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ABSTRAK 

PENGARUH ETHNIC FOODS DIET EDUCATION PROGRAM 

TERHADAP SELF EFFICACY DAN KEPATUHAN DIET PASIEN DMT2 

SUKU SASAK BERDASARKAN TEORI TRANSCULTURAL NURSING 

 

 

Amira Aulia 

 

Penelitian Quasy-Experiment 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

amiraulia25@gmail.com 

 

Pendahuluan: Salah satu dari empat pilar penatalaksanaan DM yang sangat 

penting adalah kepatuhan terhadap pengaturan pola makan DM. Teori transcultural 

nursing digunakan sebagai pendekatan untuk meningkatkan self efficacy dan 

kepatuhan melalui penyesuaian program diet dengan makanan etnis pasien. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ethnic foods diet education 

program terhadap self efficacy dan kepatuhan diet pasien DMT2 Suku Sasak 

berdasarkan teori transcultural nursing. Metode: Penelitian berdesain quasi-

experimetal pre-post-test control design. Populasi sebanyak 112 pasien DMT2 

Suku Sasak. Sampel sebanyak 36 pasien yang terbagi menjadi kelompok perlakuan 

(18 orang) dan kelompok kontrol (18 orang), diambil menggunakan teknik 

purposive sample. Variabel independent pada penelitian ini adalah ethnic foods diet 

education program. Variabel dependent pada penelitian ini adalah self efficacy dan 

kepatuhan diet. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner self efficacy dan 

form food recall. Data dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon signed rank test 

dan Mann-Withney U test (α=0,05). Hasil: Analisis data dengan uji statistik 

Wilcoxon Signed Ranks Test pada kelompok perlakuan didapatkan p value=0,001 

(untuk self efficacy) dan p value = 0,025 (untuk kepatuhan diet) yang artinya 

terdapat perubahan self efficacy dan kepatuhan diet sebelum dan sesudah diberikan 

ethnic foods diet education program. Uji statistik Mann-Whitney U Test didapatkan 

hasil p value = 0,000 yaitu terdapat perbedaan signifikan antara kelompok 

perlakuan dan kontrol. Diskusi: program diet bagi pasien DMT2 yang diatur sesuai 

dengan kebutuhan budaya dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan 

sehingga dapat meningkatkan self efficacy dan kepatuhan diet pasien. Perawat dapat 

menerapkan ethnic foods diet education program sebagai salah satu program 

edukasi pilihan. 

 

Kata Kunci: pendidikan kesehatan sesuai budaya, self efficacy, kepatuhan diet, 

transcultural nursing, diabetes melitus tipe 2. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF ETHNIC FOODS DIET EDUCATION PROGRAM ON 

SELF EFFICACY AND DIETARY ADHERENCE OF THE SASAK TRIBE 

TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENT BASED ON 

TRANSCULTURAL NURSING THEORY 

 

Amira Aulia 

 

A Quasy-Experimental Study 

Faculty of Nursing Universitas Airlangga 

amiraaulia25@gmail.com 

 

Introduction: One of the most important  treatment  of  Diabetes Mellitus is 

adherernce of diet program. Transcultural nursing approach was used to  increase 

dietary adherence and self efficacy, by adjusting the diet program according to 

patient’s ethnic diet. This study aims to determine the effect of ethnic foods diet 

education program to increase self efficacy and diatary adherence of Type 2 

Diabetes Mellitus (T2DM) patient of the Sasak tribe according to transcultural 

nursing theory. Methods: This study was used quasy experimental with pre-post-

test control design. Population of 112 T2DM patient of the Sasak Tribe by 

purposive sampling technique the sample were 36  T2DM patients divided into 2 

groups, intervention group (18 patinets) and control group (18 patinets). The 

independent variable of this study was the ethnic foods diet education program. The 

dependent variable of this study were self efficacy and diatary adherence. The 

instrument was self efficacy and quetionair form food recall.  Data were analyzed 

used the Wilcoxon test and Mann-Whitney U test. Result: Analysis data with 

statistical tests of Wilcoxon Signed Ranks Test on treatment group showed p-value 

= 0,001 (for self efficacy) and p-value = 0.025 (for dietary adherence) which means 

there was change of self efficacy and dietary adherence before and after ethnic 

foods diet education program was given. Mann-Whitney U Test showed the result 

(p=0.000) wich means there was significant difference between intervention group 

and control group. Discussion: Diets program for T2DM patient  wich was sets 

according to cultur need can give them confort and also easier to implemented so 

that they can increase their self efficacy and diatary adherence. Nurses also can 

apply ethnic foods diet education program as one of the option for education 

program. 

 

Keywords: culturally education program, self effication, diatary adherence,  

transcultural nursing, type 2 diabetes mellitus. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Diabetes Millitus (DM) merupakan penyakit penyebab kematian nomor 3 di 

Indonesia (Riskesdas, 2013). DM sering disebut sebagai The Great Imitator, karena 

penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam 

keluhan. Resistensi insulin pada otot dan liver serta kegagalan sel beta pankreas 

telah dikenal sebagai patofisiologi kerusakan sentral dari DM tipe 2 (Perkeni, 

2015).  

 Hasil penelitian di beberapa negara, ketidakpatuhan pasien diabetes dapat 

mencapai 40-50%, dimana rata-rata kepatuhan pasien pada terapi jangka panjang 

terhadap penyakit kronis di negara berkembang kurang dari 50% (WHO, 2003). 

Ketidakpatuhan pasien dalam melakukan tatalaksana diabetes akan memberikan 

dampak negatif yang sangat besar meliputi peningkatan biaya kesehatan dan 

komplikasi diabetes. Ada begitu banyak komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh 

penyakit ini dan menyebabkan kerusakan yang parah pada organ-organ 

penderitanya, penderita tidak hanya dihadapi dengan rasa sakit pada fisik namun 

juga penurunan fungsi pengelihatan, atau penderita juga dapat dihadapi dengan 

keadaan dimana anggota ektremitas bawahnya harus diamputasi. Hal ini juga dapat 

menyebabkan beberapa masalah psikologis seperti depresi pada pasien/penderita 

(Healthy People 2020, 2013).  

 Kepatuhan juga dipengaruhi oleh etnis/budaya, perbedaan etnis atau budaya 

dikaitkan dengan pemilihan untuk memasak jenis makanan tertentu sesuai etnis 

atau budayanya. Penelitian terhadap penderita DM tipe 2 di Amerika Serikat 
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menunjukkan bahwa perbedaan etnis antara Afrika Amerika dan Hispanik 

berhubungan dengan kepatuhan dalam memonitor dietnya (Ettner et al., 2009).  

 Salah satu suku di Indonesia adalah Suku Sasak yang berada di pulau Lombok 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Panduan masakan untuk diabetisi di Indonesia 

belum memenuhi kriteria di masing-masing suku yang berbeda. Begitu pula dengan 

Suku Sasak, kesulitan yang terjadi pada Suku Sasak disebabkan karena belum 

adanya panduan/rekomendasi jumlah kalori bahan masakan utuh yang sesuai 

dengan masakan Etnis Sasak.  

 Ramsumeer (2016), telah menyusun cara agar Registrated Nurses (RNs) 

dapat mengimplementasikan dan mengevaluasi diet pasien DMT2 sesuai dengan 

makanan tradisional pada masyarakat Hispanic Mexican. Selain itu menurut 

Muchiri et al., (2012) dalam Ramsumeer (2016) kesuksesan dalam program diet 

pasien dengan DM tipe 2 terlihat ketika makanan pasien diatur sesuai dengan 

kebutuhan dalam budaya mereka, dan juga disebabkan karena mereka sudah 

terbiasa atau sesuai dengan selera mereka, sehingga membuat makanan etnis 

mereka menjadi lebih sehat seharusnya dapat menghasilkan kepatuhan dan kontrol 

glikemik yang lebih baik. Salah satu sarana untuk meningkatkan kepatuhan 

seseorang terhadap suatu program adalah melalui pendidikan kesehatan. Program 

pendidikan kesehatan terkait dengan modifikasi EFD (Ethnic Foods Diet ) pada 

klien dengan DMT2 khususnya di Suku Sasak belum pernah diujicobakan, sehingga 

pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan diet klien belum jelas. 

 Menurut WHO (2013) sebanyak 80% dari penderita DM di dunia berasal dari 

negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan data dari 

International Diabetes Federation (IDF) (2015) sebanyak 10 juta penduduk di 
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Indonesia mengidap diabetes. Jenis DM yang paling banyak diderita dan 

prevalensinya terus menerus meningkat adalah DM tipe 2 dengan kasus terbanyak 

yaitu 90% dari seluruh kasus DM di dunia. Setiap tahunnya penderita diabetes terus 

meningkat, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data dari International Diabetes 

Federation (2015) menunjukkan bahwa penderita diabetes meningkat menjadi 415 

juta jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 642 juta jiwa di tahun 

2040. Indonesia menempati urutan ke-7 negara dengan penderita DM terbanyak 

setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia dan Meksiko yaitu berjumlah 10 

juta jiwa (IDF 2015). Sedangkan menurut laporan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) (2013) prevalensi penderita penyakit diabetes di Indonesia pada tahun 

2013 sebesar (2,1%) yang mengalami peningkatan dari tahun 2007 yakni sebesar 

(1,1%). Di Lombok Barat sendiri, terjadi peningkatan kasus Penyakit Tidak 

Menular (PTM) salah satunya adalah penyakit diabetes melitus (Profil Kesehatan 

Kabupaten Lombok Barat, 2015).  

 Beberapa hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan ketidakpatuhan 

pasien DM terhadap diet. Salah satunya adalah hasil penelitian Herlena & 

Widyaningsih (2013) yang menunjukkan masih tingginya ketidakpatuhan diet DM 

yakni sebesar 57,4% dan sikap responden tentang DM sebagian besar tidak baik 

yakni sebesar 55,6%. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa ada hubungan antara 

sikap penderita diabetes mellitus dengan kepatuhan diet, di mana pasien merasa 

malas dan bosan dengan menu diabetes melitus yang sesuai aturan.   

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 12 September 2017 dengan 

melakukan wawancara terhadap salah satu petugas di Puskesmas Narmada, 

ditemukan masalah ketidakpatuhan melaksanakan diet DM. Pencatatan resmi 
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mengenai jumlah pasien DM suku Sasak yang tidak patuh menjalani diet belum ada 

karena belum adanya monitoring tentang kepatuhan diet pasien DM khususnya 

pada suku tertentu/Suku Sasak.  

 Peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 13 September 2017 

terhadap 5 orang pasien DMT2 untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, 4 dari 

5 orang mengatakan kesulitan untuk mematuhi program diet. Bagi pasien yang 

sudah cukup lama terdiagnosis DM mengatakan kesulitan karena merasa bosan, 

butuh kedisiplinan tinggi dan juga kesulitan dalam menjalankan prinsip 3J. 

Sedangkan bagi pasien baru merasa kesulitan karena belum terbiasa terhadap gaya 

hidup baru yang harus dijalaninya serta harus mengubah kebiasaan makannya. 

Selain itu, pasien yang diwawancara juga mengatakan panduan jenis masakan yang 

diajarkan oleh petugas puskesmas berbeda atau tidak sesuai dengan jenis masakan 

yang biasa dimasak atau dikonsumsi pasien setiap hari, sehingga pasien tidak 

mengetahui jumlah kalori dari menu makanan yang biasa dimasak tersebut. Hal ini 

menyebabkan kesulitan dalam memilih menu masakan dengan kalori yang sesuai 

dan secara tidak langsung menyebabkan pasien mengarah kepada ketidakpatuhan 

terhadap prinsip diet 3J. Beberapa rekomendasi yang telah tersedia untuk pasien 

DM sebagian besar dalam bentuk kalori per jumlah bahan makanan, sedangkan 

rekomendasi sesuai dengan menu atau masakan secara utuh belum tersedia 

khususnya rekomendasi/panduan masakan sesuai suku, salah satunya Suku Sasak. 

Terdapat 4 pilar tatalaksana DM, yakni penyuluhan atau edukasi, diet, latihan 

jasmani atau aktivitas fisik dan intervensi farmakologis. Keempat pilar pengelolaan 

tersebut dapat diterapkan pada semua tipe DM termasuk DM tipe 2. Untuk 

mencapai fokus pengelolaan DM yang optimal maka perlu adanya 
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keteraturan/kepatuhan terhadap empat pilar utama tersebut (PERKENI 2015). 

Kepatuhan diet diabetes terdiri dari 3 poin utama, yakni kepatuhan terhadap jenis, 

jumlah, dan jam makan.  

 Berdasarkan penelitian oleh Kurniasih et al., (2016) yang membahas 

mengenai makanan dan masakan khas Suku Sasak mengungkapkan bahwa nilai 

ICS (Index of Cultural Significant) yang tertinggi di suku Sasak yakni c.frutescens 

(bumbu) yang sangat jelas mengindikasikan profil masakan suku Sasak yang 

didominasi dengan rasa pedas dan kaya akan rasa (banyak mengandung rempah-

rempah) dimana makanan pedas juga dapat meningkatkan nafsu makan, selain itu 

banyak dari makanan Suku Sasak yang menggunakan C. nucifera (kelapa) yang 

memiliki nilai Index Cultural Significancy (ICS) tertinggi yakni sebesar 3324, C. 

Nucifera banyak digunakan baik sebagai minyak ataupun santan, minyak atau 

santan merupakan bahan makanan yang mengandung tinggi kalori, sehingga tidak 

baik jika dikonsumsi dalam jumlah banyak terutama oleh seorang penderita 

Diabetes Mellitus (DM), sebab dapat menyebabkan peningkatan glikemik index 

(Kurniasih et al., 2016). Terkait dengan hal tersebut belum adanya penelitian yang 

memberikan intervensi pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan kebiasaan 

memasak dan makananan di Suku Sasak juga dapat berpengaruh terhadap 

kurangnya kepatuhan penderita DM dalam menjalani perinsip diet. Hal ini juga 

menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap pengaruh pemberian 

pendidikan ethnic food diet (EFD) terhadap kepatuhan penderita DM menjalani 

diet. 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya dan 

etnis, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia (BPS 2010) dan di setiap 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



6 

   

 

 

etnis akan memiliki perbedaan mulai dari jenis makanan hingga cara 

pengolahannya. Banyaknya suku bangsa di Indonesia ini menyebabkan belum 

tersedianya program EFD (Ethnic Foods Diet) untuk pasien DM, oleh karena itu 

sebagian besar program diet DM yang sudah ada belum sesuai dengan makanan di 

berbagai etnis/suku di Indonesia. Selain itu dalam memberikan asuhan keperawatan 

kita mengenal adanya pendekatan transcultural nursing, dimana pendekatan 

transcultural nursing ditawarkan berdasarkan pada asumsi bahwa pendekatan ini 

dapat menjelaskan perilaku kesehatan individu atau kelompok dalam 

mempertahankan atau meningkatkan  perilaku kesehatan dan psikokultural menurut 

latar belakang budaya setempat (Leininger 2002).  

1.2 Rumusan masalah  

 Bagaimanakah pengaruh Ethnic Foods Diet Education Program terhadap self 

efficacy dan kepatuhan diet pasien diabetes melitus tipe 2 Suku Sasak? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum   

Menjelaskan pengaruh Ethnic Foods Diet Education Program terhadap self 

efficacy dan kepatuhan diet pasien diabetes melitus tipe 2 Suku Sasak. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi self efficacy pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 Suku 

Sasak mengenai program diet yang diberikan sebelum dan sesudah 

pemberian ethnic foods diet education program. 

2. Mengidentifikasi kepatuhan diet pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 

Suku Sasak sebelum dan sesudah pemberian ethnic foods diet education 

program. 
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3. Menganalisis pengaruh Ethnic Foods Diet Education Program terhadap 

kepatuhan diet dan self efficacy pasien diabetes melitus tipe 2 Suku Sasak 

berdasarkan teori transcultural nursing di wilayah kerja Puskesmas 

Narmada. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Mendukung perkembangan ilmu keperawatan komunitas melalui 

pendekatan konsep teori transcultural nursing terhadap perilaku asupan nutrisi 

penderita DM pada Suku Sasak terkait pemberian panduan diet sesuai masakan 

etnis sebagai upaya tindakan cultural care prevention/maintenance. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi responden  

Pasien diabetes tipe 2 Suku Sasak dapat menerapkan ethnic foods diet 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan self efficacy dan kepatuhan diet 

pasien serta memberikan kenyamanan kepada pasien dalam menjalani 

program diet yang sesuai dengan etnisnya. 

2. Bagi perawat Puskesmas Narmada 

Dapat membantu sebagai pedoman dalam memberikan pendidikan 

kesehatan kepada pasien dengan diabetes tipe 2 dalam penerapan program 

diet yang sesuai dengan etnis pasien khususnya etnis/suku Sasak. 
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3. Bagi Puskesmas Narmada 

Memberikan masukan yang bermanfaat sebagai gambaran atau bahan 

acuan hasil riset dalam pertimbangan penerapan ethnic foods diet educatioan 

program sebagai program pendidikan kesehatan diet pasien dengan Diabetes 

Tipe 2 Suku Sasak di wilayah kerja Puskesmas Narmada. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep teori yang digunakan dalam 

penelitian. 

2.1 Konsep diabetes 

2.1.1 Definisi diabetes 

Menurut American Diabetes Association, DM merupakan suatu kelompok 

penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan 

sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. DM juga disertai dengan gangguan 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh kekurangan 

hormon insulin secara relatif maupun absolut (ADA, 2013; Perkeni, 2015).  

DM merupakan sindrom metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia 

karena defek pada sekresi insulin, kerjainsulin, atau keduanya. Hiperglikemia 

kronis pada DM dapat diasosiasikan dengan terjadinya kerusakan jangka panjang, 

disfungsi serta kegagalan multi organ terutama  mata, ginjal, saraf, jantung, dan 

pembuluh darah (ADA, 2013). 

2.1.2 Klasifikas diabetes 

Berdasarkan etiologi, DM diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu 

(Perkeni, 2011): 

1. DM tipe 1 disebabkan oleh destruksi sel beta, umumnya menjurus pada 

defisiensi insulin absolut, dapat terjadi karena autoimun atau idiopatik 

2. DM tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin, defisiensi insulin relatif, serta 

defek sekresi insulin disertai resistensi insulin 
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3. DM tipe lain yang antara lain disebabkan oleh defek genetik fungsi sel beta, 

defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, 

pengaruh obat dan zat kimia, infeksi, sebab imunologi yang jarang, dan sindrom 

genetik lain yang berkaitan dengan  DM 

4. DM gestasional. 

2.1.3 Patofisiologi diabetes 

DM merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya defisiensi 

(kekurangan) insulin secara relatif maupun absolut. Defisiensi insulin dapat terjadi 

melalui 3 jalan, yaitu (Fatimah, 2015): 

1. Rusaknya sel-sel beta pankreas karena pengaruh dari luar (virus, zat kimia, dan 

lain-lain) 

2. Desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas 

3. Desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. 

Pada patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan 

yaitu: 

1. Resistensi insulin 

2. Disfungsi sel beta pankreas 

DM tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin melainkan 

disebabkan oleh sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin 

secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin (Teixeria, 2011). 

Resistensi insulin terjadi akibat faktor genetik dan lingkungan seperti 

obesitas, diet tinggi lemak, rendah serat, dan kurangnya aktivitas fisik serta 

penuaan. Pada penderita DM tipe 2 dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang 

berlebihan namun tidak terjadi kerusakan sel-sel beta langerhans secara autoimun. 
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Defisiensi fungsi insulin pada penderita DM tipe 2 hanya bersifat relatif dan tidak 

absolut (Fatimah, 2015). 

Pada awal perkembangan DM tipe 2, sel beta menunjukan gangguan pada 

sekresi insulin fase pertama, artinya sekresi insulin gagal mengkompensasi 

resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik, pada perkembangan 

selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel beta pankreas. Kerusakan sel-sel beta 

pankreas akan terjadi secara progresif seringkali akan menyebabkan defisiensi 

insulin sehingga penderita memerlukan insulin eksogen. Pada penderita DM tipe 2 

umumnya ditemukan kedua faktor tersebut yakni resistensi insulin dan defisiensi 

insulin (Sherwood, 2011). 

Ketika kadar glukosa dalam darah meningkat, pankreas mengeluarkan 

hormon yang disebut insulin yang memungkinkan sel tubuh menyerap glukosa 

untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Hiperglikemia, tanda utama diabetes 

melitus, terjadi akibat penurunan penyerapan glukosa oleh sel-sel disertai oleh 

peningkatan pengeluaran glukosa oleh hati. Pengeluaran glukosa oleh hati 

meningkat karena proses-proses yang menghasilkan glukosa yaitu glikogenolisis 

dan glukoneogenesis berlangsung tanpa hambatan karena insulin tidak ada. 

