
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 
HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN TERAPI DIET DM DAN 

PENGENDALIAN KADAR GULA DARAH PADA KLIEN DM TIPE II 
DI RS ADI HUSADA KAPASARI SURABAYA 

Oleh 
Fahrun Nur Rosyid, S.Kep Ns M.Kes (*) 

Sri Anik Rustini (**) 
 
 

Diabetes mellitus (DM) of course as we've heard is one of the familiar illnesses 
among us. In Indonesia, the entire population of approximately 90% to 95% of 
patients had type II diabetes, Disobedience of the patients on a diet is one of the 
obstacles in DM therapy, consumption of natural foods is highly recommended 
that fibrous diet therapy and abide by the 3J (right on the schedule, right on the 
quantity, and appropriate on the type) 

The general objective of this study is to analyze the relationship between client 
compliance in diabetes mellitus with diet therapy control blood sugar levels. The 
study design was observational because only observing not providing treatment. 
This research used a Cross Sectional type and was conducted in a Purposive 
Sampling. The target population was hospitalized clients at Adi Husada Hospital 
in Kapasari.  

From the results of the 30 clients that most respondents compliance with diet 
therapy is as many as 15 people (50%), while the obedient enough of 9 people 
(30%) and respondents who do not comply with as many as 6 people (20%). From 
the statistical test of Spearman's rho r = - 0.560 ρ = 0.001 <α = 0.05 

A normal-controlled blood sugar levels is the indication of the success in planned 
and regular of running DM diet. Most of respondents obey the diet therapy 
program, while the rest who are not commonly obedient just because they feel 
hard to change their lifestyle (diet). 
   
 
Keywords: Diabetes Mellitus, Compliance, diet, blood sugar levels 
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ABSTRAK  

HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN TERAPI DIET DM DAN 
PENGENDALIAN KADAR GULA DARAH PADA KLIEN DM TIPE II 

DI RS ADI HUSADA KAPASARI SURABAYA 

 
 

 Diabetes mellitus (DM) tentu sudah sering kita dengar. Di Indonesia dari 
seluruh populasi kurang lebih 90% hingga 95% pasien mengalami DM tipe II, 
Ketidakpatuhan pasien terhadap diet merupakan salah satu kendala dalam terapi 
DM, Konsumsi makanan alami yang berserat sangat dianjurkan dan  mematuhi 
terapi diet dengan 3J (tepat jadwal, tepat jumlah, tepat jenis) 

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara 
kepatuhan klien diabetes melitus dalam menjalankan terapi diet dengan 
pengendalian kadar  gula darah. Desain penelitian yang digunakan adalah 
observasional karena hanya mengamati tidak memberikan perlakuan. Jenis 
penelitian Cross Sectional,. Penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. 
Populasi sasarannya yaitu klien rawat inap Rumah Sakit Adi Husada Kapasari. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 30 klien sebagian besar 
responden patuh terhadap terapi diet yaitu sebanyak 15 orang (50%), sedangkan 
yang cukup patuh sebanyak 9 orang (30%) dan  responden yang tidak patuh 
sebanyak 6 orang (20%). Dari uji statistic Spearman’s rho r = - 0,560 ρ = 0,001 < 
α = 0,05 

Pengendalian kadar gula darah mencapai dalam batas normal merupakan 
keberhasilan pasien dalam menjalankan diit DM secara teratur dan terencana, 
mayoritas responden patuh terhadap program terapi diit. Sedangkan sisanya yang 
tidak patuh pada umumnya masyarakat luas berat untuk merubah gaya hidup. 

  

Kata kunci : Diabetes Mellitus, Kepatuhan diet, Kadar Gula Darah. 



