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ABSTRAK 
 

Angka penderita Diabetes Mellitus (DM) menunjukkan peningkatan yang serius di 
Indonesia termasuk di RSUD Maros, dan merupakan penyakit non-infeksi yang menempati 
peringkat ke-9 penyebab kematian di rumah sakit. DM terjadi akibat kenaikan kadar gula 
darah, oleh karena itu untuk mengontrolnya dapat dilakukan dengan pemberian Diit Tinggi 
Serat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian diit DM Tinggi Serat 
terhadap penurunan kadar gula darah pasien DM Tipe-2 di RSUD Maros. 

Penelitian dilakukan menggunakan desain pre-post test control group desaign, 
menggunakan sampel pasien DM tipe-2 masing-masing 10 orang kelompok eksperimen dan 
kontrol. Kelompok ekperimen diberikan diit DM tinggi serat. Kadar gula darah dikumpulkan 
dengan metode GOD-PAP. 

Rerata penurunan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) pada kelompok pasien yang 
diberikan diet DM tinggi serat (kelompok eksperimen) mencapai 107 mg/dL sedangkan pada 
kelompok kontrol mencapai 69.9 mg/dL. Rerata penurunan kadar Glukosa Darah Puasa 
(GDP) pada kelompok eksperimen dan kontrol masing-masing mencapai 82.8 mg/dL dan 
66.9 mg/dL. 

Terjadi penurunan kadar GDS dan kadar GDP yang bermakna (p<0.05) antara 
sebelum dan sesudah intervensi, baik pada kelompok ekperimen maupun  kontrol. Tidak ada 
perbedaan yang bermaka penurunan kadar GDS (p>0.05) dan GDP antara pasien DM-2 
yang mendapat diit DM tinggi serat dengan diit DM biasa.  

 
PENDAHULUAN 

Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu 
penyakit metabolik yang dinyatakan dengan 
adanya hiperglikemia kronik dan gangguan pada 
metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang 
berkaitan dengan perkembangan terjadinya 
kelainan, disfungsi dan kerusakan beberapa 
organ khususnya mata, ginjal, saraf, jantung dan 
pembuluh darah (ADA, 2003) 

Sekitar 190 juta orang di seluruh dunia 
kini diperkirakan menderita DM, diperkirakan 
hingga tahun 2025 jumlah tersebut terus 
bertambah hingga mencapai 330 juta 
(International Diabetes Federation, 2004). 
Berdasarkan data Surkesnas/SKRT tahun 2004, 
sekitar 1% penduduk Indonesia umur 15 tahun 
atau lebih pernah menderita DM. DM merupakan 
penyakit nomor 8 terbanyak pada pasien rawat 
jalan rumah sakit tahun 2005 dan peringkat 9 
penyakit tidak menular penyebab kematian di 
rumah sakit tahun 2005. 

Dari 43 RS kabupaten/kota se Sulawesi 
Selatan tahun 2006 menunjukkan bahwa DM 
yang tidak tergantung insulin sebanyak 207 
penderita dan 7 kematian (CFR=5,19%), DM 
bergantung insulin sebanyak 72 penderita dan 5 
kematian (CFR=3,70%), DM dengan komplikasi 
penyakit lainnya sebanyak 160 penderita dan 
kematian 3 penderita (CFR=2,22%) (Dinkes 
Sulsel, 2007). 

Berdasarkan data morbiditas penyakit di 
Rumah Sakit Umum Daerah Maros, pada  tahun 
2004, 2005 dan 2006 jumlah penderita DM rawat 
jalan masing-masing, 100 orang, 109 orang dan 
158 orang. (RSUD Maros, 2007). 

Pengelolaan penyakit DM bertujuan 
untuk mencegah timbulnya komplikasi kronis 
sehingga penderita dapat hidup sehat. Pilar 
utama pengelolaan penyakit DM sampai saat ini 
adalah terapi berdasarkan perencanaan 
makanan, latihan jasmani, obat hipoglikemik dan 
penyuluhan. Pengaturan diit merupakan salah 
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satu pendekatan untuk mengurangi resiko 
penderita diabetes. Memilih makanan yang tidak 
menaikkan kadar gula darah secara drastis 
merupakan salah satu upaya untuk menjaga 
kadar gula darah pada taraf normal. Diit yang 
digunakan sebagai bagian dari penatalaksanaan 
DM dikontrol berdasarkan kandungan energi, 
protein, lemak, karbohidrat dan serat (Karyadi, 
2002). 

