang yang memiliki kecenderungan asupan energi baik berstatus gizi 

normal. Hasil ini sesuai dengan pengamatan Dhian Ayudhia Kasim, dkk (2016) yang 

menjelaskan tentang asupan makan khususnya pada zat gizi makro energi dengan 
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kategori baik memiliki status gizi yang cenderung normal dibandingkan dengan yang 

asupan makan kurang memiliki status gizi yang kurang.  

       Ditinjau dari hasil pengamatan diketahui bahwa dari 15 subjek pengamatan 

sebanyak 5 orang yang memiliki kecenderungan asupan protein dan lemak baik 

berstatus gizi normal. Hal ini sesuai dengan pengamatan Dhian Ayudhia Kasim, dkk  

(2016) yang menjelaskan tentang asupan makan khususnya pada zat gizi makro protein 

dan lemak dengan kategori baik memiliki status gizi yang cenderung normal hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik tingkat asupan maka semakin baik status gizi 

pasien, sebaliknya jika tingkat asupan kurang maka status gizi juga kurang.  

       Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa dari 15 subjek pengamatan 

sebanyak 7 orang yang memiliki kecenderungan asupan karbohidrat baik berstatus gizi 

normal. Hasil ini sesuai dengan pengamatan Dhian Ayudhia Kasim, dkk (2016) yang 

menjelaskan tentang asupan makan khususnya pada zat gizi makro karbohidrat dengan 

kategori baik memiliki status gizi yang cenderung normal dibandingkan dengan yang 

asupan makan kurang memiliki status gizi yang kurang