 

 

Latar Belakang 

Kepatuhan merupakan ketaatan seseorang dalam melasanakan sesuatu 
kegiatan yang telah ditentukan, juga suatu  dorongan dari dalam diri seseorang 
untuk mematuhi atau menuruti apa yang sudah di perintahkan (George Boeree, 
2008). Pada prakteknya kepatuhan didefinisikan sebagai tingkat pasien 
melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokter atau 
paramedis, sebagaimana ketetentuan yang disarankan pada penderita diabetes 
mellitus,  masih banyak pasien diabetes mellitus yang mengalami kegagalan 
dalam pengobatan, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya  
tidak menjalani diit dengan baik, (Tjokroprawiro,2003). Komplikasi dari penyakit 
diabetes militus dapat timbul oleh karena ketidak patuhan pasien dalam 
menjalankan program terapi adalah sebagai berikut, pengaturan diit. olah raga, 
dan penggunaan obat-obatan (Tjokroprawiro, 2003). Pada pasien yang dirawat di 
Rumah Sakit, pengontrolan kadar gula darah dilakukan setiap pagi hari, disini 
pada pasien yang sudah teratur dengan pola terapi dan diit akan terlihat stabil, 
tetapi pada pasien yang tidak teratur dengan terapi dan diit  pada pagi  hari akan 
ada peningkatan kadar gula darah. 

Di Indonesia dari seluruh populasi kurang lebih 90 % hingga 95 % pasien 
mengalami diabetes mellitus tipe II yaitu tidak tergantung insulin (Smetzer dan 
Bare 2001). Penelitian Departemen Kesehatan pada tahun 2001 Jumlah penderita 
diabetes mellitus di Indonesia diperkirakan akan meningkat secara signifikan, hal 
ini dipicu oleh faktor-faktor seperti demografi, gaya hidup (Hardjosubroto,2009). 
Dalam pola diit yang tidak teratur sering kali penderita ditemukan hiperglikemia 
dan glukosuria akibat dari kurangnya insulin efektif di dalam tubuh, gangguan 
primer terletak pada metabolism karbohidrat yang biasanya disertai juga gangguan 
metabolism lemak dan protein. Menurut data WHO (world Healt Organisation)  
bahwa Indonesia akan menempati peringkat nomor 5 sedunia dengan jumlah 
pengidap diabetes sebanyak 12,4 juta jiwa pada tahun 2025, naik dua tingkat 
disbanding tahun 1995. Data awal yang didapatkan di rawat inap RS Adi Husada 
Kapasari Surabaya periode bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 
tercatat 186 orang dan menempati urutan ke 4 dari total kunjungan (Rekam Medik 
RS Adi Husada Kapasari Surabaya). 

Pada hasil penelitian yang dilakukan Chandalia, 13 penderita diabetes tipe 
II diminta mengikuti dua jenis diet, masing-masing selama enam minggu. Studi 
Chandalia dkk menunjukkan bahwa asupan (intake) serat larut yang tinggi 
mungkin dicapai dengan mengonsumsi makanan alami yang sarat serat. Diet 
tinggi serat dan sedikit efek sampingnya dapat diterima dengan baik oleh para 
penderita. Oleh karena itu, untuk meningkatkan konsumsi seratnya, para penderita 
diabetes dianjurkan untuk mengonsumsi makanan alami sarat serat dibandingkan 
dengan preparat atau suplemen serat, untuk membantu mengendalikan kadar 
glukosa darah, upaya mempertahankan konsistensi jumlah kalori dan karbohidrat 
yang dikonsumsi pada jam-jam makan yang berbeda merupakan hal penting 

Penderita diabetes mellitus juga memerlukan perawatan yang komplek dan 
perawatan yang lama. Kepatuhan dalam menjalankan diit merupakan harapan dari 
setiap penderita diabetes mellitus. Hal ini berarti bahwa setiap penderita diabetes 



 

 

mellitus harus sanggup melaksanakan intruksi-intruksi ataupun anjuran dokternya 
agar penyakit diabetes mellitus nya dapat dikontrol dengan baik. Pada umumnya 
penderita diabetes mellitus menjalankan diit selama ia masih menderita gejala 
yang subyektif dan mengganggu hidup rutinnya sehari-hari. Begitu ia terbebas 
dari keluhan-keluhan tersebut maka kepatuhan diit nya berkurang. Ketidak 
patuhan ini sebagai masalah medis yang sangat berat, mentaati pengobatan yang 
dianjurkan dokter merupakan masalah yang sangat penting. Karena dari ketidak 
patuhan diit, kadar gula darah akan meningkat dan meningkatkan resiko 
komplikasi pada penderita Diabetes Mellitus. 