Di dalam usus halus, serat dapat 
memperlambat penyerapan glukosa dan 
meningkatkan kekentalan isi usus yang secara 
tidak langsung dapat menurunkan kecepatan 
difusi permukosa usus halus. Akibat kondisi 
tersebut, kadar glukosa dalam darah mengalami 
penurunan secara perlahan, sehingga kebutuhan 
insulin juga berkurang, penurunan jumlah insulin 
pada tubuh penderita diabetes mellitus sampai 
12.5% per hari. Oleh karena itu, diit tinggi serat 
digunakan sebagai salah satu cara dalam 
pengobatan penyakit DM (Sulistijani, 2001). 

Berdasarkan hasil penelitian Jenkins 
tahun 1976, menyebutkan bahwa penambahan 
serat larut air pada diit penderita DM ringan dapat 
menurunkan kadar gula darah dan menyebabkan 
respon positif terhadap kadar insulin (Sulistijani, 
2001). Penelitian Afriansyah (2003) 
menyimpulkan bahwa konsumsi makanan tinggi 
serat, khususnya serat larut air, dapat 
memperbaiki kontrol gula darah penderita 
diabetes tipe 2. Oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian 
diit tinggi serat terhadap kadar gula darah pada 
penderita DM tipe II di RSUD Salewangan 
Kabupaten Maros, karena selama ini penderita 
diabetes mellitus rawat inap mengonsumsi diit 
DM rendah serat. 

 
METODE PENELITIAN 
Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi 
eksperimen dengan desain pre-post test control 
group design, menggunakan 2 (dua) kelompok, 
yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. kelompok eksperimen dilakukan 
pemberian diit DM tinggi serat dengan 
penambahan sayur dan buah selama 6 (enam) 
hari berturut-turut, selanjutnya pada kelompok 
kontrol diberikan diit DM biasa. Sebelum dan 
sesudah intervensi dilakukan kembali 
pengukuran kadar gula darah pada kedua 
kelompok. 

 
 

Populasi dan Sampel 
Sampel penelitian adalah pasien 

Diabetes Mellitus tipe II rawat inap di RSUD 
Salewangang Kabupaten Maros pada bulan 
Nopember 2007 sd. April 2008, ditentukan secara 
purposive sampling 
Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Data asupan zat gizi dikumpulkan 
dengan menggunakan recall 24 jam selama 6 
(enam) hari berturut-turut dan kadar gula darah 
sewaktu serta kadar gula darah puasa yang 
dikumpulkan dengan menggunakan metode 
GOD-PAP (Trinder P, 1969).  
Pengolahan dan  Analisis Data 

Data yang sudah dikumpulkan yaitu data 
konsumsi makanan diolah dengan menggunakan 
Program Komputer World Food 2i. Untuk 
mengetahui hubungan antar variabel dilakukan uji 
statistik uji Willcoxon dan Uji Non Parametrik 
(Mann-Whitney).  

 
HASIL PENELITIAN 
Gambaran Umum Responden 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar 
pasien penderita DM yang terlbat pada penelitian ini 
berjenis kelamin perempuan, masing-masing 70% 
pada kelompok ekperimen maupun kontrol.  Dilihat 
dari kelompok umur, semua pasien yang menjadi 
sampel berumur 40 tahun atau lebih. Berdasarkan 
tingkat pendidikan terlihat bahwa distribusi sampel 
yang terbanyak berpendidikan SD, yaitu 70% pada 
kelompok eksperimen dan 40% pada kelompok 
kontrol disusul pendidikan SMU masing-masing 
30% pada kelompok eksperimen maupun kontrol.  
 
Status Gizi 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian 
besar pasien DM yang berpartisipasi pada 
penelitian ini mempunyai status gizi yang 
tergolong baik yaitu kelompok eksperimen (50%) 
dan kontrol (70%). Pasien yang mengalami 
kelebihan berat badan pada kelompok ekperimen 
dan kontrol msing-masing hanya 10% dan 20%. 
 