Sebagian besar sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa tanpa bantuan insulin 

sehingga pada keadaan kronis akan terjadi kelebihan glukosa ekstrasel sementara 

terjadi defisiensi glukosa intrasel (Sherwood, 2011). 
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2.1.4 Diagnosis 

Menurut American Diabetes Association (2013), kriteria diagnosis DM 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan HbA1c (≥6,5%) dilakukan pada sarana laboratorium yang telah 

terstandardisasi, atau; 

2. Gejala klasik diabetes melitus ditambah glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL 

(11,1 mmol/L). Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat 

pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir, atau; 

3. Gejala klasik diabetes melitus ditambah kadar glukosa darah plasma puasa ≥ 

126 mg/dL (7,0 mmol/L). Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori 

tambahan sedikitnya 8 jam, atau; 

4. Kadar glukosa plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa oral (TTGO) ≥ 200 

mg/dL (11,1 mmol/L) TTGO yang dilakukan dengan standar WHO, 

menggunakan beban glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa anhidrus 

yang dilarutkan ke dalam air. 

2.1.5 Penatalaksanaan 

Dalam Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia 

Tahun 2015, terdapat empat pilar penatalaksanaan DM, yaitu (Perkeni, 2015): 

1. Edukasi 

Edukasi yang komprehensif dan upaya peningkatan motivasi 

dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi pasien dan untuk 

mencapai perubahan perilaku. Pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah 

mandiri, tanda, dan gejala hipoglikemia serta cara mengatasinya harus diberikan 

kepada pasien. 
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2. Terapi nutrisi medis 

Terapi nutrisi medis merupakan bagian dari penatalaksanaan diabetes 

secara total. Prinsip pengaturan makanan penyandang diabetes hampir sama 

dengan anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu makanan yang seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Pada 

pasien diabetes perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal 

jadwal makan, jenis, dan jumlah makanan, terutama pada pasien yang 

menggunakan obat penurun glukosa darah atau insulin. Diet pasien DM yang 

utama adalah pembatasan karbohidrat kompleks dan lemak serta peningkatan 

asupan serat 

3. Latihan jasmani  

Latihan jasmani berupa aktivitas fisik sehari-hari dan olahraga secara 

teratur 3-4 kali seminggu selama 30 menit. Latihan jasmani selain untuk 

menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki 

sensitivitas insulin. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan yang 

bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, joging, dan berenang. 

Latihan jasmani disesuaikan dengan usia dan status kesehatan. 

4. Terapi farmakologis 

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makanan 

dan latihan jasmani. Terapi berupa suntikan insulin dan obat hipoglikemik oral, 

diantaranya adalah metformin dan gibenklamid. Metformin adalah obat 

golongan biguanid yang berfungsi meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. 

Selain itu, metformin juga mencegah terjadinya glukoneogenesis sehingga 

menurunkan kadar glukosa dalam darah. Masa kerja metformin adalah 8 jam 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



14 

 

 

 

sehingga pemberiannya 3 kali sehari atau per 8 jam. Metformin digunakan 

untuk menjaga kadar glukosa sewaktu tetap terkontrol (Wicaksono, 2013). 

Glibenklamid adalah golongan sulfonilurea yang mempunyai efek utama 

meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan merupakan pilihan 

utama untuk pasien dengan berat badan normal ataupun kurang. Penggunaan 

obat golongan sulfonilurea lebih efektif untuk mengontrol kadar gula 2 jam 

setelah makan (Wicaksono, 2013; Andrew, 2005). 

2.1.6 Komplikasi  

DM tipe 2 yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan berbagai 

komplikasi yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi kronis DM 

tipe 2 dapat berupa komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular yang dapat 

menurunkan kualitas hidup penderita. Penyebab utama kematian penyandang DM 

tipe 2 adalah komplikasi makrovaskular. Komplikasi makrovaskular melibatkan 

pembuluh darah besar yaitu pembuluh darah koroner, pembuluh darah otak, dan 

pembuluh darah perifer. Mikrovaskular merupakan lesi spesifik diabetes yang 

menyerang kapiler dan arteriola retina (retinopati diabetik) glomerulus ginjal 

(nefropati diabetik), dan saraf-saraf perifer (neuropati diabetik) (Edwina, Manaf & 

Efrida, 2015). 
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2.2 DM tipe 2 

2.2.1 Pengertian DM tipe 2 

Menurut Cowin (2000) dalam Lestari 2012, DM tipe 2 merupakan penyakit 

hiperglikemia akibat insensitivitas sel terhadap insulin dengan tanda kadar insulin 

mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. Di antara tipe DM 

yang ada, DM tipe 2 adalah jenis yang laing banyak ditemukan. 

2.2.2 Gejala DM tipe 2 

Beberapa keluhan dan gejala klasik pada penderita DM tipe 2 yang perlu 

mendapat perhatian menurut Subekti (2009) dalam Lestari (2012), yaitu 

1. Penurunan berat badan (BB) dan rasa lemah 

Penurunan berat badan ini disebabkan karena penderita kehilangan 

cadangan lemak dan otot digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan 

tenaga akibat dari kekurangan glukosa yang masuk ke dalam sel. 

2. Polyuria (peningkatan pengeluaran urin) 

Kadar glukosa darah yang tinggi akan menyebabkan penderita DM lebih 

banyak mengeluarkan urin, terutama pada malam hari. 

3. Polidipsi (peningkata rasa haus) 

Peningkatan rasa haus sering dialami oleh penderita karena banyaknya 

cairan yang keluar melalui sekresi urin lalu akan berakibat pada terjadinya 

dehidrasi intrasel sehingga merangsang pengeluran ADH (Antideuretik 

Hormone) dan menimbulkan rasa haus. 
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4. Polifagi (peningkatan rasa lapar) 

Kalori yang dihasilkan dari makanan setelah dimetabolisasikan menjadi 

glukosa dalam darah tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan sehingga penderita 

selalu merasa lapar. 

Selain itu terdapat keluhan lain seperti gangguan saraf tepi berupa 

kesemutan, gangguan pengelihatan (mata kabur), gatal, bisul, gangguan 

ginekologis berupa keputihan, dan gangguan ereksi 

2.2.3 Etiologi DM tipe 2 

Menurut Cowin (2000) dalam Lestari (2012), faktor genetic diperkirakan 

memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Selain itu, terdapat 

pula faktor-faktor risiko tertentu yang berhubungan dengan etiologi terjadinya 

diabtets mellitus tipe 2 ini, yaitu: 

1. Berat badan berlebih 

2. Pola makan yang salah 

3. Usia (> 40 tahun risiko meningkat) 

4. Stress 

2.2.4 Patofisiologi DM tipe 2 

Menurut Brunner dan Suddart (2002) dalam Lestari (2012), pada DM tipe 2 

terdapat dua masalah utama yang berhubungand engan insulin, yaitu resistensi 

insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan 

reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan 

reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolism glukosa di dalam 

sel. Resistensi insulin pada DM tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. 
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dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan 

glukosa oleh jaringan. 

2.2.5 Pengelolaan DM tipe 2 

Berdasarkan Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di 

Indonesia, terdapat empat pilar utama dalam pengelolaan DM tipe 2 ini, yaitu 

edukasi, perencanaan makan (diet), latihan jasmani, dan intervensi farmakologis 

(Perkeni 2015). 

1. Edukasi  

 Diabetes melitus tipe 2 umumnya terjadi karena pola gaya hidup dan 

perilaku. Pemberdayaan penyandang diabetes memerlukan partisipasi aktif 

pasien, keluarga, dan masyarakat serta tim kesehatan juga harus 

mendampingi pasien. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai 

keberhasilan perubahan perilaku. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi yang 

komprehensif dan upaya peningkatan motivasi bagi penyandang DM 

(Perkeni, 2015). 

2. Perencanaan makan (diet) 

 Menurut Perkeni (2015), perencanaan makan (diet) dalam 

pengelolaan DM sering disebut Terapi Gizi Medis (TGM). Kuci keberhasilan 

dari perencanaan makan ini adalah keterlibatan secara menyeluruh dari 

anggota tim mulai dari dokter, ahli gizi, dan petugas kesehatan yang lain serta 

pasien itu sendiri. Dalam Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 

tahun 2015 dinyatakan bahwa penderita diabetes sebaiknya mendapat diet 

sesua dengan kebutuhannya guna mencapai sasaran terapi. Prinsip pengaturan 

amakan pada penyandang diabetes hamper sama dengan anjuran makan untuk 
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masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang serta sesuai dengan 

kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Namun, hal utama 

yang perlu ditekankan pada penyandang DM yaitu pentingnya 

keteraturanmakan dalam hal jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal 

makan (Perkeni, 2015). 

3. Latihan jasmani 

 Untuk mengontrol kadar glukosa darah, penderita DM sebaiknya 

menghindari bermalas-malasan (kurang baik) dengan cara melakukan latihan 

jasmani dan aktivitas secara teratur. Latihan jasmani dilakukan secara teratur 

3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit (Perkeni, 2015) 

4. Intervensi Farmakologis 

 Menurut Perkeni (2015), jika sasaran glukosa darah belum tercapai 

dengan pengaturan makan (diet) dan latihan jasmani, maka intervensin 

farmakologis ditambahkan dapat berupa: 

1) Obat hiperglikemik oral (OHO) 

2) Insulin 

3) Penghambat Glukoneogenesis 

4) Penghambat Glukosidase (Acarbose) 

2.3 Penatalaksanaan diet DM tipe 2 

2.3.1 Pengertian   

Penatalaksanaan diet bagi pendezrita DM tipe 2 merupakan bagian dari 

penatalaksanaan DM tipe 2 secara total (Perkeni, 2015). Penatalaksanaan diet DM 

tipe 2 adalah penatalaksanaan diet meliputi 2 (tiga) hal utama yang harus diketahui 
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dan dilaksanakan oleh penderita DM, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan 

jadwal makan (Perkeni, 2015).  

2.3.2 Tujuan  

Secara umum, tujuan dari diet DM adalah untuk mengendalikan glukosa 

darah dan meningkatkan kualitas hidup penderita DM. Berikut adalah tujuan diet 

DM menurut Kemenkes Kesehatan RI (2011): 

1. Memberikan makanan sesuai kebutuhan 

2. Mempertahankan kadar gula darah sampai normal/ mendekati normal 

3. Mempertahankan berat badan menjadi normal 

4. Mencegah terjadinya kadar gula darah terlalu rendah yang dapat 

menyebabkan pingsan 

5. Mengurangi/ mencegah komplikasi 

2.3.3 Prinsip diet DM 

Prinsip diet DM adalah 3J yaitu tepat jumlah bahan makanan, tepat jadwal 

makan dan tepat jenis makanan yang dikonsumsi. 

1. Jumlah 

 Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan 

penyandang DM, antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori 

basal yang besarkan 25-30 kal/kgBB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut 

ditambah atau dikurangi bergantung pada beberapa faktor yaitu: jenis 

kelamin, umur, aktivitas, berat badan, dan lain-lain (Perkeni 2015). 
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Tabel 2. 1 Faktor yang mempengaruhi jumlah kalori yang dibutuhkan 

penyandang diabetes mellitus 
Faktor yang 

Diperhitungkan 
Syarat dan Ketentuan 

Jenis kelamin Kebutuhan kalori basal pada wanita lebih kecil daripada 

pria. Kebutuhan basal untuk wanita sebesar 25 kal/kgBB 

dan 30 kal/kgBB untuk pria. 

 
Umur Pengurangan energi dillakukan bagi pasien yang berusia 

> 40 tahun dengan ketentuan: usia 40 – 59 tahun, 

kebutuhan energi dikurangi 5%; usia 60 – 69 tahun, 

kebutuhan energi dikurangi 10%; dan jika usia > 70 tahun, 

kebutuhan energi dikurangi 20%. 

 
Aktifitas fisik atau 

pekerjaan 
Jenis aktifitas yang berbeda membutuhkan kalori yang 

berbeda pula. Jenis aktifitas dikelompokan sebagai 

berikut: 
- Keadaan istirahat: ditambah 10% dari kalori basal 
- Ringan: pegawai kantor, pegawai took, guru, ahli 

hokum, ibu rumah tangga, dan lain-lain kebutuhan 

energi ditambah 20% dari kebutuhan energi basal 
- Sedang: pegawai di industry ringan, mahasiswa, militer 

yang sedang tidak berperang, kebutuhan didnaikkan 

30% dari energi basal. 
- Berat: petani, buruh, militer dalam keadaan latihan, 

penari, atlet, kebutuhan ditambah 40% dari energi basal 

- Sangat berat: tukang becak, tukang gali, pandai besi, 

kebutuhan harus ditambah 50% dari energi basal. 
 

Kehamilan/laktasi Kehamilan trimester I diperlukan tambahan 150 kal/hari 

dan pada trimester II dan III 350 kal/hari. Pada waktu 

laktasi diperlukan tambahan sebanyak 550 kal/hari 

 
Adanya komplikasi Infeksi, trauma atau operasi yang menyebabkan kenaikan 

suhu memerlukan tambahan kalori sebesar 13% untuk tiap 

kenaikkan 1 derajat celcius. 
 

Berat Badan Bila kegemukan dikurangi sekitar 20-30 % tergantung 

pada tingkat kegemukan. Bila kurus ditambah sekitar 20-

30% sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan berat 

badan. 
Untuk tujuan penurunan berat badan jumlah kalori yang 

diberikan paling sedikit 1000 – 1200 kkal perhari untuk 

perempuan dan 1200 – 1600 kkal pehari untuk laki-laki. 

 
Stres Metabolik Penambahan 10-30% tergantung dari beratnya stress 

metabolik (sepsis,operasi, trauma) 

 

Sumber: Perkeni (2015)  
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 Beberapa cara perhitungan berat badan ideal adalah sebagai berikut 

(Perkeni 2015): 

1) Perhitungan berat badan ideal (BBI) menggunakan rumus Broca yang 

dimodifikasi: 

(1) Berat badan ideal= 90% x (TB dalam cm – 100) x 1 kg 

(2) Bagi laki-laki dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan perempuan di 

bawah 150 cm, rumus dimodifikasi menjadi:  

Berat badan ideal (BBI) = (TB dalam cm – 100) x 1 kg 

BB normal : BB ± 10% 

BB Kurus : <BBI – 10% 

BB Gemuk  : >BBI + 10% 

2. Perhitungan berat badan ideal menurut Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan rumus: 

IMT = BB(kg)/TB(m2) 

Tabel 2. 2 Klasifikasi IMT berdasarkan berat badan  
Berat Badan Klasifikasi IMT 

BB kurang <18,5 
BB normal 18,5-22,9 
BB lebih ≥ 23,0 

- BB lebih dengan risiko 23,0-24,9 

- Obes I 25,0-29,9 

- Obes II ≥ 30 

Sumber: Perkeni (2015) 
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Cara lain untuk menghitung kebutuhan energi secara perhitungan kasar 

dengan mempertimbangkan status gizi dan aktivitas (Sukardji, 2009), yaitu: 

Tabel 2. 3 Kebutuhan kalori pasien DM/ kg BB ideal 
Status Gizi Kalori/kgBB ideal 

 Kerja santai Kerja sedang Kerja Berat 

Gemuk 25 30 35 
Normal 30 35 40 
Kurus  35 40 40 – 50 

Sumber: Sukardji (2009). 

 Standar diet Diabetes Mellitus dinyatakan dalam satuan penukar 

(Waspadji 2010). Standar diet Diabetes Mellitus dalam penelitian ini 

dilampirkan pada lampiran 1. 

3. Jadwal 

 Pengaturan makanan penderita DM adalah 6 kali sehari dengan 

rincian 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan dengan rincian 

pembagian waktu sebagai berikut (Kemenkes RI 2011): 

1) Pukul 06.00 – 08.00 makan pagi 

2) Selingan pukul 10.00 

3) Pukul 12.00 – 13.00 makan siang 

4) Selingan pukul 16.00 

5) Pukul 18.00 – 19.00 makan malam 

6) Selingan pukul 21.00 

Tabel 2. 4 Jadwal makan penderita DM 
Jenis Makanan Waktu Total Kalori 
Makan pagi 07.00 20% 
Selingan 10.00 10% 
Makan siang 13.00 30% 
Selingan 16.00 10% 
Makan sore/malam 19.00 20% 
Selingan  21.00 10% 

Sumber: Waspadji (2007).  
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4. Jenis  

 Prinsip makan pada penyandang DM hampir sama dengan anjuran 

makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai 

dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu.  

 Diet yang digunakan sebagai bagian dari penatalaksanaan Diabetes 

Mellitus dikontrol berdasarkan kandungan energi, protein, lemak, dan 

karbohidrat. Sebagai pedoman dipakai 8 jenis diet Diabetes Mellitus 

(Asosiasi Dietisien Indonesia 2010): 

Tabel 2. 5 Jenis diet Diabetes Mellitus menurut kandungan energi, protein, 

lemak, dan karbohidrat. 
Jenis Diet Energi 

(kkal) 
Protein (g) Lemak (g) Krbohidrat 

(g) 
I 1100 43 30 172 
II 1300 45 35 192 
III 1500 51,5 36,5 235 
IV 1700 55,5 36,5 275 
V 1900 60 48 299 
VI 2100 62 53 319 
VII 2300 73 59 369 
VIII 2500 80 62 196 

Sumber: Asosiasi Dietisien Indonesias (2010) 

Tabel 2. 6 Daftar makanan pengganti menurut Tjokroprawiro (2011) adalah: 

Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

I (Sumber 

karbohidrat) 
   

100 gram nasi 

mengandung 175 

kalori, yang terdiri dari 

protein 4 gram dan 

karbohidrat 40 gram. 

Daftar bahan makanan 

penukar ini merupakan 

bahan makanan yang 

dapat digunakan untuk 

mengganti 100 gram 

nasi. 

Bubur beras 2 gelas 400 

Nasi tim 1 gelas 200 

Nasi jagung ¾ gelas 100 

Kentang 2 biji besar 210 

Singkong 1 ½ potong sedang 120 

Tales 1 potong 135 

Ubi 1 biji sedang 70 

Roti putih/ roti 

tawar 

3 iris 50 

Mie kering 1 gelas direbus 200 

Mie basah 2 gelas 50 

Bihun ½ gelas 50 

Kraker 5 buah besar 50 
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Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

Tepung beras 8 sendok makan 50 

Tepung 

hungkwe 

10 sendok makan 50 

Tepung 

singkong 

5 sendok makan 50 

Terigu  5 sendok makan 50 

II (Sumber protein 

hewani) 

   

Sumber protein rendah 

lemak dapat diperoleh 

dalam 40 gram ikan 

segar yang mengandung 

50 kalori yang terdiri 

atas protein 7 g dan 

lemak 2 g. 

Ayam tanpa kuit 1 potong sedang 40 

Babat 1 potong sedang 40 

Daging kerbau 1 potong sedang 35 

Ikan kakap 1/3 ekor 35 

Ikan asin 1 ekor 15 

Teri kering 1 sendok makan 20 

Udang sedang  5 ekor sedang 35 

Golongan sumber 

protein lemak sedang 

dengan 75 kalori 7 

gram protein dan 5 

gram lemak.  

Bakso sapi 10 biji sedang 175 

Daging kambing 1 potong 40 

Hati ayam 1 buah sedang 30 

Hati sapi 1 potong sedang 35 

Otak 1 potong besar 65 

Telur ayam 1 butir 55 

Telur bebek 1 butir 50 

Telur puyuh 5 butir 55 

Usus sapi 1 potong besar 50 

Golongan sumber 

protein tinggi lemak 

dengan 150 kalori 7 

gram protein dan 13 

gram lemak 

Daging bebek  1 potong sedang 55 

Kornet sapi 3 sendok makan 45 

Daging babi 1 potong sedang 50 

Kuning telur 

ayam 

4 butir 45 

Sosis sapi/ayam ½ potong sedang 50 

Golongan III (Sumber 

protein nabati)_ 

   

Golongan sumber 

protein nabati dengan 

75 kalori 5 gram protein 

3 gram lemak dan 7 

gram karbohidrat. 

Tahu 2 biji besar 110 

Oncom 2 potong kecil 40 

Kacang hijau 2 sendok makan 20 

Kedelai 2 ½ sendok makan 25 

Kacang merah 

segar 

2 sendok makan 20 

Kacang tanah 2 sendok makan 15 

Kacang tolo 2 sendok makan 20 

Keju kacang 

tanah 

 

1 sendok makan 15 
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Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

Golonga IV (Sayuran 

dan penggantinga) 

 

Terdapat 2 golongan 

sayuran yaitu sayuran 

tipe A dan sayuran ttipe 

B. 

Sayuran tipe A (100 

gram/1 gelas) 

mengandung 50 kalori 

yang terdiri dari protein 

3 gram dan karbohidrat 

10 gram. 