Untuk itu bagi penderita diabetes mellitus dianjurkan mematuhi terapi dan 
diit dengan prinsip diet DM disingkat dengan 3j: tepat jadwal, tepat jumlah dan 
tepat jenis. Karena  kepatuhan terapi diit pada penderita Diabetes Mellitus 
sangatlah penting untuk membantu keberhasilan dalam menjalankan terapi dan 
pengendalian kadar gula darah. 

Atas dasar pertimbangan inilah peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kepatuhan Terapi Diit Diabetes 
mellitus Dengan Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Klien Diabetes Melitus 
Tipe II Yang Menjalani Rawat Inap Di RS Adi Husada Kapasari Surabaya”. 
 
Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar diatas, penulis dapat merumuskan pernyataan 
masalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana tingkat kepatuhan Terapi diit penderita diabetes mellitus ? 
2) Bagaimana pengendalian kadar gula darah pada klien diabetes mellitus tipe II 

? 
3) Apakah ada hubungan antara kepatuhan terapi diit diabetes mellitus dan 

pengendalian kadar gula darah pada klien diabetes mellitus tipe II ? 
 
Tujuan penelitian 
Tujuan umum 

Mempelajari hubungan antara kepatuhan terapi diit DM dan 
pengendalian kadar gula darah  pada klien DM tipe II. 

Tujuan khusus 
1) Mengidentifikasi tingkat kepatuhan terapi diit DM. 
2) Mengidentifikasi pengendalian kadar gula darah pada klien DM. 
3) Menganalisa hubungan antara kepatuhan terapi diit DM dan pengendalian 

kadar gula darah pada klien DM tipe II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :. 

1. Bagi Institusi                               
Sebagai masukan dalam memberikan pelayanan pada penderita DM yang 
menjalani terapi diit.  

2. Bagi Profesi 
Sebagai bahan untuk penguatan teori dan menambah pengetahuan, bahwa 
kepatuhan terapi diit pada penderita DM tipe II sangat diperlukan. 

3. Bagi Pasien 
 Membantu keberhasilan dalam menjalankan terapi dan diit sehingga kadar 

gula darah dalam keadaan normal, khusus  pada klien diabetes mellitus tipe II. 
 
 
METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode analitik cross sectional.  Populasi 
dalam penelitian ini adalah pasien DM tipe II yang di rawat di RS Adi Husada 
Kapasari Surabaya. Sampelnya adalah klien diabetes mellitus tipe II di RS Adi 
Husada. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 
responden. Sampling yang digunakan dengan tehnik Purposive Sampling.   

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka 
peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup atau kuisioner 
dengan bentuk likert scale, pengumpulan data tentang kadar gula darah melalui 
pemeriksaan gula darah atau abservasi pemerikasaan gula darah sesaat dengan 
menggunakan (BS Stick) Accucek. Data yang telah dikumpulkan dilakukan 
scoring kemudian data dihitung presentasenya dan dilakukan tabulasi silang. 
Untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen 
dilakukan uji statistik Spearment rank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hasil Penelitian 
Data Umum 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Gambar 1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin, Responden 

yang rawat di Ruang Interne Dan Ruang Bedah RS Adi 
Husada Kapasari Surabaya Periode Bulan Februari 2010. 

 
Dari Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar jenis kelamin 
responden adalah perempuan sebanyak 13 (43%) orang dan responden laki – laki 
sebanyak 17 (57%) orang.  
 
Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

    

Gambar 2. Distribusi Responden Menurut Umur, Responden yang 
rawat di Ruang Interne Dan Ruang Bedah RS Adi Husada 
Kapasari Surabaya Periode Bulan Februari 2010 

 
Dari Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

Umur responden adalah kelompok umur ≥ 30 tahun sebanyak 1 orang 
(3%), Kelompok umur 31 – 40 tahun sebanyak 2 orang (7%), Kelompok 
umur 41 – 50 tahun 14 orang (47%), Kelompok umur 51 – 60 tahun 
sebanyak 10 orang (33%), Kelompok umur 61 – 70 tahun sebanyak 3 
orang (10%). 

 



 

 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Gambar 3.  Distribusi Responden Menurut Pendidikan, Responden 
yang dirawat di Ruang Interne Dan Ruang Bedah RS Adi 
Husada Kapasari Surabaya Periode Bulan Februari 2010. 

