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ABSTRAK 

      Diabetes Melitus merupakan salah satu penyakit degeneratif yang masih tinggi 

dan perlu diwaspadai di antara penyakit degeneratif lain seperti hipertensi, jantung 

koroner, stroke dan kanker. Tingginya angka Diabetes Melitus disebabkan antara 

lain tingkat konsumsi zat gizi yang tidak seimbang dan gaya hidup yang tidak 

sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan tingkat konsumsi 

zat gizi dan gaya hidup dengan kadar gula darah puasa penderita Diabetes Melitus 

Tipe 2. 

      Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross 

sectional. Sampel penelitian sebesar 62 orang, diambil dengan simple random 

smpling. Lokasi Penelitian di Puskesmas Mulyorejo Surabaya. Pengumpulan data 

menggunakan panduan wawancara terstruktur, food recall 24 hours dan IPAQ. 

Analisis data menggunakan uji statistik Spearman’s Rho dengan alfa (0,01). 

      Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara tingkat konsumsi 

karbohidrat (p=0,002), tingkat konsumsi serat (p=0,007), tingkat konsumsi lemak 

(p=0,002) dan aktivitas fisik (p=0,009) dengan kadar gula darah puasa. 

      Kesimpulan penelitian adalah konsumsi karbohidra, lemak dan serat yang 

melebihi kebutuhan pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 ada hubungannya 

dengan tingginya kadar gula darah puasa. Aktivitas fisik yang rendah pada 

penderita Diabetes Melitus Tipe 2 ada hubungannya dengan tingginya kadar gula 

darah puasa. Untuk mengontrol kadar gula darah puasa sebaiknya responden 

melakukan diit makanan yang bersumber karbohidrat komplek dan mengurangi 

konsumsi lemak terutama lemak jenuh. Selain itu aktivitas fisik yang cukup 

seperti berjalan kaki atau bersepeda 3 sampai 4 kali dalam seminggu selama 

kurang lebih 30 menit secara rutin dapat menjaga kadar gula darah puasa 

responden. 

 

 

Kata kunci: diabetes melitus, gaya hidup, kadar gula darah puasa, tingkat  

konsumsi zat gizi. 
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