Bayam   

Buncis   

Daun lompong   

Daun luntas   

Daun melinjo   

Daun singkong   

Daun ubi jalar   

Jagung muda   

Jantung pisang   

Kacang kapri   

Kacang panjang   

Labu siam   

Nangka muda   

Pare   

Kacang kedelai   

Sayuran tipe B 

merupakan sayuran 

yang mengandung 

sedikit kalori dan 

kerbohidrat (100 g/1 

gelas) dengan 25 kalori 

1 gram protein dan 5 

gram karbohidrat 

Cabai hijau 

besar 

  

Daun koro   

Kangkung   

Kecipir   

Lobak   

Ketimun   

Tomat   

Labu   

Sawi   

Selada   

Seledri   

Terong   

Buncis   

Brokoli   

Bunga kol   

Rebung   

Bit   

Labu siam   

Pare   

Pepaya muda   

Kol   

Wortel   

Golongan V (Buah 

dan pengganti) 

   

50 gram pisang 

mengandung 50 gram 

Mangga ¾ buah besar 90 

Rambutan 8 biji 75 
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Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

kalori. Buah-buahan 

dibagi menjdai 

golongan A dan 

golongan B. Buah 

golongan A sebaiknya 

tidak digunakan dan 

dibatasi jumlahnya. 

Nangka masak 3 biji (beton) 45 

Sawo 1 buah sedang 55 

Sirsak ½ gelas 60 

Nanas ¼ buah sedang 95 

Anggur 20 bua 165 

Duku 16 buah besar 80 

Durian  2 biji (beton) 35 

Jeruk manis 2 buah sedang 110 

Buah golongan B 

adalah buah yang 

kurang manis dan 

merupakan buah-

buahan yang dianjurkan 

pada penderita 

Diabetes. Berikut 

adalah buah golongan B 

Jambu air 2 buah besar 110 

Jambu bol 1 buah besar 90 

Kedondong 2 buah sedang 120 

Pepaya 1 potong besar 110 

Salak 2 buah sedang 65 

Semangka 1 potong besar 180 

Belimbing 1 buah besar 140 

Bengkoang 1 buah besar 75 

Pisang 1 buah sedang 50 

Golongan VI (Susu)  

Berdasarkan kandungan 

lemaknya, susu 

dibedakan menjadi 3 

yaitu susu tanpa lemak, 

susu rendah lemak dan 

susu tinggi lemak. Susu 

tanpa lemak bisa 

didapatkan dalam 200 

gram susu skim cair 

yang mengandung 75 

kalori yang terdiri atas 

protein 7 gram dan 

karbohidrat 10 gram. 

Susu skim bubuk 4 sendok makan 20 

Susu skim cair 1 gelas 200 

Yogurt non fat 2/3 gelas 120 

Golongan susu rendah 

lemak (low fat) dengan 

125 kalori yang terdiri 

dari 7 gram protein 6 

gram lemak dan 10 

gram karbohidrat 

Keju 1 potong kecil 35 

Susu kambing ¾ gelas 165 

Susu kental 

manis 

½ gelas 100 

Yogurt susu 

penuh (whole -

milk) 

1 gelas 200 

Golongan susu tinggi 

lemak dengan 150 

kalori yang terdiri dari 

7 gram protein 10 gram 

lemak dan 10 g 

karbohidrat 

Susu sai full-

milk 

1 gls 200 

Susu kerbau ½ gls 100 

Susu bubuk full-

milk 

6 sdm 30 
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Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

Golongan VII 

(Minyak) 

   

5 gram minyak kelapa 

mengandung 50 kalori 

yang terdiri atas lemak 

5 gram. Terdapat 2 

jenis minyak yaitu 

minyak dengan lemak 

tidak jenuh dan minyak 

dengan lemak jenuh. 

Daftar disamping 

menunjukkan jenis 

minyak dengan lemak 

tidak jenuh 

Minyak jagung 1 sendok teh (sdt) 5 

Minyak bunga 

matahari 

1 sendok teh (sdt) 5 

Margarin jagung 1 sendok teh (sdt) 5 

Minyak kedelai 1 sendok teh (sdt) 5 

Minyak kacang 

tanah  

1 sendok teh (sdt) 5 

Minyak zaitun 1 sendok teh (sdt) 5 

Bahan makanan pada 

minyak dengan lemak 

jenuh 

Kelapa  1 potong kecil 15 

Kelapa parut 2 ½ sendok makan 15 

Lemak babi atau 

sapi 

1 potongkecil 5 

Mentega 1 sendok makan 15 

Minyak inti 

kelapa sawit 

1 sendok teh 5 

Santan 1/3 gelas 50 

Minyak kelapa 1 sendok teh 5 

Golongan VIII 

(Makanan tanpa 

kalori) 

Agar-agar   

 Air mineral   

 Cukaspartea   

 Sakarin   

 Kecap   

 Kopi   

Sumber: Hidup sehat dan bahagia bersama Diabetes Mellitus (Tjokroprawiro, 

2011) 

 

Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari (Perkeni 2015): 

1) Karbohidrat  

(1) Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. 

Terutama karbohidrat yang berserat tinggi. 

(2) Pembatasan karbohidrat total <130 g/hari tidak dianjurkan. 
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(3) Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga penyandang diabetes 

dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. 

(4) Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. 

(5) Pemanis alternatif dapat digunakan sebagai pengganti glukosa, asal 

tidak melebihi batas aman konsumsi harian (Accepted Daily 

Intake/ADI). 

(6) Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu dapat diberikan 

makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian 

dari kebutuhan kalori sehari. 

2) Lemak 

(1) Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori, dan 

tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. 

(2) Komposisi yang dianjurkan: 

a. Lemak jenuh < 7 % kebutuhan kalori 

b. Lemak tidak jenuh ganda < 10 %. 

c. Selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal. 

(3) Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak 

mengandung lemak jenuh dan lemak trans antara lain: daging 

berlemak dan susu fullcream. 

(4) Konsumsi kolesterol dianjurkan < 200 mg/hari. 

3) Protein 

(1) Kebutuhan protein sebesar 10 – 20% total asupan energi. 
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(2) Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa 

lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-

kacangan, tahu dan tempe. 

(3) Pada pasien dengan nefropati diabetik perlu penurunan asupan 

protein menjadi 0,8 g/kg BB perhari atau 10% dari kebutuhan energi, 

dengan 65% diantaranya bernilai biologik tinggi. Kecuali pada 

penderita DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein 

menjadi 1-1,2 g/kg BB perhari. 

4) Natrium 

(1) Anjuran asupan natrium untuk penyandang DM sama dengan orang 

sehat yaitu <2300 mg perhari. 

(2) Penyandang DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan 

pengurangan natrium secara individual. 

(3) Sumber natrium antara lain adalah garam dapur, vetsin, soda, dan 

bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit. 

5) Serat 

(1) Penyandang DM dianjurkan mengonsumsi serat dari 

kacangkacangan, 

(2) buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. 

(3) Anjuran konsumsi serat adalah 20-35 gram/hari yang berasal dari 

berbagai sumber bahan makanan. 

6) Pemanis Alternatif 

(1) Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas 

aman (Accepted Daily Intake/ADI). 
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(2) Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori dan 

pemanis tak berkalori. 

(3) Pemanis berkalori perlu diperhitungkan kandungan kalorinya 

sebagai bagian dari kebutuhan kalori, seperti glukosa alkohol dan 

fruktosa. 

(4) Glukosa alkohol antara lain isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, 

sorbitol dan xylitol. 

(5) Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada penyandang DM karena 

dapat meningkatkan kadar LDL, namun tidak ada alasan 

menghindari makanan seperti buah dan sayuran yang mengandung 

fruktosa alami. 

(6) Pemanis tak berkalori termasuk: aspartam, sakarin, acesulfame 

potassium, sukralose, neotame. 

 Selain itu, ada beberapa jenis makanan yang dianjurkan dan tidak 

dianjurkan pada penderita Diabetes Mellitus (Kemenkes RI 2011): 

Tabel 2. 7 Daftar Makanan Yang Dianjurkan Dan Tidak Dianjurkan Pada 

Penderita Diabetes Mellitus 
Bahan 

makanan 

Dianjurkan Dibatasi Tidak Dianjurkan 

Sumber 

Karbohidrat 

- Semua sumber 

karbohidrat diabatsi: 

nasi, bubur, roti, mie, 

kentang, singkong, ubi, 

sagu, gandum, pasta, 

jagung, talas, 

havermout, sereal, 

ketan, makaroni 

- 

Sumber 

Protein 

Hewani 

Ayam tanpa kulit, 

ikan, telur rendah 

kolesterol atau putih 

telur, daging yang 

tidak berlemak 

Hewani tinggi lemak 

jenuh (kornet, sosis, 

sarden, jeroan, telur) 

Keju, abon, dendeng, 

susu full cream 

Sumber 

protein nabati 

Tempe, tahu, 

kacang hijau, 

kacang merah, 

- - 
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Bahan 

makanan 

Dianjurkan Dibatasi Tidak Dianjurkan 

kacang tanah, 

kacang kedelai 

Sayuran Sayuran tinggi serat: 

kangkung, daun 

kacang, oyong, 

ketimun, tomat, labu 

air, kembang kol, 

lobak, sawi, selada, 

seledri, terong 

Bayam, buncis, daun 

melinjo, labu siam, 

daun singkong, daun 

ketela, jagung muda, 

kapri, kacang panjang, 

pare, wortel, daun 

katuk 

- 

Buah-buahan Jeruk, apel, pepaya, 

jambu air, salak, 

belimbing (sesuai 

kebutuhan) 

Nanas, anggur, 

mangga, sirsak, pisang, 

alpukat, sawo, 

semangka, nangka 

masak 

Buah-buahan manis 

dan diawetkan: 

durian, nangka, 

alpukat, kurma, 

manisan buah 

Minuman - - Minuman yang 

mengandung alkohol, 

susu kental manis, 

soft drink, es krim, 

yoghurt, susu 

Lain-lain - Makanan yang 

digoreng dan yang 

menggunakan santan 

kental, kecap, saus 

tiram 

Gula pasir, gula 

merah, gula batu, 

madu, makanan atau 

minuman yang 

manis: cake, kue-kue 

manis, dodol, tarcis, 

sirup, selai manis, 

coklat, permen, tape, 

mayones. 

Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2011) 

2.4 Teori self efficacy 

2.4.1 Pengertian self efficacy 

Menurut Bandura (1997), self-efficacy adalah persepsi diri sendiri mengenai 

seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efficacy 

berhubungan dengan keyakinan diri memiliki kemampuan melakukan tindakan 

yang diharapkan. Self-efficacy adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan 

tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan.  

Sedangkan menurut Gibson et al., (1997), konsep self-efficacy atau 

keberhasilan diri merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat berprestasi baik 
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dalam satu situasi tertentu. Keberhasilan diri mempunyai tiga dimensi yaitu: 

tingginya tingkat kesulitan tugas seseorang yang diyakini masih dapat dicapai, 

keyakinan pada kekuatan, dan generalisasi yang berarti harapan dari sesuatu yang 

telah dilakukan. 

2.4.2 Klasifikasi self efficacy  

Secara garis besar, self-efficay terbagi atas dua bentuk yaitu self-efficacy 

tinggi dan self-efficacy rendah 

1. Self-efficacy tinggi 

Dalam mengerjakan suatu tugas, individu yang memiliki self-efficacy yang 

tinggi akan cenderung memilih terlibat langsung. Individu yang memiliki self-

efficacy yang tinggi cenderung mengerjakan tugas tertentu, sekalipun tugas tersebut 

adalah tugas yang sulit. Mereka tidak memandang tugas sebagai seuatu ancaman 

yang harus mereka hindari. Selain itu, mereka mengembangkan minat instrinsik dan 

ketertarikan yang mendalam terhadap suatu aktivitas, mengembangkan tujuan, dan 

berkomitmen dalam mencapai tujuan tersebut. Mereka juga meningkatkan usaha 

mereka dalam mencegah kegagalan yang mungkin timbul.  

2. Self-efficacy rendah 

Individu yang ragu akan kemampuan mereka (self-efficacy yang rendah) 

akan menjauhi tugas-tugas yang sulit kerena tugas tersebut dipandang sebagai 

ancaman bagi mereka. Individu yang seperti ini memiliki aspirasi yang rendah serta 

komitmen yang rendah dalam mencapai tujuan yang mereka pilih atau mereka 

tetapkan.  
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2.4.3 Dimensi self efficacy 

Bandura (1997) membagi dimensi self-efficacy menjadi tiga dimensi yaitu 

magnitude, generality, dan strength. 

1. Dimensi level dan magnitude 

Mengacu pada taraf kesulitan tugas yang diyakini individu akan mempu 

mengatasinya. Tingkat self-efficacy seseorang berbeda satu sama lain. Tingkatan 

kesulitan dari sebuah tugas, apakah sulit atau mudah akan menentukan self-efficacy. 

Pada suatu tugas atau aktivitas, jika tidak terdapat suatu halangan yang berarti untuk 

diatasi, maka tugas tersebut akan sangat mudah dilakukan dan semua orang pasti 

mempunyai self-efficacy yang tinggi pada permasalahan ini. 

2. Dimensi generality 

Mengacu pada variasi situasi dimana penilaian tentang self-efficacy dapat 

diterapkan. Seseorang dapat menilai dirinya memiliki efikasi pada banyak aktivitas 

atau pada aktivitas tertentu saja. Dengan semakin banyak self-efficacy yang dapat 

diterapkan pada berbagai kondisi, maka semakin tinggi self-efficacy seseorang. 

3. Dimensi streght 

Terkait dengan kekuatan dari self-efficacy seseorang ketika berhadapan 

dengan tuntutan tugas atau suatu permasalahan. Self-efficacy yang lemah dapat 

dengan mudah ditiadakan dengan pengalaman yang menggelisahkan ketika 

menghadapi sebuah tugas. Sebaliknya orang yang memiliki keyakinan yang kuat 

akan tekun pada usahanya meskipun pada tantangan dan rintangan yang tak 

terhingga. Dimensi ini mencakup pada derajat kemantapan individu terhadap 

keyakinannya. Kemantapan inilah yang menentukan ketahanan dan keuletan 

individu. 
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2.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy 

Bandura (1997) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

self-efficacy pada diri individu antara lain: 

1. Budaya 

Budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai (values), kepercayaan 

(beliefs), dalam proses pengaturan diri (self-regulatory process) yang berfungsi 

sebagai sumber penilaian self-efficacy dan juga sebagai konsekuensi dari keyakinan 

akan self-efficacy.  

2. Gender 

Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap self-efficacy. Hal ini dapat 

dilihat dari penelitian Bandura (1997) yang menyatakan bahwa wanita efikasinya 

lebih tinggi dalam mengelola perannya. Wanita yang memiliki peran selain sebagai 

ibu rumah tangga, juga sebagai wanita karir akan memiliki self-efficacy yang tinggi 

dibandingkan dengan pria yang bekerja. 

3. Sifat dari tugas yang dihadapi 

Derajat dari kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu 

akan mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap kemampuan dirinya 

sendiri. Semakin kompleks tugas yang dihadapi oleh individu maka akan semakin 

rendah individu tersebut menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika individu 

dihadapkan pada tugas yang mudah dan sederhana maka akan semakin tinggi 

individu tersebut menilai kemampuannya. 

4. Intensif eksternal 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi self-efficacy individu adalah insentif 

yang diperolehnya. Bandura menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat 
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meningkatkan self-efficacy adalah competent continges incentive, yaitu yang 

diberikan orang lain yang merefleksikan keberhasilan seseorang. 

5. Status atau peran individu dalam lingkungan 

Individu yang memiliki status yang lebih tinggi akan memperoleh derajat 

kontrol yang lebih besar sehingga self-efficacy yang dimilikinya juga tinggi. 

Sedangkan individu yang memiliki status yang lebih rendah akan memiliki kontrol 

yang lebih kecil sehingga self-efficacy yang dimilikinya juga rendah. 

6. Informasi tentang kemampuan diri 

Individu yang memiliki self-efficacy tinggi, jika ia memperoleh informasi 

positif megenai dirinya, sementara individu akan memiliki self-efficacy yang 

rendah, jika ia memperoleh informasi negatif mengenai dirinya. 

2.5 Kepatuhan diet DM 

2.5.1 Pengertian 

Berdasarkan decision theory, kepatuhan adalah bentuk pengambilan 

keputusan dari seseorang penderita penyakit tertentu (James 1985 dalam 

Suparyanto 2010). Sedangkan menurut Rowley (1999) dalam Lestari (2012) 

kepatuhan atau yang dikenal dengan “adherency” adalah tindakan nyata untuk 

mengikuti aturan atau prosedur dalam upaya perubahan sikap dan perilaku individu. 

Menurut Niven (2002) dalam Lestari (2012), kepatuhan adalah sejauh mana 

perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh professional 

kesehatan. Pendapat tersebut didukung oleh Tovar (2007) bahwa kepatuhan diet 

DM adalah perilaku meyakini dan menjalankan rekomendasi diet DM yang 

diberikan petugas kesehatan.  
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Kepatuhan diet merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

penatalaksanaan penyakit DM tipe 2. Hal tersebut dikarenakan perencanaan makan 

merupakan salah satu dari 4 pilar utama dalam pengelolaan DM tipe 2 (Perkeni, 

2011). Menurut Sukardji (2009), kepatuhan pasien DM tipe 2 terhadap prinsip dan 

perencanaan makan merupakan salahs atu kendala pada pelayanan diabetes. 

Menurut Ellis (2010), kepatuhan diet merupakan maslah besar yang terjadi pada 

penderita DM tipe 2 saat ini.  

Penatalaksanaan diet DM tipe 2 meliputi 3 (tiga) hal utama yang harus 

dilaksanakan oleh penderita DM, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal 

makan (Perkeni, 2011). 

2.5.2 Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan diet DM  

Perilaku adalah keseluruhan pemahaman dan aktivitas seseorang yang 

merupakan hasil Bersama antara faktor internal dan eksternal (Notoatmodjo, 2010). 

Pola makan penderita DM tipe 2 dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam 

diri penderita DM maupun dari luar diri penderita. Determinan perilaku dalam 

pengelolaan penyakit DM sangat kompleks dan beragam. Berikut ini faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kepatuhan diet penderita DM. 

1. Usia 

 Pada kasus DM, umur berpengaruh terhadap kepatuhan dalam 

menerapkan terapi non farmakologis salah satunya diet (Isnariani, 2006 

dalam Lestari 2012). Dalam berbagai penelitian negara tingkat dunia, usia 

mempunyai hubungan terhadap kepatuhan diet penderita DM tipe 2, 

penelitian tersebut membuktikan bahwa usia dewasa lebih patuh 

dibandingkan dengan lansia (Nelson et al, 2002; Ouyang, 2007). 
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2. Jenis kelamin 

 Berbagai penelitian menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-

laki mempunyai angaka harapan hidup yang berbeda. Hal ini terjadi karena 

jenis kelamin merupakan salah satu faktor predisposisi yang menentukan 

perilaku kesehatan seseorang (Notoatmodjo, 2010). 

3. Tingkat pendidikan 

 Secara teori seseorang dengan pendidikan tinggi akan mempunyai 

kesempatan untuk berperilaku baik (Winkleby et al., 1992). Menurut 

Notoatmodjo (2003), tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap 

informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup 

sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. 

4. Etnis atau Budaya 

 Menurut WHO (2003), etnis telah digunakan sebagai salah satu 

predictor tradisional dalam menganalisis kepatuhan terutama dalam 

kepatuhan pengobatan. Menurut Ettner et al (2009), perbedaan etnis atau 

budaya dikaitkan dengan pemilihan untuk memasak jenis makanan tertentu 

sesuai etnis atau budayanya. Sebuah penelitian terhadap penderita DM tipe 2 

di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perbedaan etnis antara Afrika 

Amerika dan Hispanik berhubungan dengan kepatuhan dalam memonitor diet 

mereka (Oster et al., 2006). Hal ini didukung dalam penelitian Ellis (2010) 

bahwa kelompok etnis mayoritas lebih patuh dalam diet (74%) dibandingkan 

dengan kelompok etnis minoritas (25,1%). 
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5. Pendapatan 

 Berdasarkan penelitian Ellis (2010), bahwa penderita DM tipe 2 

dengan pendapatan rendah lebih tidak patuh (51,4%) disbanding yang 

mempunyai pendapatan tinggi. Hal ini dikarenakan orang yang mempunyai 

pendapatan rendah peluang untuk membeli makanan sesuai diet diabetes 

lebih sedikit dibandingkan dengan yang pendapatannya tinggi. 

6. Biaya pengobatan 

 Dalam Lestari (2012) penelitian yang dilakukan oleh Vijan et al tahun 

2004, semua pasien DM tipe 2 yang diteliti menyatakan bajwa biaya 

pengobatan merupakan masalah bagi mereka untuk patuh dalam menjalankan 

diet.  

7. Tingkat keparahan penyakit DM 

 Sebuah penelitian di Taiwan menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara tingkat keparahan penyakit dengan kepatuhan dalam menjalankan diet 

pada pasien DM tipe 2, yaitu pasien dengan komplikasi kronis lebih rendah 

tingkat kepatuhannya dibandingkan dengan pasien komplikasi akut (Ouyang 

2007, dalam Lestari 2012). 