 

Dari Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar 
responden adalah dengan latar pendidikan  SD - SMP sebanyak 12 orang 
(40%),  dengan latar pendidikan SMU 12 orang (40%), dan dengan latar 
pendidikan perguruan tinggi sebanyak 6 orang (20%). 

 
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 
Gambar 4.  Distribusi Responden Menurut Pekerjaan, Responden yang 

dirawat di Ruang Interne Dan Ruang Bedah RS Adi Husada 
Kapasari Surabaya Periode Bulan Februari 2010 

 
Dari Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden adalah tidak bekerja sebanyak 9 orang (30%), responden yang 
bekerja disektor swasta / wiraswasta sebanyak 18 orang (60%), dan 
responden yang bekerja sebagai anggota PN sebanyak 3 orang (10%) 



 

 

DATA KHUSUS 
Kepatuhan Terapi Diit 

 

   
Gambar 5.  Distribusi Responden Menurut Kepatuhan Terapi Diit 

Responden yang dirawat di Ruang Interne Dan Ruang 
Bedah RS Adi Husada Kapasari Surabaya Periode Bulan 
Februari 2010. 

 
Dari Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden adalah patuh sebanyak 15 orang (50%), responden yang 
cukup patuh 9 orang (30%), dan responden yang tidak patuh sebanyak 6 
(20%).  

 
Pengendalian Kadar Gula Darah 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 6. Distribusi Responden Menurut kadar gula darah, Responden 

yang dirawat di Ruang Interne Dan Ruang Bedah RS Adi 
Husada Kapasari Surabaya Periode Bulan Februari 2010  

 
Dari Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa  sebagian besar 

kadar gula darah responden adalah dengan kadar gula darah baik 
sebanyak 15 orang (50%), responden dengan kadar gula darah sedang 
sebanyak 12 orang (40%), dan responden yang tergolong kadar gula 
darah buruk sebanyak 3 orang (10%). 



 

 

Hubungan Antara Kepatuhan Terapi Diit DM Dan Pengendalian Kadar 
Gula Darah Pada Klien DM Tipe II 
 

Setelah dilakukan tabulasi dua variable diatas maka didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Hubungan Antara Kepatuhan Terapi Diit DM Dan Pengendalian Kadar 

Gula Darah Pada Klien DM Tipe II 
 

tingkat kepatuhan * kadar gula darah Crosstabulation 
Count 

 Pengendalian kadar gula darah 

Total tingkat kepatuhan  buruk      sedang baik 
  n % n % n % n % 

 tidak patuh 0 0% 0 0% 6 20% 6 20% 

cukup patuh 0 0% 4 13% 5 17% 9 30% 

patuh 3 10% 8 27% 4 13% 15 50% 

Total 3 10% 12 40% 15 50% 30 100% 

Spearmen’s Rank (rho) r = -0,560 ρ = 0,001 < α = 0,05 

 
Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 

klien yang patuh dan pengendalian baik sebanyak 15  orang,  responden yang 
cukup patuh sebanyak 9 orang, sedangkan responden yang pengendaliannya tidak 
baik sebanyak 6 orang. Berdasarkan hasil uji ststistik Spearmen’s rho dengan 
menggunakan program komputer SPSS 16 diperoleh hasil p (0,001) lebih kecil 
dari α ( 0,05 ) sehingga Ho ditolak, artinya ada hubungan antara kepatuhan klien 
Diabetes Mellitus type II terhadap pengendalian kadar gula darah pada klien yang 
menjalani terapi diet DM Di RS Adi Husada Kapasari Surabaya. 
 
Pembahasan   
Kepatuhan Klien Diabetes Mellitus Tipe II 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden patuh terhadap 
terapi diet yaitu sebanyak 15 orang dengan prosentase (50%), responden yang 
cukup patuh sebanyak 9 orang dengan prosentase (30%) dan  responden yang 
tidak patuh sebanyak 6 orang dengan prosentase (6%). 