Asupan Zat Gizi Makro dan Serat 

Tabel 3 menunjukkan bahwa rerata 
asupan energi kelompok eksperimen adalah 
1619.12 kkal, protein 60.95 gr, lemak 35.23 gr, 
karbohidrat 268.13 gr dan serat adalah 29.78 gr. 
Sedangkan rerata asupan energi kelompok 
kontrol adalah 1447.05 kkal, protein 59.06 gr, 
lemak 40.97 gr, karbohidrat 218.31 gr dan serat 
adalah adalah 22.50 gr. 
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Kadar Glukosa Darah  
Dari tabel 4 menunjukkan bahwa rerata 

kadar gula darah sewaktu (GDS) penderita 
Diabetes Mellitus pada kelompok eksperimen 
sebelum intervensi adalah 344 mg/dl dan setelah 
intervensi adalah 237 mg/dl. Rerata penurunan 
kadar gula darah sewaktu (GDS) penderita 
Diabetes Mellitus pada kelompok eksperimen 
adalah 107 mg/dl, sedangkan pada kelompok 
kontrol adalah 69.9 mg/dl. Hasil analisis statistik 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
penurunan kadar gula darah sewaktu (GDS) 
penderita Diabetes Mellitus pada kedua 
kelompok sampel (p=0.364). 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 
rerata kadar gula darah puasa (GDP) penderita 
Diabetes Mellitus pada kelompok eksperimen 
sebelum intervensi adalah 225.7 mg/dl dan 
setelah intervensi adalah 142.9 mg/dl. Rerata 
penurunan kadar GDP penderita Diabetes 
Mellitus pada kelompok eksperimen adalah 82.8 
mg/dl, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 
66.9 mg/dl. Analisis statistik menunjukkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan penurunan GDP 
penderita Diabetes Mellitus pada kedua 
kelompok sampel (p=0.705). 

PEMBAHASAN 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang bermakna 
pemberian diit tinggi serat dibandingkan dengan 
diit DM biasa terhadap penurunan kadar gula 
darah sewaktu dan puasa penderita Diabetes 
Mellitus. Hal tersebut disebabkan oleh pemberian 
obat penurun gula darah pada kedua kelompok 
sampel yang dominan, sehingga secara statistik 
sulit untuk melihat efek pemberian diit tinggi serat 
terhadap penurunan kadar gula darah. 

Hingga saat ini penanganan pasien 
diabetes mellitus di RSUD. Salewangang Kab. 
Maros mengedepankan intervensi dengan 
menggunakan obat-obatan, setelah kadar gula 
darah turun selanjutnya dilakukan pengaturan 
diit. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan 
diit tidak bertujuan untuk menurunkan kadar gula 
darah, akan tetapi untuk menjaga kadar gula 
darah tetap normal. 

Meskipun demikian, penderita diabetes 
mellitus yang mendapatkan diit tinggi serat 
memiliki penurunan kadar gula darah yang lebih 
besar, yaitu rerata penurunan kadar gula darah 
sewaktu (GDS) penderita Diabetes Mellitus yang 
mendapatkan diit tinggi serat (kelompok 
Eksperimen) adalah 107 mg/dl, sedangkan yang 

tidak mendapat diit tingi serat atau hanya 
mendapatkan diit DM biasa (kelompok kontrol) 
adalah 69 mg/dl. 

Selanjutnya, penurunan kadar gula darah 
puasa (GDP) penderita Diabetes Mellitus yang 
mendapatkan diit tinggi serat (kelompok 
Eksperimen) adalah 82 mg/dl, sedangkan yang 
tidak mendapat diit tingi serat atau hanya 
mendapatkan makanan biasa (kelompok kontrol) 
adalah 66 mg/dl. 

Banyak penelitian membuktikan bahwa 
serat makanan di dalam usus akan membuat 
masa transit makanan yang melewati saluran 
gastrousus menjadi lebih terkontrol. Serat juga 
dapat membantu mengurangi tingginya kolesterol 
darah dan membantu mengatur kadar gula dalam 
darah agar stabil (Bustomi, 2007). 

Pada studi yang dilakukan Chandalia et al, 
13 penderita diabetes tipe 2 diminta mengikuti 
dua jenis diet, masing-masing selama enam 
minggu. Diet pertama adalah diet yang 
mengandung serat dalam jumlah moderat (total 
serat 24 g; 8 g serat larut dan 16 g serat tidak 
larut), sebagaimana dianjurkan American 
Diabetes Association. Sementara, diet kedua 
adalah diet tinggi serat (total serat 50 g; masing-
masing 25 g serat larut dan serat tak larut) yang 
mengandung susunan makanan alami sarat 
serat. 

Kedua diet, yang disiapkan di dapur riset, 
mengandung zat gizi makro dan energi yang 
sama. Chandalia dkk kemudian membandingkan 
efek dari dua diet tersebut terhadap kontrol gula 
darah dan kadar lemak darah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penderita-penderita diabetes yang mengonsumsi 
total serat 50 g sehari, mempunyai kadar gula 
darah lebih rendah dan lebih stabil daripada 
penderita-penderita diabetes yang mengonsumsi 
diet moderat serat. 