8. Kontinuitas Cek Kesehatan 

 Kontinuitas yang baik pada pasien DM dalam melakukan cek 

kesehatan akan membuat pasien lebih familiar dan lebih baik dalam 

menjalankan rekomendasi pengobatan dari petugas (O’conner 2006, dalam 

Lestari 2012). 
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9. Keikutsertaan Penyuluhan Gizi 

 Penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan merupakan suatu 

proses yang berlangsung secara terus menerus yang kemajuannya harus terus 

diamati terutama oleh mereka yang memberikannya (Basuki, 2009). Tujuan 

penyuluhan bagi penderita DM yang utama adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan yang akan mejadi titik tolak perubahan sikap dan gaya hidup 

mereka (Basuki, 2009). 

10. Tingkat pengetahuan 

 Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil pengindraan 

manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang 

dimilikinya. Secara garis besar pengetahuan dibagi menjadi 6 tingkatan yaitu 

tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang.  

11. Persepsi 

 Menurut konsep model kepercayaan kesehatan (Health Belief Model), 

persepsi yang positif dari seseorang merupakan unsur penting yang 

membentuk seseorang untuk mengambil tindakan yang baik dan sesuai untuk 

melakukan tindakan pencegahan atau penyembuhan penyakit (perceived 

threats) dalam hal ini pengobatan untuk DM (Rosenstock et al, 1988). 

12. Motivasi diri 

 Menurut Rachman (2005) dalam Lestari (2012), motivasi diri adalah 

dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri manusia untuk menggerakkan 

dan mendorong sikap serta perubahan perilakunya. Dalam konteks perubahan 
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pola makan bagi penderita DM tipe 2, motivasi didasarkan pada keinginan 

penderita untuk sembuh dan mengurangi kecacatan akibat menderita DM 

sehingga mereka termotivasi untuk mengikuti program diet yang dianjurkan. 

13. Sikap 

 Berdasarkan penelitian Anderson et al (1993) dalam Lestari (2012), 

pasien DM dengan tingkat kepatuhan diet tinggi mempunyai sikap lebih 

positif karena sikap yang positif dapat membantu meningkatkan keinginan 

mereka dalam menjalankan diet yang baik. 

14. Kepercayaan diri 

 Kepercayaan diri merupakan salah satu yang mempunyai hubungan 

kritis dengan penatalaksanaan penyakit DM tipe 2 khususnya diet (Hurley 

dan Shea 1993, dalam Lestari 2012) 

15. Depresi 

 Berdasarkan penelitian Lin et al, (2004) dalam Lestari (2012), 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara depresi dan perilaku pasien DM 

tipe 2 dalam penatalaksanaan penyakitnya, seperti diet, aktivitas fisik, dan 

pengobatan medis. 

16. Dukungan keluarga 

 Faktor psikologis yang erat kaitannya dengan perilaku kesehatan 

adalah adanya interaksi sosial dalam bentuk dukungan baik dukungan 

keluarga maupun dukungan secara social dan kaitannya dengan perilaku diet 

DM tipe 2 (Hendro 2012, dalam Lestari 2012).  Berdasarkan penelitian Dye 

et al (2003) dalam Lestari (2012) yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

penderita DM tipe 2 merasa sulit untuk mematuhi diet karena biasanya 
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anggota keluarga mereka tidak menyukai makanan diet yang mereka 

konsumsi. 

2.6 Konsep transcultural nursing 

2.6.1 Definisi transcultural nursing 

 Trancultural nursing adalah suatu ilmu budaya yang mempunyai cakupan 

luas dalam keperawatan yang meliputi proses belajar dan praktik keperawatan yang 

berfokus pada perbedaan dan kesamaan diantara budaya dengan tetap menghormati 

nilai keperawatan, ekpresi, kepercayaan sehat-sakit dan pola kebiasaan mereka, dan 

bertujuan untuk mengembangkan landasan pengetahuan ilmiah dan humanistik 

guna menyiapkan praktik asuhan keperawatan pada kebudaan yang spesifik dan 

universal (Leininger, 2002; Cristensen & Kenney, 2009). Kebudayaan yang 

spesifik yaitu kebudaan dengan nilai-nilai, keyakinan, pola perilaku tertentu yang 

tidak dimiliki oleh kelompok lain, kebudayaan universal yaitu kebudayaan dengan 

kesamaan nilai-nilai, norma-norma perilaku, dan pola hidup yang dilakukan atau 

diyakini oleh semua kebudayaan (Swanson & Nies, 1997). 

2.6.2 Konsep teori transcultural nursing 

Model konseptual yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan 

asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk “Sunrise 

Model” dimana terdapat keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari dan 

menjelaskan alasan mengapa pengkajian budaya harus dilakukan secara 

komprehensif.  
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Gambar 2.1 Leininger’s sunrise modeluntuk menggambarkan teori asuhan 

keperawatan transkultural yang diberikan pada berbagai budaya. (Leininger, 2002) 

 

Gambar matahari terbit sebagai lambang atau simbol perawatan. Suatu 

kekuatan untuk memulai pada puncak dari model ini dengan pandangan dunia dan 

keistimewaan struktur sosial untuk mempertimbangkan karena dapat 

mempengaruhi kesehatan dan perawatan atau menjadi dasar untuk berfokus pada 

keperawatan prefosional dan sistem perawatan kesehatan secara umum. Anak-anak 

berarti mempengaruhi tapi tidak menjadi penyebab atau garis hubungan. Garis 

putus-putus pada model ini mengidinkasikan sistem terbuka. Model ini 

menggambarkan bahwa tubuh manusia tidak terpisahkan dari budaya mereka 

(Giger & Davidhizar, 2013). 
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Model tersebut beranggapan bahwa nilai-nilai pelayanan budaya 

kepercayaan dan praktik merupakan hal yang tidak dapat diubah dalam budaya dan 

dimensi struktural sosial masyarakat, termasuk didalamnya konteks lingkungan, 

bahasa dan riwayat etnik (Potter & Perry, 2009). 

Pelayanan kemanusiaan bersifat universal, terhadap semua kultur, bertahan 

dalam kutur yang bervariasi, mampu memberikan pelayanan bersifat universal 

dalam berbagai cara, terhadap kultur yang berbeda kebutuhan dan kodisi 

(Nursalam, 2015). 

Leininger mengasumsikan keperawatan sebagai profesi yang turut 

menentukan keharmonisan kultur dengan pelayanan kesehatan baik dalam konsep 

sehat maupun sakit kepada masyarakat dengan berbagai macam latar belakang 

budaya. Ada tiga tipe tindakan yang diangkat Leininger, dimana tindakan tersebut 

didasarkan pada budaya klien sehingga dengan demikian akan harmonis dengan 

kebutuhan dan nilai-nilai klien. Mempertahankan budaya lokal, memperhatikan 

cara-cara atau negosiasi budaya lokal, dan melakukan restruktur atau membuat pola 

baru sesuai budaya lokal. Melalui tindakan ini akan menurunkan stress kultur dan 

potensial koflik atau ketidak cocokan antara klien dengan petugas kesehatan 

ataupun tindakan perawatan (George & Yulia 1990, dalam Nursalam 2015). 

Ditemukan oleh Leininger pada tahun 1950an, teori tentang perawatan 

berbasis budaya ini bersifat holistik dan komprehensif untuk menghasilkan 

pengetahuan tentang budaya di seluruh dunia dan untuk membimbing praktik 

keperawatan. Berdasarkan perspektif antropologi, Leininger mendefinisikan 

budaya sebagai pembelajaran, kebersamaan, transmisi pengetahuan sebagai nilai 

dari perilaku kebiasaan, keyakinan, dan norma dari kelompok tertentu. Tujuan akhir 
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dari teori ini adalah perawatan kongruen secara budaya yang didefinisikan sebagai 

tindakan keperawatan atau pengambilan keputusan sesuai dengan kebudayaan, 

secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan klien dalam rangka meningkatkan 

atau menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka (Leininger 2002).  

Model konseptual Leininger memiliki 4 level pandangan (Nursalam, 2013). 

1. Level pertama. Lebih abstrak, menunjukkan bagaimana pandangan dunia dan 

level sistem sosial, menjelaskan mengenai dunia diluar budaya, suatu 

suprasistem dalam sistem umum. 

2. Level kedua. Menjelaskan pengetahuan tentang individu, keluarga, kelompok, 

dan institusi pada sistem pelayanan kesehatan. Pada level ini unsur budaya 

mulai tampak jelas, khususnya budaya tertentu, ekspresi dan hubungannya 

dengan pelayanan kesehatan yang sudah ada. 

3. Level ketiga. Level ini berfokus pada sistem adat dan istiadat yang ada di 

masyarakat, sistem pelayanan profesional, medis dan keperawatan.  

2.6.3 Komponen teori transcultural nursing (Leininger 2002) 

1. Care  

 Sesuatu yang abstrak dan menunjukkan kejadian atau ekspresi yang 

berhubungan dengan bantuan, mendukung, memungkinkan, untuk memfasilitasi 

dalam membantu orang lain sesuai dengan kebutuhan atau mengantisipasi 

kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesehatan, keadaan manusia, cara hidup 

atau untuk menghadapi kematian. 
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2. Culture 

 Pandangan hidup dari seseorang individu atau kelompok dengan mengacu 

pada nilai-nilai keyakinan, norma, pola dan praktik yang dipelajari, dibagikan dan 

diwariskan anatar generasi. 

3. Culture care 

 Kebudayaan yang berasal dari tindakan membantu, mendukung, 

memfasilitasi individu lain atau kelompok dengan kebutuhan untuk mengantisipasi 

masalah yang membutuhkan pedoman dalam pengambilan keputusan atau tindak 

keperawatan dan diaggap bermanfaat bagi kesehatan atau kesejahteraan orang, atau 

untuk menghadapi kecacatan, kematian atau kondisi manusia lainnya. 

4. Culture care diversity 

  Keanekaragaman budaya atau perbedaan dalam mengartikan perawatan, 

pola, nilai-nilai, simbol dan adat istiadat dalam suatu budaya. 

5. Worldview 

 Cara individu atau kelompok untuk meninjau dan memahami dunia mereka 

untuk memberikan penilaian terhadap sikap, gambar, atau perspektif tentang 

kehidupan mereka dan dunia. 

6. Cultural and social structure dimension 

 Suatu pola yang dinamis, hilistik, dan saling terkait atau budaya yang 

menonjol yang berhubungan dengan agama atau spiritualitas, keluarga (sosial) 

peraturan dan kebijakan, ekonomi, pendidikan, teknologi, nilai-nilai budaya, bahasa 

dan faktor ethnichistory dalam perbedaan budaya. 
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7. Environment context 

 Gabungan dari suatu peristiwa, situasi atau pengalaman hidup, terkait yang 

memberikan makna dan untuk membimbing pernyataan dan keputusan manusia 

terutama dalam lingkungan, situasi atau wilayah geografis. 

8. Ethnohistory 

Ururtan fakta, peristiwa, atau perkembangan dari waktu ke waktu 

sebagaimana diketahui atau disksikan menurut orang-orang yang mempelajarinya. 

9. Emic 

Mengacu pada pandangan local atau pandangan dari dalam dan nilai-nilai 

tentang peristiwa. 

10. Etic 

Mengacu pada pandangan luar dan nilai-nilai tentang peristiwa. 

11. Health 

Sebuah negara yang sejahtera atau negara yang sehat dapat diketahui dari 

budaya yang ditetapkan, dinilai, dan dipraktikan oleh individu atau kelompok yang 

memungkinkan mereka untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

12. Nursing 

Mempelajari humanistik dan berdasarkan keilmiahan dan disiplin yang 

difokuskan pada perawatan budaya, pengetahuan holistik dan kompetensi untuk 

membantu individu atau kelompok untuk mempertahankan atau mendapatkan 

kembali kesehatan mereka. Kesejahteraan yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia dan kematian yang bermakna dengan baik. 
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13. Culture care prevention and/or maintenance 

Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan profesional dan 

keputusan yang membantu orang dari budaya tertentu untuk mempertahankan 

dan/atau melestarikan nilai-nilai perawatan yang relevan sehingga mereka dapat 

mempertahankan kesejahteraan mereka, sembuh dari penyakit, atau menghadapi 

kecacatan dan/atau kematian. Mepertahankan budaya dilakukan bila budaya klien 

tidak bertentangan dengan kesehatan. Tindakan keperawatan diberikan sesuai 

dengan nilai yang relevan sehingga klien dapat mengoptimalkan status 

kesehatannya. 

14. Culture care accomodaton and/or negotiations 

Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan profesional 

yang kreatif dan keputusan yang membantu orang dari budaya yang ditunjuk atau 

kultur untuk beradaptasi atau bernegosiasi untuk hasil kesehatan yang 

menguntungkan atau memuaskan dengan penyedia layanan profesional. Negosiasi 

budaya yaitu intervensi keperawatan untuk membantu klien beradaptasi terhadap 

budaya terntu yang lebih menguntugkan kesehatannya. Perawat membantunya agar 

dapat memilih budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. 

15. Culture care repatterning and/or restructuring 

Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan profesional 

yang kreatif dan keputusan yang membantu klien untuk meyusun ulang, mengubah, 

atau memodifikasi pandangan hidup mereka untuk pola kesehatan yang baru, 

berbeda, dan menguntungkan tetapi masih menghormati nilai-nilai budaya dan 

keyakinan klien dan memberikan pandangan hidup mengenai kesehatan yang lebih 

menguntungkan daripada sebelum adanya perubahan pada klien. Restrukturisasi 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



48 

 

 

 

budaya, dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatannya. 

Tindakan keperawatan dirancang sesuai latar belakang budaya sehingga budaya 

tetap dindang sebagai rencana hidup yang lebih baik setiap saat. Pola rencana hidup 

yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai keyakinan yang dianut. 

16. Culture competent nursing care 

Merupakan kompetensi keperawatan budaya yang digunakan berdasarkan 

perawatan budaya dan pengetahuan tentang kesehatan, kreatif, dan kebiasaan yang 

berarti memutuskan kebiasaan hidup seperti pada umumnya dan dibutuhkan untuk 

manfaat keshatan yang baik bagi individu atau kelompok untuk menghadapi 

kesakitan, cacat atau kematian. 

2.6.4 Paradigma transcultural nursing 

Leininger (2002) menggartikan paradigma keperawatan trasnkultural 

sebagai cara pandang, keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep dalam terlaksananya 

asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap empat 

konsep sentral keperawatan yaitu: manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. 

1. Manusia adalah individu, keluarga atau kelompok yang memiliki nilai-nilai 

dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapan pilihan dan 

melakukan pilihan dan melakukan pilihan. Menurut Leininger (2002), manusia 

memiliki kecendrungan untuk mempertahankan budayanya pada saat di 

manapun dia berada. 

2. Kesehatan adalah keseluruhan aktifitas yang dimiliki klien dalam mengisi 

kehidupan, terletak pada rentang sehat sakit. Kesehatan merupakan suatu 

keyakinan, nilai pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk 

menjaga dan memelihara keadaan seimbang/sehat yang dapat diobservasi 
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dalam aktivitas sehari-hari. Klien dan pasien mempunyai tujuan yang sama 

yaitu mempertahankan keadaan sehat dalam retang sehat sakit yang adaptif. 

3. Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi 

perkembangan, kepercayaan dan perilaku klien. Lingkungan dipandang 

sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan budayanya saling 

berinteraksi. Terhadap tiga bentuk lingkungan yaitu: fisik, sosial dan simbolik. 

Lingkungan fisik adalah lingkungan alam atau diciptakan manusia seperti 

daerah katulistiwa, pegunungan, pemukiman padat dan iklim seperti rumah 

didaerah Eskimo yang hampir tertutup rapat karena tidak pernah ada matahari 

sepanjang tahun. Lingkungan sosial adalah keseluruhan strukur sosial yang 

berhubungan degnan sosial individu, keluarga atau kelompok ke dalam 

masyarakat luas. Di dalam lingkunga sosial, individu harus mengikuti struktur 

dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. 

4. Keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian 

kegiatan pada praktik perawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan 

latar belakang budayanya. Asuhan keperawatan ditujukan memandirikan 

individu sesuai dengan budaya klien. Strategi yang digunakan dalam asuhan 

keperawatan adalah perlindungan atau mempertahankan budaya, 

mengakomodasi/ negosiasi dan mengubah mengganti budaya klien (Leininger, 

2002). 

1) Cara I: mempertahankan budaya 

Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak 

bertentangan dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan 

diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang telah dimiliki klien 
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sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status 

kesehatannya. 

2) Cara II: negosiasi budaya 

Intervensi dam impementasi keperawtan pada tahap ini dilakukan 

untuk membantu klien beradaptasi dengan budaya tertentu yang lebih 

mengutungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar dapa memilih dan 

menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan, 

misalnya klien memilki bayi usia 2 tahun mempunyai pantang makan telur, 

makan telur dapat diganti dengan budaya lain. 

3) Cara III: 

Cara ini dilakukan bila budaya yang dimilki merugikan status 

kesehatan. Perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup klien yang biasaya 

merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya 

yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. 

2.6.5 Proses transcultural nursing 

Pengelolahan asuhan keperawatan dilaksanakan mulai tahap pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Andrew and Boyle 

1995 dalam Pratiwi 2011). 

1. Pengkajian 

Pengkajian adalah proses mengumpulkan data untuk mengidentifikasi 

masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien (Giger & 

Davidhizar, 2013). Pengkajian yang dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada 

pada Sunrise Model, yaitu: 
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1) Faktor pengetahuan (educational factors) 

Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam menempuh 

jalur formal tertinggi saat ini. semakin tinggi pendidikan klien maka keyakinan 

klien biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional dan individu tersebut 

dapat belajar beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi 

kesehatannya.  

2) Faktor ekonomi (economic factors) 

Ekonomi adalah usaha manusia untuk memnuhi kehidupan material dari 

sumber yang terbatas. Klien yang dirawat di rumah sakit memanfaatkan sumber-

sumber material yang dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera sembuh. 

Faktor ekonomi yang perlu dikaji seorang perawat antara lain pemasukan dalam 

keluarga, sumber penghasilan lain, asuransi kesehatan, dampak penghasilan 

terhadap kesehatan.  

3) Faktor peraturan dan kebijakan (political and legal factors) 

Kebijakan dan peraturan rumah skit atau asuransi kesehatan yang berlaku 

dan segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan 

keperawatan lintas budaya.  

4) Faktor nilai budaya dan gaya hidup (cultural and life ways) 

Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa 

yang baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai budaya adalah suatu yang dirumuskan 

dan ditetapkan oleh penganut budaya yang baik dan buruk. Norma adalah aturan 

social atau patokan perilaku yang dianggap pantas. Hal yang perlu dikaji antara lain: 

kepercayaan tertentu, tanggung jawab terhadap kesehatan, mitos tentang 

pengobatan dan perawatan, persepsi tentang tenaga kesehatan, referensi budaya, ras 
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dan etnik tertentu, akses ke informasi dan budaya, pengetahuan, sikap, kebiasaan 

tertentu, kebiasaan merokok, konsumsi alcohol, ataupun obat terlarang, aktifitas 

fisik, kebiasaan makanan, kebersihan, pandangan budaya, hiburan dan rekreasi, 

alternative gaya hidup, dan lain-lain (Melo, 2013). 

5) Dukungan sosial dan keluarga (kinship and social factors) 

Dukungan keluarga merupakan bagian dari dukungan social yang berfungsi 

sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan ditunjukan untuk 

meningkatkan kesehtaan dan proses adaptasi. Dukungan sosial dan keluarga 

merupakan sistem pendorong bagi anggota keluarga, sehingga anggota keuarga 

akan selalu berpikir bahwa orang yang mendukung akan selalu siap memberikan 

pertoongan jika diperlukan. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membentuk budaya dan perilaku kesehatan (Friedman, 2010). 

Tiga jenis atau dimensi dukungan keluarga, yaitu (Arika, 2013): 

(1) Dukungan emosional yang mencakup ungkapan empati, kepeduliam dan 

perhatian terhadap orang yang bersangkutan. 

(2) Dukungan penghargaan yang mencakup ungkapan hormat/ penghargaan 

positis untuk orang lain, dorongan maju/ persetujuan dengan gagasan atau 

perasaan individu dan perbandingan positif orang tersebut dengan orang 

lainnya misalnya orang tersebut kurang mampu atau lebih buruk keadaannya 

(menambah harga diri). 

(3) Dukungan material instrumental yang mencakup bantuan langsung seperti 

sana atau barang. 

(4) Dukungan kognitif/informatif yang mencakup memberi nasehat, petunjuk dan 

saran. 
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6) Faktor religious dan filosofi (religious and philosophical factors) 

Agama adalah suatu symbol yang mengakibatkan pandangan yang sangat 

realistis bagi pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang sangat kuat untuk 

menempatkan kebenaran di atas kehidupannya sendiri. Agama menyebabkan 

seseorang memiliki sifat rendah hati dan membuka diri.  