Kepatuhan didefinisikan sebagai perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. 
Kepatuhan adalah tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku 
yang disarankan dokter atao oleh yang lain. Menurut Sackett yang dikutip oleh 
niven, bahwa kepatuhan adalauh  sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan 
ketentuan yang diberikan oleh professional kesehatan. Sedangkan menurut 
Carpenito (2000), Kepatuhan dalam pengobatan meliputi: Kontrol teratur, apabila 
penderita  datang berobat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tahu 



 

 

keadaan emergency yang memerlukan pengobatan diluar jadwal kontrol dan 
berperilaku sesuai aturan, yaitu penderita mau melaksanakan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan kesehatan sesuai aturan yang telah ditetapkan, misalnya 
aturan minum obat, makan makanan yang boleh dimakan, dan sebagainya. Dari 
uraian di atas baik ditinjau dari hasil penelitian maupun dari teori dapat 
disimpulkan bahwa penderita diabetes mellitus perlu mematuhi diet yang 
ditentukan sehingga kadar gula darah dapat terkontrol dengan baik. 

 
Pengendalian Kadar Gula Darah 

Hasil penelitian didapatkan bahwa bahwa sebagian besar responden 
mempunyai pengendalian kadar gula darahnya yang terkendali dengan baik/ tinggi  
yaitu sebanyak 15 dengan prosentase (50%), pengendalian kadar gula darah 
normal yaitu sebanyak 12 dengan prosentase (40%), sedangkan responden yang 
tingkat pengendalian kadar gula darah nya rendah sebanyak 3 orang (10%). 
Dalam penelitian ini terdapat 50% klien yang pengendalian kadar gula darahnya 
terkendali dengan baik, hal ini dikarenakan pola dan gaya hidup klien  seimbang 
sesuai dengan aturan gizi yang diberikan oleh pihak rumah sakit; keadaan klien 
relaks (tidak dalam keadaan stress). Untuk dapat mencegah terjadinya komplikasi 
kronik, diperlukan pengendalian DM yang baik. Diabetes mellitus terkendali baik 
tidak berarti hanya kadar glukosa darahnya saja yang baik, tetapi harus secara 
menyeluruh kadar glukosa darah, status gizi, tekanan darah, kadar lipid dan 
HbA1c seperti tercantum pada Tabel (Konsensus Nasional DM, 1998) 

Sedangkan menurut Smetzer (2001) menyatakan bahwa apabila pasien 
yang bersangkutan berpartisipasi secara aktif dalam program, termasuk 
pemantauan diri mengatahui kadar gula darah dan diit maka kepatuhan cenderung 
meningkat karena dapat segera diperoleh umpan balik, karena adanya keinginan 
klien untuk sembuh. Dari hasil penelitian dan teori dapat dikatakan bahwa 
penderita diabetes millitus perlu mengendalikan kadar gula darah, menjaga kadar 
gula darah dalam batas normal.  

 
Hubungan Kepatuhan Klien Diabetes Mellitus Tipe II Terhadap 
Pengendalian Kadar Gula Darah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 responden yang 
mempunyai tingkat kepatuhan diit yang tergolong  patuh terhadap terapi diet yaitu 
sebanyak 15 orang dengan prosentase (50%), responden yang cukup patuh 
sebanyak 9 orang dengan prosentase (30%) dan  responden yang tidak patuh 
sebanyak 6 orang dengan prosentase (6%). Sedangkan responden yang 
mempunyai pengendalian kadar gula darahnya yang terkendali dengan baik / 
tinggi  yaitu sebanyak 15 dengan prosentase (50%), pengendalian kadar gula 
darah normal yaitu sebanyak 12 dengan prosentase (40%), sedangkan responden 
yang tingkat pengendalian kadar gula darah nya rendah sebanyak 3 orang (10%). 

Berdasarkan uji statistik Spearman’s rho menunjukkan interpretasi 
terhadap derajat kekuatan hubungan cukup tinggi  dan ρ = 0,001 < α = 0,05 maka 
Ho ditolak,  Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepatuhan klien 
diabetes mellitus tipe II terhadap pengendalian kadar gula darah pada klien yang 
menjalani terapi diet di rawat inap RSAH Kapasari Surabaya. Sedangkan r  



 

 

negatif :  berbanding berbalik artinya semakin tinggi tingkat kepatuhan  diit, kadar 
gula yang awalnya tinggi menjadi semakin turun dalam batas normal. 

