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ABSTRAK 
 

Data epidemiologi World Health Organization (WHO) memperkirakan lebih 
dari 346 juta orang di dunia mengidap diabetes mellitus, dan jumlah tersebut 
diperkirakan akan terus meningkat menjadi dua kali lipat pada tahun 2030 jika 
tanpa adanya intervensi. Usia merupakan salah satu faktor risiko diabetes mellitus,  
dan prevalensinya banyak terjadi pada usia >45 tahun. Diet diabetes mellitus 
merupakan upaya pengendalian diabetes mellitus, dan dalam peningkatan 
kepatuhan diet diabetes mellitus diperlukan pengetahuan sebagai dasar dalam 
melakukan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 
tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan dengan kepatuhan diet pada pralansia 
penderita diabetes mellitus. 

Penelitian ini dilakukan di Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam RSUD Ibnu 
Sina Kabupaten Gresik dan menggunakan desain Cross Sectional dengan jumlah 
responden 45 orang yang diperoleh dari metode Systematic Sampling. Data 
primer diambil menggunakan wawancara dengan kuesioner dan dari data dietary 
recall 2x24 jam. Variabel bebas yang diteliti adalah tingkat pengetahuan dan 
tingkat pendidikan. Uji statistik yang digunakan yaitu uji Koefisien Kontingensi C 
dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05). 

Usia responden dalam penelitian ini adalah 45 tahun – 65 tahun, dan 
terdapat 12 responden dengan jenis kelamin laki-laki dan 33 responden dengan 
jenis kelamin perempuan. Tingkat pendidikan responden paling banyak pada 
kategori dasar yaitu ≤tamat SMP, dan tingkat pengetahuan responden paling 
banyak pada kategori kurang dalam memahami diabetes mellitus beserta diet 
diabetes mellitus. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan diet diabetes mellitus (p = 0,001) 
dan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan diet diabetes 
mellitus (p = 0,001) 

Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 
dan tingkat pendidikan dengan kepatuhan diet, yang artinya tingkat pengetahuan 
dan tingkat pendidikan mempengaruhi responden dalam menjalani diet diabetes 
mellitus berdasarkan 3J (Jadwal, Jenis, Jumlah). Berdasarkan hasil penelitian, 
disarankan memberikan edukasi dan informasi mengenai diabetes mellitus dan 
diet diabetes mellitus berdasarkan 3J (Jadwal, Jenis, Jumlah) pada penderita untuk 
meminimalisir tingkat keparahan pada penderita. 
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