7) Faktor teknologi (technological factors) 

Teknologi kesehatan adalah sarana prasarana yang memungkinkan individu 

untuk memilih atau mendapatkan penawaran yang menyelesaikan masalah dalam 

pekayanan ksehatan. Masalah kesehatan adalah masalah manusia dalam mencapai 

berbagai aspek kehidupan manusia, lingkungan hidup dan budya (Giger & 

Davidhizar, 2013). Pemanfaatan teknologi kesehatan dipengaruhi oleh sikap tenaga 

kesehtan, kebutuhan serta peminat masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana 

meliputi: fasilitas informasi, fasilitas kesehtan, alat, uang, waktu, dan tenaga. Faktor 

teknologi dalam keperawatan transcultural meliputi akses terhadap teknologi 

informasi, akses pada media dan pers, akses pada alat elektronik di lingkungan, dan 

akses pada pelayanan kesehtan, dan lain-lain (Melo, 2013)  

2. Diagnose Kepereawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan respon klien sesuai latar belakang 

budayanya yang dapat dicegah, diubah, atau dikurangi melalui intervensi 

keperwatan (Giger & Davidhizar, 2013). Diagnose keperawatan terdapat tiga 

macam yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan transkultural yaitu 

gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur, gangguan 

interaksi social berhubungan dengan disorientasi sosiokultural dan ketidakpatuhan 

dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini.  
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3. Intervensi dan implementasi 

Perencanaan dan pelaksanaan dalam transcultural nursing adalah suatu 

proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan adalah suatu proses 

memilih strategi yang tepat, sedangkan pelaksanaan / implementasi adalah 

melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien (Giger & 

Davidhizar, 1995). Intervensi dan implementasi ditetapkan berdasarkan tiga 

pedoman yang ditawarkan dalam transcultural nursing yaitu mempertahankan 

budaya yang dimiliki klien bila budaya klien tidak bertentangan dengan kesehtan, 

mengakomodasi budaya klien bila budaya klien kurang menguntungkan kesehatan, 

dan merubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan 

kesehatan. 

4. Evaluasi  

Evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap keberhasilan 

klien tentang mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehtaan, mengurangi 

budaya klien yang tidak sesuai dengan kesehatan atau beradaptasi dengan budaya 

baru yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya baru yang mungkin sangat 

bertentangan dengan budaya yang dimiliki klien. Melalui evaluasi dapat diketahui 

asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar berlakang budaya klien 
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2.7 Konsep masakan etnis suku sasak 

 

Gambar 2. 2 Peta Pulau Lombok (Kurniasih et al., 2016) 

 

2.7.1 Kategori bahan makanan pada masakan Suku Sasak  

Masyarakat di suku Sasak membagi masakan mereka menjadi 3 kategori 

utama yakni: daharan (lauk, hidangan utama, dan pelengkap), jaje (jajan), dan 

ineman (minuman) (Kurniasih et al, 2016). 

Sebagian besar jenis lauk (masakan khas) disajikan sebagai makanan sehari-

sehari; sebagian hanya disajikan saat ada ritual budaya dan perayaan. Dalam kasus 

kelaparan yang disebabkan oleh bencana, kekeringan, dan gagal panen, masyarakat 

dapat mengkonsumsi makanan darurat. Umumnya pengganti beras (Oryza Zativa) 

dapat berupa jagung (Zea mays), ambon/ketela (Manihot utilissima), ambon 

jamak/ubi (Ipo moea batatas), dan jenis umbi-umbian lainnya. Jaje (jajan) disajikan 

dalam jumlah yang sangat banyak pada ritual atau acara perayaan, namun juga 
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dikonsumsi dan disajikan di setiap rumah tangga di suku Sasak, khususnya 

disajikan untuk tamu. Untuk minuman, di kesehariannya masyarakat suku Sasak 

biasanya mengonsumsi air putih, teh, atau kopi, baik untuk dikonsumsi setiap hari 

ataupun untuk kegiatan perayaan (Kurniasih et al, 2016). 

Berdasarkan waktu penyajiannya, masyarakat mengenal waktu makan 

dengan sebutan nyampah (sarapan), ngelemak (makan siang), dan ngebian (makan 

malam). Sarapan telah menjadi trend yang baru pada komunitas masyarakat Sasak 

dengan semakin meningkatkan pendidikan masyarakat. Hampir tidak ada 

perbedaan antara menu untuk makan siang dan makan malam, karena masyarakat 

biasanya masak satu kali untuk 1 hari. Sarapan biasanya terdiri dari menu simpel 

dan juga dapat terdiri dari menu makan malam yang masih tersisa (Kurniasih et al, 

2016). 

2.7.2 Persiapan dan konsumsi makanan 

Sebagian besar masyarakat makan tiga kali sehari, dan sebagian makan dua 

kali sehari. Menu lengkap terdiri dari makanan pokok, hidangan utama (lauk, dan 

sayur), hidangan tambahan, dan bumbu. Kegiatan masak sehari-hari dilakukan oleh 

wanita. Mereka biasanya masak satu kali untuk satu hari penuh dan dapat dimakan 

keesokan paginya. Jaje (jajan) biasanya disajikan untuk para tamu. Sebagian besar 

jajanan terbuat C. Nucifera, O. Sativa, O. Sativa var. Glutinosa, Saccarum 

officinarum, Arenga pinnata, dan Manihot esculenta. Teh dan kopi dikonsumsi 

setiap hari dan juga pada acara perayaan. Minum kopi bahkan dapat menjadi 

hidangan utama yang selalu dihidangkan ketika berinteraksi dengan tetangga 

(Kurniasih et al, 2016). 
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Makanan seremoni dapat disajikan kepada tamu atau participant pada 

kegiatan ritual atau seremoni. Makanan seremoni biasanya memiliki kualitas dan 

bahan-bahan yang berbeda dengan makanan sehari-hari, dan disajikan dalam 

jumlah yang melimpah dikarenakan kegiatan perayaan di suku Sasak biasanya 

berlangsung selama beberapa hari. In begawe (perayaan) seperti pernikahan, 

sunatan, dan kematian. Memasak dilakukan oleh seorang ran (seorang laki-laki 

yang memasak masakan tradisional untuk perawaan). Ran merupakan seseorang 

yang profesional, dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses memasak, mulai 

dari memilih material masakan  tradisional, menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan 

bumbu, hingga proses memasak. Wanita hanya diperbolehkan melakukan 

persiapan-persiapan dasar atau simpel, seperti pembuatan jajanan atau minuman, 

serta mencuci peralatan masak. Sebelum proses memasak dimulai seorang ran akan 

membaca mantra/do’a untuk memastikan semua aktifitas dapat berjalan dengan 

lancar. Mantra/do’a turun temurun ini didapatkan dari pendahulunya yang juga 

bekerja sebagai ran, yang kemudian diturunkan ke generasi penerus (Kurniasih et 

al, 2016). 

Masyarakat sasak memiliki proses perjamuan tradisional yang diadobsi dari 

Bali yang disebut begibung yaitu kegiatan makan bersama dengan menggunakan 

satu wadah berukuran besar yang disebut janggel. Begibung pertamakali 

diperkenalkan oleh para tentara kerajaan Karangasem ketika mereka menempati 

Lombok pada tahun 1692 (Kurniasih et al, 2016). 

Totalnya terdapat sekitar 151 yang terbagi menjadi 69 jenis lauk, 71 jajanan, 

dan 11 minuman. Presentase  berdasarkan jenis yang biasa dikonsumsi masyarakat 

sesuai dengan fungsinya sebagai bahan adalah sayuran (32.46%), rempah-rempah 
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(29.82%), pemanis dan manisan (10.53%), kacang-kacangan (9.65%), umbi-

umbian (7.02%), sereal (4.39%), buah-buahan (2.63%), minyak (1.75%), dan lain-

lain (1.75%). Tipe dan karakter utama dari masakan khas suku Sasak adalah 

masakan pedas dan kaya rasa. Sambel adalah bumbu yang harus tersedia untuk 

sebagian besar orang. Masyarakat suku sasak mengenal 4 tipe bumbu dasar, yakni 

ragi beleq (rempah-rempah lengkap yang digunakan untuk memasak kare), ragi 

rajang (biasanya menggunakan c. Domestica dan Tamarindus indica), pelecing 

(hidangan dengan dicampur menggunakan saus cabai), dan pelalah (digunakan 

untuk kari ringan/ tidak lebih pedar  dari ragi beleq) (Kurniasih et al, 2016). 

2.7.3 Pemanfaatan tanaman dalam masakan Suku Sasak 

Sebagai komuniatas agraris, masyarakat suku Sasak memiliki banyak acara 

adat / ritual agrikultural yang memberikan apresiasi yang tinggi terhadap beras/nasi 

sebagi makanan utama. Hal ini dapat diindikasikan dari banyaknya ritual yang 

berhubungan dengan nasi, seperti ritual sebelum penanaman dan ketika penanaman 

padi, ritual membuat hujan, ritual panen, penyimpanan beras di lumbung, dan 

memperlakukan beras sebelum dimasak. 

Terdapat sekitar 114 tumbuhan (111 spesies) tergabung dalam 91 kelas dan 

43 families. Berikut ini adalah ringkasan pemanfaatan tanaman dalam masakan 

suku Sasak, yang mengandung 5 sampai 10 spesies dengan skor ICS(Index of 

Culture Significant) tertinggi untuk setiap kategori (Kurniasih et al, 2016). 
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Tabel 2. 8 Pemanfaatan Tanaman dalam Masakan Sasak 
Kategori No Spesies Family Part used ICS 

I. Biji-bijian 1 Oriza sativa Poaceae Biji   1170 

 2 Oriza sativa var.  

glutinosa 
Poaceae Biji 1040 

 3 Triticum aestirum Poaceae Biji 280 

 4 Zea mays Poaceae Biji 222 

 5 Oriza nivara Poaceae Biji 40 

II. Akar tanaman 1 Manihot esculenta Euphorbiaceae  Daun, 

batang 
820 

 2 Ipomoea batatas Convolvulaceae  Umbi 148 

 3 Colocasia esculenta Araceae  Daun, umbi 

batang 
72 

 4 Solanum tuberosum Solanaceae  Umbi 

batang 
64 

 5 Xanthosoma 

violaceum 
Araceae  Daun, umbi 

batang 
48 

III. Tumbuhan polong 1 Vigna radiata Fabaceae  Biji 596 
 2 Vigna sinensis Fabaceae Buah, biji 596 

 3 Glycine max Fabaceae Biji 436 

 4 Arachis hypogaea Fabaceae Daun, biji 300 

 5 Lablab purpureus Fabaceae Buah, biji 264 

 6 Psophocarpus 

retragololobus 
Fabaceae Buah 252 

IV. Sayur-sayuran 1 Solanum melongena Solanaceae Buah 256 

 2 Brassica oleracea Brassicaceae Daun 224 

 3 Lagenaria siceraria Cucurbitaceae Buah 224 

 4 Ocinum basilicum 

var. anisatum 
Lamiaceae Daun 213 

 5 Ipomoea aquatika Convolvulaceae daun, 

batang 
284 

 6 Artocarpus 

heterophyllus 
Moraceae Buah 176 

 7 Momordia charantia Cucurbitaceae Buah 168 

 8 Sauropus androgynus Euphorbiaceae Daun 158 

 9 Cucumis sativus Cucurbitaceae Buah 148 

 10 Moringa oleifera Moringaceae Daun 148 

V. Minyak 1 Cocos nuscifera Araceae Buah 3324 

 2 Elaeis oleifera Araceae Buah 1830 

VI. Pemanis dan 

penyedap 
1 Arenga pinnata Araceae Getah 1190 

 2 Saccharum 

officinarum 
Poaceae Batang 955 

 3 Pandanus 

amaryllifolius 
Pandanaceae Daun 267 

 4 Sesamum indicum Pedaliaceae Biji 80 

 5 Dracaena 

angustifolia 
Ruscaceae Daun 60 

 6 Camellia sinensis Theaceae Daun 40 

 7 Soffea sp. Rubiaceae Biji  40 
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Kategori No Spesies Family Part used ICS 
VII. Rempah-rempah 1 Sapsicum frutescens Solanaceae buah 1422 

 2 Allium sativum Amarylidaceae Umbu 

batang 
1336 

 3 Allium cepa Amarylidaceae Daun, umbi 

batang 
1250 

 4 Capsicum annum Solanaceae Buah 756 

 5 Alpinia galanga Zingiberaceae Rimpang 690 

 6 Citrus amblycarpa Rutaceae Buah 630 

 7 Piper nigrum L. Piperaceae  Biji 627 

Sumber: Kurniasih et al., (2016) 

 

Spesies dengan nilai ICS tertinggi untuk setiap kategori adalah: O. Sativa 

(sereal), manihot esculenta (umbi-umbian), vigna radiata (kacang-kacangan), 

solanum melongena (sayuran), C. Nucifera (minyak), arenga pinata (pemanis dan 

manisan), dan c. Frutescens (bumbu). Berdasarkan tabel 2.4, 10 spesies dengan 

nilai ICS tertinggi yang sering digunakan adalah c.nucifera, elaeis oleifera, 

c.frutescens, allium sativum, allium cepa, arenga pinata, o.sativa, o.sativa 

var.glatinosa, saccharum officinarum, dan manihot utilissima. 

Berdasarkan total nilai ICS dari 114 tanaman pada tabel 2.4, 20 spesies 

dengan nilai ICS tertinggi digunakan sebagai minyak untuk memasak, bumbu-

bumbu, makanan pokok, dan pemanis. Nilai ICS yang tinggi mengindikasikan 

spesies itu memiliki nilai kultur yang sangat penting bagi masyarakat, dengan 

frekuensi penggunaan yang tinggi, dan mungkin tidak dapat digantikan dengan 

jenis/spesies lainnya. C.frutescens (cabai) dalam menu keseharian masyarakat suku 

Sasak harus ada disebagian besar masakan sasak karena selera dan preferensi rasa 

yang sangat disukai masyarakat.  

Sebagai pemanis dan penyedap, arenga pinnata (aren) memiliki nilai ICS 

tertinggi. Salah satu jenis gula merah diproduksi di Lombok Barat. Getah dari 

a.pinnata juga dimanfaatkan untuk membuat minuman lokal yang disebut tuak. 
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Pemanis yang lain adalah saccharum officinarum (gula tebu) yang selalu digunakan 

untuk membuat teh, kofi, dan minuman lainnya.  

Nilai ICS yang tinggi dari c.frutescens (bumbu) sangat jelas 

mengindikasikan profil masakan suku Sasak yang didominasi dengan rasa panas 

dan pedas, pelecing kangkung dan pelecingan merupakan salah satu contoh 

masakan suku Sasak dengan cita rasa pedas yang dapat meningkatkan nafsu makan 

sehingga masyarakat tidak perlu menyiapkan berbagai jenis lauk.    

Tabel 2. 9 Jenis masakan Suku Sasak 
No  Masakan No  Masakan  
1 Uarp/serebuk 36 Bubur (reket) 
2 Timun kedantuk/urap timun 37 Sate pusut 
3 Beberuq 38 Sate luh-luh 
4 Lelasuk 39 Sate bulayak 
5 Rusuh 40 Sate ampet 
6 Beberuq paok 41 Sate pencok 
7 Ebatan 42 Sate daging (rembiga) 
8 Lawar 43 Rarit  
9 Pecel 44 Sit-sit 
10 Plecing kangkung 45 Timbung jangan 
11 Olah-olah/jejeruk 46 Pindang 
12 Kelak sia’/kelaq motoq 47 Saur 
13 Kelak 

dadar/pedis/berageq/perengseng 
48 Antap repes 

14 Pedis panas/pangkes 49 Bebetok 
15 Kelak minyak 50 Kelak empol 
16 Sayur lebui 51 Tai lale 
17 Kelak santen ragi beleq 52 Kelak lik-lik/kelak tetamput 
18 Pelalah 53 Teloq pekasem 
19 Kelak santen 54 Kelak santen (biasa) 
20 Opor 55 Tempe tahu 
21 Ragi rajang 56 Sate kosong 
22 Kelak/bumbu kuning 57 Ayam merangkat 
23 Pelcingan 58 Kelak moren (Nyale) 
24 Nasi putih 59 Goreng 
25 Nasi kuning 60 Bakar 
26 Nasi rasun 61 Ayam taliwang 
27 Sambel limo/trasi 62 Ayam rarang 
28 Sambel tomat 63 Ayam julat 
29 Sambel kenangu 64 Manoq seraten 
30 Sambel sia’ 65 Soto sasak 
31 Sop  66 Kime-kime daging 
32 Bebalung 67 Topat  
33 Reraon 68 Kerupuk 
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No  Masakan No  Masakan  
34 Berengkes 69 Tempe manis/kering tempe 
35 Bubur (beras) 70 Jejeruk 

Sumber: Kurniasih et al., (2016) 

Tabel 2. 10 Jenis jajanan Suku Sasak 
No  Masakan No  Masakan  
1 Peyek 35 Timbung 
2 Aling-aling 36 Sumping 
3 Keciput 37 Lupis 
4 Tarek 38 Pelemng 
5 Cucur 39 Celilong 
6 Tikel 40 Kedebrak 
7 Abuk 41 Gegodoh 
8 Poteng 42 Urap jagung 
9 Tujak 43 Tempani 
10 Banget 44 Olah-olaj/rujak 
11 Opak-opak 45 Iwel 
12 Ore 46 Talam 
13 Kare-kare 47 Kelaudan 
14 Renggi 48 Cenil 
15 Medarii 49 Jaje sisuk 
16 Cerorot 50 Pisang nare 
17 Posang goreng 51 Apon-apon/jaje kaok 
18 Pisang rebus 52 Temerodok  
19 Ambon goreng 53 Sarimuka 
20 Ambon rebus 54 Gegolok 
21 Jagung goreng 55 Ongol-ongol 
22 Ambon jamaq goreng 56 Tigapo 
23 Ambon jamaq rebus 57 Dodol buah 
24 Kacang goreng 58 Ladran 
25 Kacang rebus 59 Jaje peria 
26 Kedele goreng 60 Orok-orok 
27 Kedele rebus 61 Manisan kenyamen 
28 Pangan 62 Tombek 
29 Serabi 63 Kembang kopang 
30 Kelepon 64 Lempok 
31 Wajik 65 Gegulik 
32 Pesor 66 Apem 
33 Nagesari 67 Kerepek 
34 Kuping gajah 70 Kolak 

Sumber: Kurniasih et al., (2016) 

Tabel 2. 11 Jenis minuman Suku Sasak 
No  Minuman No  Minuman 
1 Teh 6 Tuak 
2 Kopi 7 Air jeruk 
3 Air tebu 8 Air sepang 
4 Kenyamen 9 Kopi kedele 
5 Brem 10 Tuak manis 

Sumber: Kurniasih et al., (2016) 
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2.8 Konsep pendidikan kesehatan 

2.8.1 Pengertian pendidikan kesehatan 

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok atau masyarakat, sehingga 

mereka melakukan apa yang di harapkan oleh pelaku pendidikan, yang tersirat 

dalam pendidikan adalah: input adalah sasaran pendidikan (individu, kelompok, 

dan masyarakat), pendidik adalah (pelaku pendidikan), proses adalah (upaya yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain), output adalah (melakukan apa yang 

diharapkan atau perilaku) (Notoatmodjo, 2012).  

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi, dan menurutWHO yang paling baru ini memang lebih luas dan dinamis 

dibandingkan dengan batasan sebelumnya yang mengatakan, bahwa kesehatan 

adalah keadaan sempurna, baik fisik maupun mental dan tidak hanya bebas dari 

penyakit dan cacat (Notoatmodjo, 2012). 

Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam 

bidang kesehatan. Secara opearasional pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan 

untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek baik individu, 

kelompok atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka 

sendiri (Notoatmodjo, 2012). 
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2.8.2 Tujuan pendidikan kesehatan 

Menurut Susilo (2011) tujuan pendidikan kesehatan terdiri dari : 

1. Tujuan kaitannya dengan batasan sehat 

Menurut WHO (1954) pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah 

perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. 

Seperti kita ketahui bila perilaku tidak sesuai dengan prinsip kesehatan maka dapat 

menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan. Masalah ini harus benar-

benar dikuasai oleh semua kader kesehatan di semua tingkat dan jajaran, sebab 

istilah sehat, bukan sekedar apa yang terlihat oleh mata yakni tampak badannya 

besar dan kekar. Mungkin saja sebenarnya ia menderita batin atau menderita 

gangguan jiwa yang menyebabkan ia tidak stabil, tingkah laku dan sikapnya. Untuk 

menapai sehat seperti definisi diatas, maka orang harus mengikuti berbagai latihan 

atau mengetahui apa saja yang harus dilakukan agar orang benar-benar menjadi 

sehat. 

2. Mengubah perilaku kaitannya dengan budaya 

Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, adat istiadat, tata 

nilai atau norma, adalah kebudayaan. Mengubah kebiasaan, apalagi adat 

kepercayaan yang telah menjadi norma atau nilai di suatu kelompok masyarakat, 

tidak segampang itu untuk mengubahnya. Hal itu melalui proses yang sangat 

panjang karena kebudayaan adalah suatu sikap dan perilaku serta cara berpikir 

orang yang terjadinya melalui proses belajar. 