Mekanisme konsumsi makanan tinggi 
serat dapat memperbaiki pengendalian gula 
darah, belum jelas. Namun, hal tersebut diduga 
disebabkan oleh serat larut jenis gum dan pektin 
yang dapat memperlambat pengosongan 
lambung, dan bahkan memperlambat atau 
menurunkan penyerapan gula darah. 

Studi Chandalia dkk menunjukkan pula 
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 
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diabetes dianjurkan untuk mengonsumsi 
makanan alami sarat serat dibandingkan dengan 
preparat atau suplemen serat. 

 
KESIMPULAN  
1. Terjadi penurunan kadar GDS antara 

sebelum dan sesudah pemberian diit DM, 
baik pada pasien yang mendapat diet DM 
tinggi serat maupun diet DM biasa. 

2. Terjadi penurunan kadar GDP antara 
sebelum dan sesudah pemberian diit DM, 
baik pada pasien yang mendapat diet DM 
tinggi serat maupun diet DM biasa. 

3. Rerata penurunan kadar GDS dan GDP tidak 
berbeda antara kelompok yang mendapat 
diet DM tinggi serat dengan diet DM biasa. 
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Lampiran  
Tabel 1 

Distribusi Penderita Diabetes Mellitus Di RSUD Salewangan  
Kabupaten Maros berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Variabel 
Eksperimen Kontrol 

n % n % 
Jenis kelamin 

Laki-Laki 
Perempuan 

 
3 
7 

 
30.0 
70.0 

 
3 
7 

 
30.0 
70.0 

Umur (tahun) 
< 40 
≥ 40 

 
0 
10 

 
0.0 
100 

 
0 
10 

 
0.0 
100 

Pendidikan 
SD 
SMP 
SMA 
Diploma 
Sarjana 

 
7 
0 
3 
0 
0 

 
70.0 
0.0 

30.0 
0.0 
0.0 

 
4 
1 
3 
1 
1 

 
40.0 
10.0 
30.0 
10.0 
10.0 

Total 10 100 10 100 

 
Tabel  2 

Distribusi Status Gizi Penderita Diabetes Mellitus Di RSUD Salewangan  
Kabupaten Maros  

 

Status Gizi 
Eksperimen Kontrol 

n % n % 
Lebih 
Baik 

Kurus Tingkat Ringan 
Kurus Tingkat Berat 

1 
5 
3 
1 

10.0 
50.0 
30.0 
10.0 

2 
7 
1 
0 

20.0 
70.0 
10.0 
0.0 

Total 10 100 10 100 

 
Tabel 3 

Distribusi Rerata  Asupan Zat Gizi Makro dan Serat Penderita  
Diabetes Mellitus  Di RSUD Salewangan Kabupaten Maros 

 

Zat Gizi Makro dan 
Serat 

Rerata Asupan 
Eksperimen (n=10) Kontrol (n=10) 

Asupan Persentase (%) Asupan Persentase (%) 
Energi 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Serat 

1619.12 kkal 
60.95 gr  
35.23 gr  
268.13 gr  
29.78 gr  

86 
86.3 
84.2 

114.1 
119.1 

1447.05 kkal 
59.06 gr  
40.97 gr  
218.31 gr  
22.50 gr  

78.3 
85.2 

100.2 
73.7 
89.9 
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Tabel 4 
Distribusi Kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) Penderita Diabetes Mellitus   

Di RSUD Salewangan Kabupaten Maros 
 

Kelompok  
Kadar GDS (mg/dl) 

P 
Sebelum Sesudah Penurunan 

Eksperimen 
Kontrol 

344±122.36 
316.2 ±113.38 

237 ±89.91 
246.3 ±69.34 

107±69.19 
69.9±55.54 

0.005 
0.013 

 P=0.364  
 

Tabel 5 
Distribusi Kadar Glukosa Darah Puasa (GDP) Penderita Diabetes Mellitus   

Di RSUD Salewangan Kabupaten Maros 
 

Kelompok Sampel 
GDP (mg/dl) 

P 
Sebelum Sesudah Penurunan 

Eksperimen 
Kontrol 

225.7 mg/dl±65.78 
271.5 mg/dl±89.19 

142.9 mg/dl ±64.11 
204.6 mg/dl±103.34 

82.8 mg/dl ± 64.31 
66.9 mg/dl ± 45.39 

0.005 
0.005 

   P=0.705  
 
 
 