Diabetes Millitus (DM) adalah penyakit metabolic yang kebanyakan 
herediter, dengan tanda – tanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai dengan atau 
tidak adanya gejala klinik akut ataupun kronik, sebagai akibat dari kurangnya 
insulin afektif di dalam tubuh, gangguan primer terletak pada metabolisme 
karbohidrat yang biasanya juga gannguan metablisme lemak protein (Askandar, 
2000). Hubungan antara konsumsi karbohidrat dan peningkatan kadar gula dalam 
darah, pasien DM sering diwajibkan untuk mengurangi karbohodrat, hal demikian 
bertujuan untuk menurunkan kadar gula darah. Jumlah kalori yang dibutuhkan 
berat badan dikalikan kebutuhankalori basal (30 Kkal/kg BB untuk laki – laki dan 
25 Kkal/kg BB untuk wanita). Ditambah dengan kebutuhan kalori untuk aktivitas 
(10-30%).Makanan dibagi dalam 3 porsi besar untuk pagi (20%), siang (30%), 
dan sore (25%) serta 2-3 porsi (makanan ringan, 10-15%). Untuk kelompok 
ekonomi  rendah, makanan dengan komposisi karbohidrat sampai 70-75% juga 
memberi hasil yang baik. Jumlah kandungan kolesterol, diusahakan lemak dari 
sumber lemak tidak jenuh dan menghindari asam lemak jenuh. Jumlah kandungan 
serat kurang lebih 25 gr/hari, diutamakan serat laut. 

Untuk mendapatkan kepatuhan terhadap pengaturan makan yang baik, 
adanya pengetahuan mengenai bahan penukar akan sangat membantu pasien. Pada 
saat ini ada beberapa macam diit diantaranya: Diet-B, Diet-B1, Diet-B2, Diet-B3, 
Diet Be, Diet KV dll. Diet tinggi serat, serat kasar dapat mencegah terjadinya 
konstipasi pada penderita DM, serat ini akan mengikat kolesterol atau asam 
empedu dan selanjutnya membuangnya bersama kotoran sehingga pasien DM 
dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi serat setiap harinya. Dari uraian 
diatas dapat disimpulkan bahwa pasien DM perlu meningkatkan kepatuhan, hal 
tersebut dilakukan dengan baik maka kekambuhan pasien DM dapat 
diminimalkan dan juga untuk menghindari ancaman komplikasi kronik.  



SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Dengan memperhatikan hasil penelitian, berdasarkan data yang telah disajikan 
dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan : 
1) Sebagian besar responden yang di rawat di RS Adi Husada Kapasari Surabaya 

adalah dengan kepatuhan diit tergolong patuh, cukup patuh dan yang terkecil 
tidak patuh sebanyak 6 orang (20%).  

2) Sebagian besar responden yang di rawat di RS Adi Husada Kapasari Surabaya 
adalah dengan tingkat pengendalian kadar gula darah tinggi sedangkan yang 
terendah sebanyak 3 orang (10%) . 

3) Ada hubungan yang cukup tinggi antara kepatuhan diit klien diabetes mellitus 
tipe II dan pengendalian kadar gula darah pada klien yang menjalani  rawat 
inap  di RSAdi Husada Kapasari Surabaya. 

 
Saran 

Sesuai dengan penelitian diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 
berikut: 
1) Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukkan dalam memberikan perawatan pada penderita diabetes 
melitus tipe II yang menjalani terapi diet. 

2) Bagi Pasien 
Sebagai motivasi pada penderita diabetes mellitus untuk melakukan terapi diit 
agar klien diabetes mellitus dapat mengendalikan kadar gulanya sampai 
dengan dalam batas normal dan mencegah terjadinya komplikasi kronik 

3) Bagi Profesi 
Diharapkan dalam pengambilan sampel agar lebih banyak, peneliti juga dapat 
mempertimbangkan pengaruh lain dari penurunan kadar gula darah, misalnya 
olah raga – tidak hanya meneliti dari segi gaya hidup (diet pola makan saja) 
tetapi juga dari sisi aktivitas fisik yaitu kebugaran. 
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