Meskipun secara garis besar tujuan dari pendidikan kesehatan  mengubah 

perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat, namun perilaku tersebut ternyata 

mencakup hal yang luas, sehingga perlu perilaku tersebut dikategorikan secara 
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mendasar. Susilo membagi perilaku kesehatan sebagai tujuan pendidikan kesehatan 

menjadi 3 macam yaitu : 

1) Perilaku yang menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di 

masyarakat. Dengan demikian kader kesehatan mempunyai tanggung jawab di 

dalam penyuluhannya mengarahkan pada keadaan bahwa cara-cara hidup 

sehat menjadi kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari. 

2) Secara mandiri mampu menciptakan perilaku sehat bagi dirinya sendiri 

maupun menciptakan perilaku sehat di dalam kelompok. Itulah sebabnya 

dalam hal ini Pelayanan Kesehatan Dasar (PHC = Primary Health Care) 

diarahkan agar dikelola sendiri oleh masyarakat, dalam hal bentuk yang nyata 

adalah PKMD. Contoh PKMD adalah Posyandu. Seterusnya dalam kegiatan 

ini diharapkan adanya langkah-langkah mencegah timbulnya penyakit. 

3) Mendorong berkembangnya dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang 

ada secara tepat. Ada kalanya masyarakat memanfaatkan sarana kesehatan 

yang ada secara berlebihan. Sebaliknya sudah sakit belum pula menggunakan 

sarana kesehatan yang ada sebagaimana mestinya. 

2.8.3 Sasaran pendidikan kesehatan 

 Menurut Susilo (2011) sasaran pendidikan kesehatan di indonesia, 

berdasarkan kepada program pembangunan di Indonesia adalah: 

1. Masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan 

2. Masyarakat dalam kelompok tertentu, seperi wanita, pemuda, remaja. 

Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok pendidikan mulai dari 

TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama swasta maupun negeri. 

3. Sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan individu. 
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2.8.4 Metode pendidikan kesehatan 

 Menurut Notoatmodjo (2012) metode pendidikan kesehatan dibagi menjadi 

3 macam, yaitu : 

1. Metode Individual (Perorangan) 

Metode ini dibagi menjadi 2 bantuk, yaitu: 

1) Bimbingan dan penyuluhan (Guidance and counceling) 

2) Wawancara (interview) 

2. Metode Kelompok 

 Metode kelompok ini harus memperhatikan apakah kelompok tersebut 

besar atau kecil, karena metodenya akan lain. Efektifitas metodenya pun akan 

tergantung pada besarnya sasaran pendidikan. 

1) Kelompok besar (sasaran penyuluhan lebih dari 15 orang) 

(1) Ceramah 

Metode ini cocok untuk yang berpendidikan tinggi maupun rendah 

(2) Seminar  

Metode ini cocok digunakan untuk kelompok besar dengan pendidikan 

menengah atas. Seminar sendiri adalah presentasi dari seorang ahli atau 

beberapa orang ahli dengan topik tertentu. 

2) Kelompok Kecil (sasaran penyuluhan kurang dari 15 orang) 

(1) Diskusi Kelompok 

Kelompok ini dibuat saling berhadapan, ketua kelompok menempatkan diri 

diantara kelompok, setiap kelompok punya kebebasan untuk mengutarakan 

pendapat,biasanya pemimpin mengarahkan agar tidak ada dominasi antar 

kelompok. 
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(2) Curah Pendapat (Brain Storming) 

Merupakan hasil dari modifikasi kelompok, tiap kelompok memberikan 

pendapatnya, pendapat tersebut di tulis di papan tulis, saat memberikan pendapat 

tidak ada yang boleh mengomentari pendapat siapapun sebelum semuanya 

mengemukakan pendapatnya, kemudian tiap anggota berkomentar lalu terjadi 

diskusi. 

(3) Bola salju (Snow ball) 

Setiap orang di bagi menjadi berpasangan, setiap pasang ada 2 orang. 

Kemudian diberikan satu pertanyaan, beri waktu kurang lebih 5 menit kemudian 

setiap 2 pasang bergabung menjadi satu dan mendiskuskan pertanyaan tersebut, 

kemudian 2 pasang yang beranggotakan 4 orang tadi bergabung lagi dengan 

kelompok yang lain, demikian seterusnya sampai membentuk kelompok satu kelas 

dan timbulah diskusi. 

(4) Kelompok-kelompok kecil (buzz group) 

 Kelompok di bagi menjadi kelompok-kelompok kecil kemudian dilontarkan 

satu pertanyaan kemudian masing-masing kelompokmendiskusikan masalah 

tersebut dan kemudian kesimpulan dari kelompok tersebut dicari kesimpulannya. 

(5) Bermain peran (role play) 

Beberapa anggota kelompok ditunjuk untuk memerankan suatu peranan 

misalnya menjadi dokter, perawat atau bidan, sedangkan anggotayang lain sebagai 

pasien atau masyarakat. 

(6) Permainan simulasi (simulation game) 

Metode ini merupakan gabungan antara role play dengan diskusi kelompok. 

Pesan-pesan kesehatan dsajikan dalam beberapa bentuk permainan seperti 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



68 

 

 

 

permainan monopoli, beberapa orang ditunjuk untuk memainkan peranan dan yang 

lain sebagai narasumber. 

3) Metode Massa 

 Pada umumnya bentuk pendekatan ini dilakukan secara tidak langsung atau 

menggunakan media massa. 

2.8.5 Model pendidikan kesehatan 

Menurut Nursalam (2008) perawat sebagai pendidik harus memiliki 

kemampuan untuk mengkaji kekuatan dan dampak yang ditimbulkan oleh 

intervensi keperawatan terhadap perilaku subyek yang dapat memperkaya, 

memberikan informasi dan melengkapi perilaku subyek yang diinginkan. Model 

pendidikan kesehatan yang dapat digunakan oleh perawat adalah sebagai berikut: 

1. Model perilaku individu 

Ada dua model yang sering digunakan untuk menjelaskan faktor penentu 

dari perilaku preventif, yaitu model nilai kesehatan dan model promosi kesehatan. 

Secara mendasar model nilai kesehatan ditunjukkan untuk promosi peningkatan 

perilaku sehat daripada mengulangi faktor penyebab. Model ini berfokus pada 

orientasi mencegah penyakit yang spesifik. Dimensi yang digunakan pada model 

nilai kesehatan meliputi kepekaan, keparahan, penghalang yang dirasakan, variabel 

struktural serta sosiopsikologis lainnya. Sedangkan model promosi kesehatan 

merupakan modifikasi nilai kesehatan dan lebih memfokuskan pada prediksi 

perubahan perilaku akibat promosi kesehatan. 

2. Model pemberdayaan masyarakat 

Perubahan perilaku yang terjadi pada individu belum membawa dampak 

yang berarti pada perubahan perilaku di masyarakat. Sehingga perawat perlu 
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membantu individu dan keluarga yang telah berubah perilakunya yang ditampilkan 

pada komunitas.Fokus proses pemberdayaan masyarakat adalah komunikasi, 

informasi, dan pendidikan kesehatan (WHO, 1994). Di Indonesia sering disebut 

komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang ditujukan pada individu, keluarga, 

dan kelompok. Strategi yang dapat digunakan oleh perawat dalam rangka KIE 

adalah pembelajaran pemecahan masalah (problem solving), memperluas jaringan 

kerja (networking), bernegosiasi dengan pihak yang bersangkutan (negotiating), 

pendekatan untuk mempengaruhi orang lain (lobbying) dan pencarian informasi 

(information seeking) untuk meningkatkan derajat kesehatan kliennya. 

2.8.6 Media pendidikan kesehatan 

Menurut Nursalam (2008) media pendidikan kesehatan adalah saluran 

komunikasi yang dipakai untuk mengirimkan pesan kesehatan. Media dibagi 

menjadi 3, yaitu: cetak, elektronik, media papan (billboard). 

1. Media cetak 

1) Booklet : untuk menyampaikan pesan dalam bentuk pesan tulisan maupun 

gambar, biasanya sasarannya masyarakat yang bisa membaca. 

2) Leaflet : penyampaian pesan melalui lembar yang dilipat biasanya berisi 

gambar atau tulisan atau biasanya kedua-duanya. 

3) Flyer (selebaran) :seperti leaflet tetapi tidak berbentuk lipatan. 

4) Flip chart (lembar balik) : informasi kesehatan yang berbentuk lembar balik 

dan berbentuk buku. Biasanya berisi gambar dibaliknya berisi pesan kalimat 

berisi informasi berkaitan dengan gambar tersebut. 

5) Rubik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah, mengenai hal yang 

berkaitan dengan hal kesehatan. 
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6) Poster :berbentuk media cetak berisi pesan-pesan kesehatan biasanya ditempel 

di tembok-tembok tempat umum dan kendaraan umum 

7) Foto : yang mengungkapkan masalah informasi kesehatan. 

2. Media elektronik 

1) Televisi : dalam bentuk ceramah di TV, sinetron, sandiwara, dan vorum diskusi 

tanya jawab dan lain sebagainya. 

2) Radio :bisa dalam bentuk ceramah radio, sport radio, obrolan tanya jawab dan 

lain sebagainya. 

3) Video Compact Disc (VCD). 

4) Slide : slide juga dapat digunakan sebagai sarana informasi. 

5) Film strip juga bisa digunakan menyampaikan pesan kesehatan. 

3. Media Papan (Bill board) 

 Papan yang dipasang di tempat-tempat umum dan dapat dipakai dan diisi 

pesan-pesan kesehatan. 

2.9 Keaslian penelitian 

Tabel 2. 12 Keyword development 
Type 2 Diabetes 

Mellitus 
Diabetes Melitus tipe 2 
Diet Program/dietary 

intervention 
Program Diet 

Pengaturan Makan 
Ethnic Foods 
Cultural care 

Transcultural nursing 

Adherence/Compliance 
Kepatuhan 

 
Adult 

Dewasa 

 

   

 Dalam mencari artikel ilmiah alternatif kata kunci pada tabel di atas 

digunakan tiga database (Scopus, Proquest, dan Google Scholar) untuk mencari 

sumber ilmiah yang memiliki kemiripan sebagai literatur pendukung utama dalam 
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penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian dipilih berdasarkan judul, abstrak, 

dan hasil penelitian dengan cara memasukkan kata kunci, full text, dan publication 

date time yang diinginkan. Dari hasil pencarian didapatkan 3 jurnal luar negeri dan 

6 naskah publikasi dalam negeri sesuai dengan keinginan peneliti. Berdasarkan 

hasil pencarian tersebut didapatkan keaslian penelitian pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2. 13 Keaslian penelitian. 

No 
Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

1. A plan for the 

implementation 

and evaluation of 

diet education in 

type 2 diabtes 
(Ramsumeer, 

2016) 

D : True experimental 
S : Purposive sampling  
V :  
1. Variabel bebas : pelatihan 

kepada RNs mengenai 

pendidikan gizi kepada 

DMT2 berdasarkan Hispanic-

mexican diet.  
2. Variabel terikat: pengetahuan 

RNs tentang Hispanic-

mexican diet 
I :  Nutritional diabetic education 

toolkit tailored ti Hispanic-

mexican diet 
A : Analisis wilcoxon signed 

rank test 

Pengetahuan RNs 

meningkat 80% setelah 

diberikan pelatihan 

mengenai gizi yang baik 

untuk pasien dengan 

DMT2 berdasarkan 

hispanic-mexican diet. 

2 A1C and diet 

quality using the 

healthy eating 

index-2019 in low-

income african 

americans with 

type 2 diabetes 

(Jessica, 2014) 

D  : Cross-sectional 
S   : Pourposive sampling 

sebanyak 143 orang  
V : 

1. Variabel bebas : A1C dan 

kualitas diet menggunakan 

healthy eating index-2010 

2. Variabel terikat : kestabilan 

kadar gula darah 
I :  kuesioner, formulir, checklist 
A: uji kolmogorov dan uji paired 

t-test 

 

Kualitas diet dengan HEI-

2010 rendah pada 

penderita DMT2 dengan 

penghasilan rendah   

3. Cultural designed 

intervention to 

decrease blood 

sugar in selected 

groups of Hispanic 

diabetic paients  
(Joann, 2009) 

D  : Pre experimental 
S : purposive sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 15 

pasien DM tipe 2 
V : 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

intervensi pendidikan 

mengenai diet diabetes 

yang disesuaikan dengan 

kultur/budaya memiliki 

pengaruh yang sangat 
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No 
Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

1. Variabel bebas: culturally 

designed intervention 

2. Variable terikat: Kadar 

glukosa darah 
I :   
- educational intervention-

culturally appropriate diet 
- nutritional knowledge checklist 
- serum HgbA1c Levels 
A : Analisa Wilcoxon signed 

rank test 
 

signifikan terhadap 

penurunan nilai HgbA1c 

dan meningkatkan 

pengetahuan mengenai 

nutrisi pada etnis Puerto 

riko, Meksiko, Dominika, 

Ekuador, dan Handura 

dengan diabetes tipe 2. 

4 Culturally based 

diabetes self-

management 

education and 

diabetes knowledge 

in the Hispanic 

population 
(Leslie, 2016) 

D  : Quasi experintal  
S : purposive sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 30 
V : 
1. Variabel bebas : cultural 

based diabeties self-

management educational 
2. Variable terikat : self -

managemt (traditional 

Hispanic foods, exercise 

options) 
I  : Questionnaire of MDRTC 

Brief diabetes knowledge test 

(pre test and post test) 
A : uji paired t-test  
 

Pengaruh pendidikan 

kesehatan berdasarkan 

budaya terhadap self-

management pasien 

dengan diabetes di etnis 

Hispanic menunjukkan 

hasil yang signifikan 

antara kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan, 

hasil menunjukkan 

peningkatan yang cepat 

pada self-management 

pada kelompok perlakuan  

5 A comparative 

effectiveness study 

of two 
culturally 

competent models 

of diabetes 
self-management 

programming for 

Latinos 
from low-income 

households 
(Janet et al., 2017) 

D : Etnografi 
S : Purposive sampling dengan 

total sampel sebanyak 240 

responden 
V : 
1. Variabel bebas : model 

program self management 

berdasarkan budaya 
2. Variabel terikat : kadar 

glukosa darah pasien, tangkat 

depresi, BMI, cortisol level. 
I : The Diabetes Self-

Management Support 

Empowerment Model, an 

educational session approach, 
And, The Chronic Care Model, a 

holistic community-based 

program 
A : Wilcoxon rank sum test 
 

Program yang paling 

kultural dan sesuai dengan 

kondisi kontekstual 

merupakan program 

terbaik untuk 

mengedukasi pasien 

mengenai penyakit 

diabetes mereka, 

membantu mereka untuk 

aktif, dan membantu 

mereka atau memberikan 

mereka strategi untuk 

mengatasi stress yang 

mereka alami. 
Program yang paling 

sesuai dengan kultur dan 

situasi kontekstual 

memberikan dampak yang 

paling baik pada diabetes 

self management. 
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No 
Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

3.  
6. Pengaruh 

pendidikan 

kesehatan dengan 

media booklet 

terhadap 

pengetahuan, 

intensi, dan 

kepatuhan diet 

diabetes mellitus 

tipe 2 
(Zukiah,2015) 

D : pra experimental 
S : Purposive sampling dengan 

total sampel sebanyak 10 

responden 
V : 
1. Variabel bebas : booklet 

2. Variabel terikat : 

pengetahuan, intensi, dan 

kepatuhan diet DM 
I : kuesioner pengetahuan, 

kuesioner intensi, dan kuesioner 

kepatuhan diet DM 
A : Wilcoxon signed rank test 
 

Hampir seluruh responden 

mengalami peningkatan 

baik skor maupun kategori 

menjadi lebih tinggi 

setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan 

dengan media booklet. 

Artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

pendidikan kesehatan 

dengan media booklet 

terhadap pengetahuan, 

intensi dan kepatuhan diet 

pasien DM tipe 2. 

7. Pengaruh 

penerapan HAPA 

(Health Action 

Process Approach) 

terhadap 

peningkatan 

kepatuhan diet 

pada DM tipe 2 di 

puskesmas Krian 

Sidoarjo 
(Dwi, 2015) 

D : Quasy-experimental 
S : Purposive sampling dengan 

total sampel sebanyak 18 

responden 
V : 
1. Variabel bebas : HAPA 

(Health Action Process 

Approach) 
2. Variabel terikat : self-efficay, 

kadar gula darah, kepatuhan 

diet pada pasien DM tipe 2  
I : kuesioner dan stick untuk 

mengukur kadar gula darah 
A : Wilcoxon signed rank test 

dan Mann Witney U test 
 

Penerapan HAPA (Health 

Action Process Approach) 

efektif dalam 

meningkatkan kepatuhan 

diet pada pasien DM tipe 

2. Uji statistika 

menunjukkan terdapat 

perbedaan yang signifikan 

terhadap self-efficacy, 

kadar gula darah, 

kepatuhan diet dan 

terdapat peningkatan 

kepatuhan diet pada 

pasien DM tipe 2. 

8. Pengaruh 

pendidikan 

kesehatan dengan 

media booklet 

terhadap 

pengetahuan, 

intensi dan 

kepatuhan diet 

diabetes mellitus 

tipe 2  
(Zakiah, 2015) 

D : Pra-experimental 
S : Purposive sampling dengan 

total sampel sebanyak 10 

responden 
V : 
1. Variabel bebas : pendidikan 

kesehatan dengan media 

booklet 
2. Variabel terikat : 

pengetahuan, intensi dan 

kepatuham diet diabetes 

mellitus  
I : kuesioner  
A : Wilcoxon signed 
 

Pemberian pendidikan 

kesehatan dengan 

menggunakan media 

booklet dapat 

meningkatkan 

pengetahuan diet DM, 

meningkatkan intensi 

penderita diabetes mellitus 

untuk patuh melaksanakan 

diet DM, serta dapat 

meningkatkan kepatuhan 

diet pada pasien penderita 

Diabetes Mellitus tipe 2. 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
 

Gambar 3. 1  Kerangka konseptual pengaruh ethnic foods diet education program terhadap 

self efficacy dan kepatuhan diet pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Suku Sasak 

berdasarkan adaptasi teori transcultural nursing (Leininger, 2002).  

 

 

 

 

                        : Ditelit   : Tidak diteliti 

  

  

Perilaku Diet/Diatary 

Behaviors 

Illness/Diabetes Mellitus (DM) 

 

Faktor 

Teknologi 

Faktor 

religi & 

Philosofi 

Faktor 

dukungan 

keluarga 

& sosial 

Nilai Budaya 

Kepercayaan & gaya 

hidup 

(Traditional 

diatary pattern) 

Faktor 

pilitik 

Faktor 

ekonomi 

Faktor 

Pendidikan 

Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Suku Sasak  

Di Wilayah Kerja PKM Narmada Lombok Barat 

Generic (folk) 

Care 
Nursing Care 

Practices 

Penatalaksaaan: Diet 

DM Tipe 2 (3J) 

Culturally Adapted Diet Intervention 

(Ethnic Foods Diet EducationProgram) 

- Culture care prevention/maintenance 

- Culture care accommodation/negotiation 

- Culture care repatterning/restructuring 

- Self-efficacy pasien 

- Kepatuhan diet diabetes mellitus 
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 Berdasarkan teori Transcultural Nursing yang dikemukakan oleh Leininger 

(2002), dalam sunrise model ditunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pola sikap dan perilaku kesehatan serta keadaan sehat/sakit 

seseorang atau kelompok, yakni faktor teknologi, religi dan filosofi, faktor 

dukungan keluarga dan social, faktor nilai, kepercayaan dan gaya hidup, faktor 

politik, ekonomi, serta faktor tingkat pendidikan.  

Seluruh faktor tersebut menurut Leininger (2002), akan mempengaruhi baik 

individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Perawatan atau pengobatan 

terhadap keadaan sakit atau sehat berdasarkan teori transcultural nursing dapat 

berupa generic (folk) care, praktik keperawatan, serta perawatan professional 

(untuk pengobatan).  

Faktor nilai, kepercayaan, dan gaya hidup merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi perilaku/kebiasaan seseorang pada etnis tertentu. Pada pasien 

dengan diabetes melitus terdapat 4 pilar penatalaksanaan yakni edukasi, diet, 

exercise, dan intervensi farmakologis. Pada penatalaksanaan diet terdapat suatu 

kesulitan dalam mewujudkan kepatuhan pasien, dimana setiap pasien memiliki 

perbedaan dalam kebiasaan makan, pola konsumsi makanan, serta jenis 

makanan/masakan sesuai dengan etnisnya. Pola diet/makan berdasarkan budaya 

inilah yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien dengan diabetes melitus 

terhadap program diet yang harus dijalaninya. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memberikan pendidikan kesehatan 

mengenai program diet diadaptasi dari kultur atau budaya yang dianut pasien dan 

sisesuaikan dengan makanan/masakan tradisional pasien. Intervensi pendidikan 

kesehatan diet berdasarkan budaya ini akan dilihat apakah memiliki pengaruh 
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terhadap peningkatan self efficacy dan kepatuhan pasien dalam menjalani program 

diet. Selain itu, akan dilihat juga persepsi pasien terhadap program diet tersebut. 

3.2  Hipotesis penelitian 

H1: Ada pengaruh ethnic foods diet education program terhadap self efficacy dan 

kepatuhan diet pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Suku Sasak. 
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang desain penelitian, kerangka kerja, 

populasi, sampel dan sampling, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, 

masalah etik dalam penelitian, serta keterbatasan penelitian. 

4.1 Desain penelitian 

Desain penelitian adalah suatu strategi penelitian dalam mengidentifikasi 

permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan data. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian quasi eksperimental dengan pre-pos-test control group design. 

Rancangan ini berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara 

melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok perlakuan (Nursalam, 2015). 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ethnic foods diet 

education program terhadap self efficacy dan kepatuhan diet pasien DM tipe 2 

dengan cara membandingkan nilai pengukuran awal (pre-test) dan (post-test) pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Tabel 4 1 Rencana penelitian pre-post-test control design  
Subjek Pra Perlakuan Pasca-tes 
XA P1-A I1 P2-A 
XB P1-B 10 P2-B 

Sumber: Nursalam (2015) 

Keterangan: 

XA  : Subjek perlakuan 

XB  : Subjek kontrol 

P1-A  : Pre-test (subjek perlakuan) 

P1-B  : Pre-test (subjek kontrol) 

I1  : Intervensi (Penerapan Ethnic Foods Diet Program) 

I0  : Tidak dilakukan intervensi 

P2-A  : Post-test (subjek perlakuan) 

P2-B  : Post-test (subjek kontrol) 
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4.2 Populasi, sampel dan teknik sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah penderita DM tipe 2 di 

wilayah kerja Puskesmas Narmada yang berasal dari etnis Sasak, Lombok Barat, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah pasien DM tipe 2 Suku Sasak adalah 112 

pasien. 

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai 

subjek penelitian melalui sampling (Nursalam 2015). Terdapat dua syarat yang 

harus dipenuhi untuk mendapatkan sampel, yaitu:  

1. Representatif (sampel dapat mewakili populasi yang ada).  

2. Sampel harus cukup banyak.  

Untuk mengurangi bias hasil penelitian, ditentukan kriteria inklusi dan 

eksklusi dari sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sampel yang 

memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek 

penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan diteliti (Nursalam, 2015). 

Kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi: 

1) Usia 40-60 tahun. 

2) Penderita DMT2 yang dapat dirawat dirumah tanpa komplikasi kegawatan. 

3) Penderita DMT2 yang tidak sedang menjalani program diet khusus. 

4) Dapat berkomunikasi verbal dengan baik. 

5) Mampu membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia. 
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2. Kriteria eksklusi: 

1) Pasien yang dirujuk ke RS. 

2) Penderita DM tipe 2 yang mengalami gangguan dalam fungsi kognitif. 

Menurut Supranto J (2000) untuk penelitian eksperimental besar sampel 

dapat ditentukan dengan rumus duplikasi perlakuan sebagai berikut: 

(t – 1) (r – 1) > 15 

(2 – 1) (r – 1) > 15 

(r – 1)  > 15  

 r  > 16 

Keterangan : 

r =  besar sampel tiap kelompok 

t = banyaknya kelompok perlakuan. 

Jumlah sampel ditambah 10% untuk mengantisipasi adanya responden yang 

drop out. Jumlah sampel dalam penelitian menjadi sebanyak 18 orang pada 

kelompok perlakuan, 18 orang pada kelompok kontrol/pembanding, sehingga total 

sampel menjadi 36 orang. Dengan kriteria drop out: 

1. Pasien DM tipe 2 meninggal. 

2. Pasien DM tipe 2 yang mendapatkan intervensi tidak sesuai dengan yang 

ditentukan peneliti. 

4.2.3 Teknik sampling 

 Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili populasi 

yang ada (Nursalam 2015). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling, yaitu suatu tehnik penetapan sampel dengan cara memilih sampel 
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diantara populasi yang sesuai dengan yang dikehendaki peneliti sehingga sampel 

dapat mewakili karakteristik populasi.  

4.3 Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. 

Variabel merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan 

sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian 

(Nursalam 2015). Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 

4.3.1 Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel 

lain (Nursalam, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian 

pendidikan kesehatan modifikasi Ethnic Foods Diet Education Program.  

4.3.2 Variabel dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

self-efficacy dan kepatuhan diet pasien DMT2. 
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4.3.3 Definisi operasional 

Tabel 4 2 Definisi operasional pengaruh ethnic foods diet education program terhadap kepatuhan diet dan self efficacy pasien DM tipe 2 

Suku Sasak berdasarkan teori transcultural nursing. 
Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

Independen 
Pendidikan 

kesehatan 

Etnic Foods 

Diet 

Program 

Intervensi/program 

pemberian pendidikan 

kesehatan mengenai diet 

untuk pasien dengan 

diabetes melitus tipe 2 

yang dirancang 

berdasarkan jenis 

makanan/masakan 

tradisional dan 

difokuskan pada 

etnis/kebudayaan pasien 

serta diatur sesuai 

dengan kebutuhan kalori 

pasien, untuk memenuhi 

kebutuhan pasien, 

meningkatkan 

kemampuan pasien 

dalam mengontrol kadar 

glukosa darah serta 

meningkatkan kepatuhan 

pasien dalam menjalani 

diet. 

Pemberian pendidikan 

kesehatan sebanyak 2 sesi 
Sesi I: 
1. Pengertian Diabetes 

Mellitus (DM) 

2. Bahaya Diabetes Mellitus 

(DM) 
3. Penatalaksanaan DM 

4. Tujuan Diet DM 
5. Prinsip Diet DM 
6. Makanan yang dianjurkan 

dan tidak dianjurkan 
Sesi II: 
1. Jenis masakan Suku Sasak 
2. Dosis asupan makanan 

(masakan Suku Sasak) 

berdasarkan jenis diet / 

kebutuhan kalori 

3. Contoh asupan makanan 

sehari 
4. Resep masakan Suku Sasak 

 

 

Booklet 
 

- - 
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Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 
Dependen: 
Self-efficacy 

terhadap 

program diet 

Persepsi responden 

mengenai seberapa 

mampu responden 

dalam menjalankan 

program diet diabetes 

mellitus sesuai dengan 

anjuran 

Berdasarkan 3 dimensi self-

efficacy sebanyak 14 item 

yang mencakup: 
- Dimensi level dan 

magnitude: 7 item 
- Dimensi generality: 4 item 
- Dimensi strenght: 3 item 

Kuesioner  Ordinal Kuat: > =66.7% – 100% 
Lemah: < 66.7% 

Dependen 
Kepatuhan 

pasien  

Tingkat ketaatan pasien 

diabetes melitus 

berpartisipasi secara 

aktif, sukarela, 

kolaboratif serta 

dilakukan secara 

kontinue dalam 

melaksanakan diet DM 

sesuai dengan jenis, 

jumlah, dan jadwal 

makan yang 

direkomendasikan untuk 

keberhasilan manajemen 

serta kontrol dari 

penyakit yang 

dideritanya. 

Prinsip diet Diabetes Mellitus 

(DM) 3J: 

1. Tepat Jumlah 
2. Tepat Jam 

3. Tepat Jenis 

Food 

Recall 1 x 

24 jam 

Ordinal Patuh : jika responden mengikuti (patuh) pada semua standar 

diet yang dianjurkan (1) jumlah; (2) jadwal makan; dan (3) 

jenis makanan.  
Tidak patuh : jjika responden tidak mengikuti pada salah satu 

atau lebih dalam pengaturan (1) jumlah; (2) jadwal makan; 

(3) jenis makanan. 
1. Jumlah  

Patuh: jika responden mengikuti aturan jumlah makanan 

sesuai standar diet yaitu:  
a. Energi bekisar antara 90-110% dari kebutuhan energi 
b. Karbohidrat: 45-65% dari kebutuhan energi 
c. Konsumsi gula murni < 5% energi (bukan sebagai 

bumbu) 

d. Lemak jenuh: <7% kebutuhan energi 
Tidak patuh: jika responden tidak mengikuti salah satu atau 

lebih aturan jumlah makanan sesuai standar diet DM 

2. Jadwal makan 
Patuh: jika jadwal makan responden sesuai atau mendekati 

dengan standar diet DM yaitu: 

a. Makan pagi jam 06.30 – 07.30 wita 
b. Makan siang jam 12.30 – 13.30 wita 
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Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

c. Makan malam jam 18.30 – 19.30 wita 
d. Jadwal makan selingan pagi jam (09.31 – 10.30 wita), 

siang (15.31 -16.30 wita), dan malam (20.31 – 21.30 

wita). 
Atau jika jadwal makan responden sesuai dengan prinsip 

jadwal makan yakni dengan jeda / jarak waktu 3 jam setiap 

kali makannya 

Contoh : (a)Sarapan pukul 08.00 wita, (b)Makan selingan 

3 jam setelah sarapan, (c) Makan siang 6 jam setelah 

sarapan / 3 jam setelah makan selingan. 
Tidak patuh: jika responden tidak mengikuti salah satu atau 

lebih aturan jadwal makan sesuai standar diet DM. 

3. Jenis makanan 
Patuh: jika responden membatasi atau menghindari (< 1-3 

kali seminggu) untuk mengonsumsi jenis makanan berikut: 

a. Sumber karbohidrat sederhana 
b. Protein hewani tinggi lemak 
c. Buah-buahan tinggi kalori 
d. Sayuran tinggi karbohidrat 
e. Makanan berkolesterol tinggi, sumber lemak trans dan 

asam lemak jenuh 
f. Makanan tinggi natrium 
Tidak patuh: jika responden sangat sering (≥ 1-3 kali 

seminggu) mengonsumsi semua jenis makanan tersebut. 
Perkeni (2015); ADA (2010); Waspadji et al,. (2010) 
Skoring Tingkat Kepatuhan: 
Patuh: > = 50% – 100% 
Tidak Patuh: < 50% 

8
2
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4.4 Alat dan bahan penelitian 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah booklet, timbangan 

berat badan, dan alat ukur tinggi badan.  

4.5 Instrumen penelitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner data 

demografi,  kuesioner self efficacy dan  form food recall 1x24 jam.  

4.5.1 Kuesioner data demografi 

Kuesioner pertama digunakan untuk mendapatkan data demografi yang 

meliputi jenis kelamin, pendidikan, usia, status perkawinan, keluarga yang 

merawat, pekerjaan, agama, dan lama menderita DM. 

4.5.2 Kuesioner self-efficacy terhadap program diet DM 

Kuesioner self-efficacy terhadap program diet DM yang ditawarkan berisi 

14 pertanyaan tentang pandangan dan pendapat responden mengenai kemudahan, 

kenyamanan serta keyakinan responden dalam menjalani program.  

Penentuan skor self efficacy responden terhadap program diet menggunakan 

skala Likert dengan pernyataan favorable dan unfavorable kategori untuk 

penyataan favorable (pernyataan nomor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12) dengan skor: Setuju 

(skor 3), Kurang Setuju (skor 2), dan Tidak Setuju skor (skor 1), sedangkan untuk 

pernyataan unfavorable (pernyataan nomor 2,4,9,11,13,14) dengan skor Setuju 

(skor 1), kurang setuju (skor 2), dan tidak setuju (skor 3). 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen yang dilakukan 

didapatkan hasil bahwa kuesioner self efficacy sudah valid dan reliable. Uji 

validitas dilakukan dengan cara membandingkan angka r hitung dan r tabel. Jika r 

hitung lebih besar dari r tabel maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung 
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lebih kecil dari r tabel maka item dikatakan tidak valid. r hitung dicari dengan 

menggunakan SPSS, sedangkan r tabel dicari dengan cara melihat r dengan 

ketentuan r minimal adalah 0,3. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara 

membandingkan angka Cronbach Alpha dengan ketentuan nilai Cronbach Alpha 

minimal adalah 0,6. Artinya jika nilai Cronbach Alpha yang didapatkan dari hasil 

perhitungan SPSS lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut 

reliabel, sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha lebih kecil dari 0,6 maka 

disimpulkan tidak reliabel (Sugiono, 2011). 

Uji validitas didapatkan nilai: 

Tabel 4 3 Uji validitas kuesioner self efficacy 

Uji validitas kuesioner 

self efficacy Item 

r.validitas Keterangan 

1 0.782 Valid  

2 0.733 Valid 

3 0.662 Valid 

4 0.367 Valid 

5 0.537 Valid 

6 0.634 Valid 

7 0.662 Valid 

8 0.588 Valid 

9 0.767 Valid 

10 0.877 Valid 

11 0.394 Valid 

12 0.527 Valid 

13 0.684 Valid 

14 0.585 Valid  

 

Uji reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha, didapatkan nilai 

Cronbach alpha 0,753 > 0,6 (p<0,05).  
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4.5.3 Form food recall 24 jam 

Form food recall 1x24 jam digunakan untuk mencatat asupan makanan dan 

waktu makan responden selama 1x24 jam terakhir. Sehingga dari hasil recall 

makanan yang dimakan responden selama 1x24 jam dapat diketahui ketepatan 

jumlah, jenis, dan jam makan sesuai aturan serta memperkuat hasil pengukuran 

tingkat kepatuhan responden diet program untuk pasien dengan diabetes mellitus. 

4.6 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian dilakukan di Puskesmas Narmada, Kabupaten Lombok Barat, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 November-2 Desember 2017. 

4.7 Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

4.7.1 Tahap pra penelitian 

 Pengambilan data dilakukan setelah peneliti mendapatkan surat 

permohonan izin survey dari pihak akademik Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga, kemudian peneliti melakukan pengambilan data di Puskesmas 

Kecamatan Narmada. Setelah mendapatkan data awal, dilanjutkan dengan 

penyusunan jadwal penelitian, penyusunan proposal, rancangan pelaksanaan, 

menyiapkan instrumen penelitian yang berisi penjelasan penelitian, informed 

consent, cheklist data demografi, kuesionel self efficacy serta form food recall. 

Proposal penelitian yang disusun telah diujikan di Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga, dan telah lulus uji etik penelitian. Setelah lulus uji etik 

selanjutnya peneliti mengajukan surat permohonan penelitian pada bagian 

akademik ditujukan kepada BAPPEDA Lombok Barat. Penelitian dilakukan setelah 

mendapatkan izin dari pihak Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan 

BAPPEDA Lombok Barat. 
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4.7.2 Tahap penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 14 hari. Hari pertama peneliti dan tim 

peneliti melakukan pengambilan data di Puskesmas Narmada, untuk mendapatkan 

jumlah penderita DMT2 yang berusia 40-60 tahun sesuai dengan kriteria inklusi 

dan eksklusi dengan jumlah responden penelitian yaitu 36 orang melalui data rekam 

medis di puskesmas.  

Peneliti mengumpulkan responden pada hari Sabtu setelah pelaksanaan 

senam yang beranggotakan pasien DM di Puskesmas Narmada selesai, peneliti 

meminta satu ruangan/tempat yang dapat digunakan untuk keperluan penjelasan 

dan informed consent pada responden. Setelah melakukan penjelasan penelitian dan 

mendapatkan informed consent dari responden, peneliti langsung melaksanakan 

pre-test dengan meminta responden mengisi kuesioner tentang data demografi, 

melakukan pengukuran BB dan TB responden untuk menghitung kebutuhan energi 

dan zat gizi masing-masing responden yang dilakukan oleh peneliti, mengisi 

kuesioner self-efficacy responden mengenai program serta mengisi form food recall 

1x24 jam selama 1 minggu/ 7 hari kedepan, pengisian form food recall dilakukan 

oleh peneliti secara wawancara dengan mengunjungi responden setiap hari dan 

dibantu oleh asisten peneliti. 

Setelah data pre-test terkumpul peneliti melakukan pembagian untuk 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pembagian kelompok ini dengan 

memperhatikan beberapa hal antara lain: usia, jenis kelamin, dan kepatuhan diet. 

Pada saat pre-test peneliti meminta nomer telpon dan alamat rumah 

responden untuk keperluan kontrak waktu untuk melaksanakan intervensi di 

Puskesmas untuk kelompok perlakuan. Selain itu peneliti juga akan mengirimkan 
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responden kelompok perlakukan surat undangan untuk dapat menghadiri kegiatan 

pendidikan kesehatan. Nomer telpon diminta untuk mengklarifikasi kedatangan 

responden, responden yang tidak memiliki nomer telepon dilakukan home visit, 

intervensi dilaksanakan sebanyak 2 sesi yakni sesi I mengenai konsep dasar 

penyakit DM yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 25 november 2017 dan sesi II 

mengenai masakan Suku Sasak untuk pasien DMT2 yang dilakukan pada hari 

minggu, 26 november 2017. 

Intervensi terhadap kelompok perlakuan dilakukan 1 minggu setelah pre-

test dengan menggunakan media booklet yang akan membahas prinsip diet diabetes 

melitus, manfaat diet diabetes melitus, bahaya ketidakpatuhan diet/pengobatan, 

faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan kalori, pola makan DM, makanan 

yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, serta menu dan resep diet DM yang telah 

disesuaikan dengan masakan khas suku Sasak. Kemudian setelah dilakukan 

intervensi pengisian formulir food recall 1x24 jam kembali dilakukan selama 7 hari 

kedepan. Sedangkan untuk kelompok kontrol diminta untuk tetap menjalankan 

program diet seperti yang telah disarankan oleh petugas kesehatan juga tetap 

mengisi formulir food recall 1x24 jam selama 7 hari sama dengan kelompok 

kontrol, yang mana hal ini juga dilakukan oleh peneliti melalui kunjungan rumah 

dengan tehnik wawancara . Setelah 7 hari, dilakukan post-test terhadap kedua 

kelompok untuk self efficacy serta dilakukan perhitungan terhadap form food recall 

yang telah diisi sebelumnya, responden yang tidak hadir pada saat post-tes, tidak 

ada responden yang tidak hadir pada saat post-test, sehingga post-tets dapat 

dilakukan satu kali secara bersamaan di Aula Puskesmas Narmada pada tanggal 2 

Desember 2017. Setelah perhitungan hasil post-test dilakukan dan didapatkan hasi 
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bahwa pemberian Ethnic Foods Diet Education Program efektif terhadap 

peningkatan kepatuhan diet pada pasien DM tipe 2 pada kelompok perlakuan, 

kemudian dilakukkan pendidikan kesehatan Ethnic Foods Diet Education Program 

pada kelompok kontrol pada tanggal 3 desember 2017.  

4.8 Cara analisis data 

Dilakukan tabulasi data self efficacy responden. Data asupan makan 

responden yang diperoleh dari hasil food recall 1 x 24 jam diolah secara manual 

menggunakan daftar bahan makanan penukar (Waspadji et al., 2010). Makanan 

yang dikonsumsi responden (berdasarkan data food recall 1x24 jsm) dihitung nilai 

energi, karbohidrat, lemak, dan penggunaan gula murni perhari. Selanjutnya 

dilakukan penilaian kepatuhan jumlah makanan dengan cara membandingkan hasil 

perhitungan asupan makan tersebut dengan kebutuhan energi dan  zat gizi sesuai 

standar diet DM masing-masing responden. Kemudian, dilakukan juga analisis 

terhadap ketepatan jadwal makan dengan membandingkan waktu makan yang ada 

di food recall 1 x 24 jam dengan standar kepatuhan jadwal makan. Selain itu 

dianalisis juga ketepatan jenis makanan yang dimakan dengan membandingkan 

makanan yang ada di food recall 1 x 24 jam dengan standar kepatuhan jenis. 

Selanjutnya, penilaian kepatuhan 3 aspek di atas (jumlah, jam, dan jenis) 

dikomposisikan lalu dibuat analisis akhir kepatuhan diet DM dalam bentuk 

presentase. 

Kemudian dilakukan analisis hasil tabulasi data self efficacy dan kepatuhan 

diet. Data tingkat self efficacy  dan kepatuhan diet dianalisis dengan menggunakan 

uji statistik Wilcoxon signed rank test  dengan derajat kemaknaan p ≤ 0,05. Jika 

hasil analisis penelitian mendapatkan nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis (H1) diterima 
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artinya ada pengaruh Ethnic Foods Diet Education Program terhadap kepatuhan 

diet dan self efficacy  pasien DM tipe 2.  Perbedaan rerata tingkat self-efficacy dan 

kepatuhan diet  pada kelompok kontrol dan perlakuan diuji dengan uji statistik 

Mann Withney U test dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat self efficay 

dan kepatuhan diet pada DM tipe 2 antara yang mendapat perlakuan dan yang tidak 

mendapat perlakuan. Jika hasil analisis penelitian didapatkan nilai p ≤ 0,05 maka 

hipotesis (H1) diterima artinya ada perbedaan tingkat self-efficacy dan kepatuhan 

diet pada DM tipe 2 antara yang mendapat perlakuan dan yang tidak mendapat 

perlakuan. 
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4.9 Kerangka operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Kerangka kerja penelitian pengaruh ethnic foods diet education 

program terhadap self efficacy dan kepatuhan diet pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 Suku Sasak.  

 

Pendidikan kesehatan tentang 

Ethnic Foods Diet Program 

Post test tingkat self-efficacy dan 

kepatuhan diet DM terhadap program  

Analisa Data: 

Uji Wilcoxon Signed Rank Test  & Uji Mann-Withney U Test & analisis 

manual hasil food recall dengan menggunakan nutri survey 

Penyajian data dan hasil penelitian 

Menjalankan diet sesuai prosedur 

yang telah dianjurkan petugas 

kesehatan sebelumnya 

Populasi: 

penderita DM tipe 2 di Puskesmas 

Narmada n=112 

 Teknik sampling: 

Purposive sampling 

 Sampel: 

Sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi n=36 

 

Pretest self efficacy dan kepatuhan diet  

Pembagian kelompok 

dengan memperhatikan: 

- Usia 

- Jenis kelamin 

- Kepatuhan diet 

Kelompok perlakuan 

sebanyak 18  orang 
Kelompok kontrol 

sebanyak 18 orang 

Pengisian form food recall 

1x24 jam selama 7 hari 
Pengisian form food recall 

1x24 jam selama 7 hari 
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4.10 Etika penelitian (ethical clearance) 

Aspek etik merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Permasalahan 

etika dalam penelitian terjadi akibat bertemunya dua atau lebih kepentingan 

berbeda pada saat bersamaan, misalnya kepentingan peneliti untuk memperoleh 

hasil penelitian ilmiah dan penghormatan terhadap hak informan atau pihak –pihak 

lain yang terkait. Penerapan prinsip etik diperlukan untuk menjamin perlindungan 

terhadap hak – hak responden maupun perlindungan peneliti itu sendiri (Polit & 

Beck 2012). 

4.10.1 Lembar persetujuan (Informed concent) 

 Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan lembar 

persetujuan (Informed concent) serta penjelasan mengenai penelitian kepada 

sampel penelitian. Jika respomden bersedia menjadi sampel, maka dipersilahkan 

menandatangani lembar persetujuan. Jika menolak, maka peneliti tidak akan 

memaksa dan tetap menghormati hak sampel. 

4.10.2 Nilai sosial/klinis 

Ethnic foods diet program memberikan informasi mengenai jenis masakan 

lokal / etnis tertentu yang dilengkapi dengan jumlah kalori setiap masakannya 

sehingga memudahkan seorang penderita diabetes mellitus dari etnis tertentu dalam 

menjalankan program diet diabetesnya sesuai dengan masakan / makanan sehari-

hari yang biasa ia konsumsi sehingga akan menimbulkan self efficacy yang lebih 

tinggi dalam diri penderita dalam menajlankan penatalaksanaan diet diabetes 

mellitusnya. 
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4.10.3 Tanpa nama (anonimity) 

 Untuk menjaga kerahasiaan identitas sampel, peneliti akan menggunakan 

kode dalam bentuk nomor pada masing-masing lembar pengumpulan data tanpa 

menuliskan nama sampel pada lembar pengumpulan data dan hasil penelitian. 

4.10.4 Kerahasiaan (confidentiality) 

 Kerahasiaan informasi yang diberikan sampel akan dijamin oleh peneliti 

dengan tidak memberitahukan hasil observasi pada orang lain. Hasil riset akan 

disajikan tanpa memperlihatkan hasil perorangan. Data hanya dapat diakses oleh 

peneliti dan akan dihapus setelah 5 tahun.  

4.10.5 Justice 

 Peneliti akan menjamin kebebasan sampel penelitian untuk ikut atau 

menolak sebelum penelitian berakhir. Peniliti tidak akan memaksa sampel untuk 

ikut dalam penelitian. Semua sampel yang telibat akan mendapatkan pelakuan yang 

sama dan diberikan informasi yang sama mengenai hasil dari penelitian. Jika telah 

terbukti bahwa pemberian Ethnic Foods Diet Program efektif terhadap peningkatan 

kepatuhan diet pada DM tipe 2, maka kelompok kontrol/pembanding akan 

memperoleh perlakuan yang sama dengan kelompok perlakuan segera setelah 

pengumpulan data berakhir, sehingga kelompok pembanding tidak dirugikan dan 

menperoleh manfaat yang sama dari penelitian sebagaimana kelompok perlakuan. 

4.10.6 Beneficiency   

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah penelitian sebelumnya dan 

dengan kajian pustaka mengenai DM, penatalaksanaan DM tipe 2, pengaturan 

makan, dan ethnic foods diet education program. Dalam penelitian ini subjek 

ditempatkan pada posisi terhormat dan tidak dirugikan. 
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4.10.7 Inducement 

 Tidak ada bujukan berupa pemberian uang atau barang yang akan 

disampaikan di awal, sehingga untuk mengikuti penelitian adalah murni karena 

keinginannya atau tertarik pada manfaat penelitian. 

4.11 Keterbatasan penelitian 

Dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa 

keterbatasan yang dialami oleh peneliti sebagai  berikut : 

1. Peneliti tidak dapat memantau aktivitas serta konsumsi makanan pada sampel 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian secara langsung. 

2. Peneliti tidak dapat mengendalikan pemaparan informasi mengenai diet DM 

yang berasal dari sumber informasi lainnya selain dari Ethnic Foods Diet 

Education Program. 
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BAB 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dan pembahasan dari 

pengumpulan data tentang pengaruh ethnic foods diet education program terhadap 

self efficacy dan kepatuhan diet pasien DM tipe 2 Suku Sasak di wilayah kerja 

Puskesmas Narmada. Hasil penelitian gambaran umum lokasi penelitian, data 

umum (karakteristik responden) yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

tingkat pendidikan, jenis diet, dan riwayat terkena penyakit DM, serta data khusus 

meliputi hasil perhitungan skor self efficacy klien dan tingkat kepatuhan diet 

melalui hasil food recall. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 November-2 

Desember 2017. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan uji statistik 

Wilcoxon Signed-Rank Test dan Mann Withney-U Test. 

5.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Puskesmas Narmada merupakan Puskesmas Perawatan yang terletak di jalan 

Ahmad Yani Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan luas wilayah kerja 49.15 

km2 dengan batas-batas wilayah: 

Batas Utara : Wilayah kerja Puskesmas Lingsar, Kecamatan Lingsar 

Batas Timur : Wilayah kerja Puskesmas Sedau, Kecamatan Narmada 

Batas Selatan : Wilayah kerja Puskesmas Kediri, Kecamatan Kediri 

Batas Barat  : Wilayah kerja Puskesmas Cakranegara, Kota Mataram 

Secara administratif wilayah kerja Puskesmas Narmada terdiri atas 11 desa 

dan 61 dusun. Yang mencakup Desa Gerimax Indah, Dasan Tereng, Sembung, 

Badrain, Tanak Beak, Batu Kuta, Keramajaya, Lembuak, Nyurlembang, Narmada 

dan Mekar Sari. Desa terluas adalah Desa Gerimax Indah dengan luas mencapai 
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8.26 km2 dan desa yang memiliki wilayah terkecil adalah Desa Dasan Tereng 

dengan luas hanya 1.98 km2.  

Puskesmas Narmada terbagi menjadi beberapa ruang pelayanan dan ruang 

administrasi atau ruang program dan ruang penunjang, antara lain sarana dan 

prasarana yang terdapat di Puskesmas Narmada yaitu ruang UGD 24 jam yang 

dilengkapi dengan pelayanan one day care, ruang pelayanan rawat jalan yang terdiri 

dari Poli Anak, Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA/KB, ruang rawat inap yang terdiri 

dari Rawat Inap Umum dan Rawat Inap Persalinan, Ruang Bersalin, Ruang Poned, 

Ruang Konseling, Ruang Laboratorium, Apotik, Gudang Obat, Gudang alat-alat 

kesehatan, ruang perpustakaan, aula, ruang program, dapur umum, ruang kepala 

puskesmas, ruang tata usaha, rumah dinas, selain itu dalam operasionalnya 

Puskesmas Narmada ditunjang oleh 4 Puskesmas pembantu, yaitu: Puskesmas 

Pembantu Tanak Beak, PKM Pembantu Batu Kuta, PKM Pembantu Sembung, dan 

PKM Pembantu Dasan Tereng serata terdapat pula 11 Puskesdes lain. 

Jumlah sarana pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Narmada yang juga 

menjadi sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas yakni SD sederajat 26 

buah, SMP/sederajat 4 buah, SMA/sederajat 2 buah dan Pondok Pesantren 3 buah. 

Jenis tenaga kesehatan yang terdapat di Puskesmas Narmada yakni Dokter Umum 

2 orang, Dokter Gigi 1 orang, Apoteker 1 orang, Perawat Puskesmas 27 orang, 

Perawat Pustu 4 orang, Perawat Gigi 2 orang, Bidan Puskesmas 11 orang, Bidan 

Puskesdes 11 orang, Sanitarian 2 orang, Tenaga Gizi 5 orang, Tenaga Laboratorium 

3 orang, Tenaga Administrasi 7 orang, Asisten Apoteker 1 orang, Petugas 

Kebersihan 3 orang, Sopir 2 orang, Penjaga Malam 3 orang, dan lain-lain. Salah 

satu program yang dimiliki oleh Puskesmas Narmada adalah kerja sama dengan 
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Prolanis dalam penatalaksanaan penyakit diabetes mellitus, Puskesmas Narmada 

mengadakan kegiatan senam pagi setiap 1 kali dalam seminggu serta pemeriksaan 

kesehatan bagi pasien DM dan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Narmada. 

Selain itu juga diadakan pendidikan kesehatan terkait penatalaksanaan DM, 

pengaturan diet (jumlah, jam, dan jenis makaan), olahraga, dan intervensi 

farmakologis.  

Masyarakat Suku Sasak memiliki profil masakan yang didominasi dengan 

rasa pedas dan kaya akan rasa (banyak mengandung rempah-rempah) dengan 

makanan pokok berupa nasi. Selain itu banyak makanan Suku Sasak yang 

menggunakan kelapa yang digunakan sebagai minyak ataupun santan, minyak atau 

santan merupakan bahan makanan yang mengandung tinggi kalori. 

5.2 Hasil penelitian 

Data hasil penelitian menguraikan data umum karakteristik responden dan 

data hasil dari setiap variabel yang diteliti. 

5.2.1 Data umum karakteristik responden 

Data umum menguraikan karakteristik responden pasien DM tipe 2 Suku 

Sasak di wilayah kerja Puskesmas Narmada meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

tingkat pendidikan, jenis diet, dan riwayat DM 
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Tabel 5. 1 Distribusi frekuensi data demografi responden di Puskesmas Narmada 

pada bulan November 2017 
No Karakteristik Responden  Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

f % f % 

1 Umur 

40 tahun 

41 tahun 

43 tahun 

44 tahun 

45 tahun 

46 tahun 

50 tahun 

52 tahun 

53 tahun 

54 tahun 

55 tahun 

56 tahun 

57 tahun 

58 tahun 

59 tahun 

60 tahun 

Total  

 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

18 

 

5,6 

0 

0 

0 

5,6 

5,6 

27,8 

11,1 

5,6 

0 

5,6 

5,6 

5,6 

0 

5,6 

11,1 

100,0 

 

0 

1 

1 

1 

2 

0 

4 

1 

2 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

18 

 

0 

5,6 

5,6 

5,6 

11,1 

0 

22,2 

5,6 

11,1 

5,6 

0 

5,6 

22,2 

11,1 

0 

11,1 

100,0 

2 Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan  

Total  

2 

16 

18 

11,1 

88,9 

100 

2 

16 

18 

11,1 

88,9 

100 

3 Pekerjaan 

IRT/Tidak Bekerja 

PNS 

Wiraswasta 

Buruh 

Total 

 

8 

3 

6 

1 

18 

 

44,4 

16,7 

33,3 

5,6 

100,0 

 

11 

3 

1 

0 

18 

 

61,1 

16,7 

5,6 

0 

100,0 

4 Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

PT 

Total 

 

3 

3 

8 

4 

18 

 

16 

16 

44,4 

22,2 

100,0 

 

4 

2 

9 

3 

18 

 

22,2 

11,1 

50 

16 

100,0 

5 Jenis Kebutuhan Kalori 

1300 Kcal 

1500 Kcal 

1700 Kcal 

1900 Kcal 

2100 Kcal 

2300 Kcal 

Total 

 

1 

3 

7 

5 

1 

1 

18 

 

5,6 

16,7 

38,9 

27,8 

5,6 

5,6 

100,0 

 

1 

5 

6 

4 

2 

0 

18 

 

5,6 

27,8 

33,3 

22,2 

11,1 

0 

100,0 

6 Riwayat DM 

1-3 Tahun 

>3 Tahun 

Total 

 

6 

12 

18 

 

33,3 

66,67 

100,0 

 

7 

11 

18 

 

38,8 

61,2 

100,0 

 

Berdasarkan data demografi responden yang terdapat pada tabel 5.1 diatas, 

menunjukkan bahwa umur responden terbanyak pada umur 50 tahun baik pada 
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kelompok perlakuan dengan jumlah 5 orang (27.8%), maupun pada kelompok 

kontrol dengan jumlah 4 orang (22,2%). Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar 

responden berjenis kelamin perempuan yakni dengan jumlah masing-masing 16 

orang  (88.9%) pada kelompok perlakuan dan pada kelompok kontrol.  Berdasarkan 

pekerjaan pada kelompok perlakuan terbanyak yaitu ibu rumah tangga / tidak 

bekerja sebanyak 8 responden (44.4%), demikian pula pada kelompok kontrol 

terbanyak sebagai ibu rumah tangga / tidak bekerja sebanyak 11 responden (61.1%). 

Tingkat pendidikan responden baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok 

kontrol terbanyak yaitu berpendidikan SMA, masing-masing sebanyak 8 responden 

(44.4%) pada kelompok kontrol dan 9 responden (50%) pada kelompok perlakuan. 

Berdasarkan jenis kebutuhan kalori responden pada kelompok perlakuan terbanyak 

pada 1700 Kcal yakni sebanyak 7 responden (38.9%), demikian pula pada 

kelompok kontrol terbanyak pada jenis kebutuhan kalori 1700 Kcal yakni sebanyak 

6 responden (33.3%), perhitungan jumlah kebutuhan kalori responden ini dilakukan 

oleh peneliti berdasarkan jumlah kebutuhan kalori basar kemudian ditambah atau 

dikurangi berdasarkan beberapa faktor dalam Perkeni (2015). Sedangkan 

berdasarkan riwayat mengalami penyakit DM tipe 2 sebagian besar responden telah 

mengidap penyakit DM tipe 2 selama >3 tahun yakni sebanyak 12 responden 

(66.67%) pada kelompok perlakuan, dan sebanyak 11 responsen (61.2%) pada 

kelompok kontrol. 

5.2.2 Data variabel yang diteliti 

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh 

ethnic foods diet education program terhadap self efficacy dan kepatuhan diet 

pasien DM tipe 2 Suku Sasak di wilayah kerja Puskesmas Narmada, Lombok Barat. 
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1. Distribusi hasil self efficacy sampel sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

pada kelompok XA (perlakuan) dan XB (kontrol). 

Tabel 5. 2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat self efficacy pada 

pasien DM tipe 2 Suku Sasak, 2 Desember 2017 

Tingkat Self Efficacy 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Dimensi Level         

Kuat 3 16.7 18 100 3 83.3 3 83.3 

Lemah 15 83.3 0 0 15 16.7 15 16.7 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

Dimensi Generality         

Kuat 12 66.7 14 77.8 16 88.9 14 77.8 

Lemah 6 33.3 4 22.2 2 11.1 4 22.2 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

Dimensi Strenght         

Kuat 10 55.6 10 55.6 13 72.2 13 72.2 

Lemah 8 44.4 8 44.4 5 27.8 5 27.8 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

Self Efficacy         

Kuat 6 33.3 17 94.4 6 33.3 6 33.3 

Lemah 12 66.7 1 5.6 12 66.7 12 66.7 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

Wilcoxon Signed Rank test 0.001 0.317 

Mann-Withney U test 0.000 

Data pada tabel 5.3 menunjukkan jumlah dan presentase responden 

berdasarkan tingkat self efficacy sebelum dan sesudah dilakukan interensi pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil pada kelompok perlakuan 

menunjukkan sebagian besar responden pada kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan self efficacy setelah dilakukan intervensi.  

Terlihat bahwa dari 18 orang responden pada kelompok perlakuan setelah 

dilakukan pre-test, didapatkan sebanyak 15 responden (83.3%) memiliki self 

efficacy lemah pada dimensi level self efficacy, 12 responden (66.7%) memiliki self 

efficacy kuat pada dimensi generality self efficacy, dan 10 responden (55.6%) 

memiliki self efficacy kuat pada dimensi strength. Berdasarkan penilaian akhir 

tingkat self efficacy didapatkan responden dengan self efficacy lemah yakni 

sebanyak 12 responden (66.7%), dan 6 responden (33.3%) yang memiliki self 
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efficacy kuat. Setelah dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan terdapat 

peningkatan self efficacy yakni sebanyak 18 responden (100%) memiliki self 

efficacy kuat, 14 responden (77.8%) memiliki self efficacy kuat pada dimensi 

generality, dan 10 responden (55.6%) memiliki self efficacy kuat pada dimensi 

strength, hasil akhir menunjukkan yaitu sebanyak 17 responden (94.4%) memiliki 

tingkat self efficacy tinggi dan 1 responden (5.6%) memiliki self efficacy pada 

kategori lemah.  

Pada kelompok kontrol, sesudah dilakukan pre-test didapatkan sebanyak 3 

responden (16.7%) memiliki self efficacy kuat pada dimensi level self efficacy, 16 

responden (88.9%) memiliki self efficacy kuat pada dimensi generality, dan 13 

responden (72.2%) memiliki self efficacy kuat pada dimensi strength, hasil akhir 

pada kelompok kontrol menunjukkan sebanyak 12 responden (66.7%), dan 6 

responden (33.3%) yang memiliki self efficacy kuat. Setelah dilakukan post test 

pada kelompok kontrol tidak terdapat perubahan yang bermakna yakni sebanyak 3 

responden (16.7%) memiliki self efficacy kuat pada dimensi level, 14 responden 

(77.8%) memiliki self efficacy kuat pada dimensi generality, dan 13 responden 

(72.2%) memiliki self efficacy kuat pada dimensi strength, hasil akhir tingkat self 

efficacy responden tetap dengan jumlah sebanyak 12 responden (66.7%), dan 6 

responden (33.3%) memiliki self efficacy kuat.  

Hasil uji statistik dengan Wilcoxon signed rank test pada kelompok 

perlakuan diperoleh nilai signifikansi (p) = 0.001 kurang dari α = 0.05 sehingga 

hipotesis (H1) diterima artinya terdapat perbedaan tingkat self efficacy yang 

signifikan antara tingkat self efficacy sebelum dan sesudah dikukan intervensi, 

sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh nilai signifikansi (p) = 0.317, sehingga 
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hipotesis (H1) ditolak artinya tidak ada perbedaan tingkat self efficacy yang 

signifikan.Sedangkan berdasarkan Mann-whitney U test berdasarkan data selisih 

antara post-test dan pre-test pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

diperoleh nilai signifikansi (p) = 0,000 kurang dari α = 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan tingkat self efficacy yang bermakna antara 

kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. 

2. Distribusi hasil tingkat kepatuhan diet sampel sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan pada kelompok XA (perlakuan) dan XB (kontrol). 

Tabel 5. 3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kepatuhan diet Diabetes 

Mellitus pada pasien DM tipe 2 Suku Sasak, 2 Desember 2017 

Tingkat Kepatuhan 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Kepatuhan Jumlah Makanan (n=36)         

Patuh 6 33.3 13 72.2 8 44.4 9 50 

Tidak Patuh 12 66.7 5 27.8 10 55.6 9 50 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

Kepatuhan Jadwal Makan (n=36)         

Patuh 12 66.7 12 66.7 11 38.9 9 50 

Tidak Patuh 6 33.3 6 33.3 7 61.1 9 50 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

Kepatuhan Jenis Makanan (n=36)         

Patuh 13 72.2 17 94.4 14 77.8 14 77.8 

Tidak Patuh 5 27.8 1 5.6 4 22.2 4 22.2 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

Kepatuhan Diet (n=36)         

Patuh 7 38.9 12 66.7 7 38.9 5 27.8 

Tidak Patuh 11 61.1 6 33.3 11 61.1 13 72.2 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

Wilcoxon Signed Rank test 0.025 0.157 

Mann-Withney U test 0.000 

 

Data pada tabel 5.2 menunjukkan jumlah dan presentase responden 

berdasarkan tingkat kepatuhan diet sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil pada kelompok perlakuan 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan kepatuhan diet.  
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Terlihat bahwa dari 18 orang responden pada kelompok perlakuan setelah 

dilakukan pre-test dengan menggunakan food recall, sebanyak 6 responden 

(33.3%) patuh terhadap jumlah makanan, 12 responden (66.7%) patuh terhadap 

jadwal makan, dan 13 responden (72.2%) patuh terhadap jenis makanan. 

Berdasarkan penilaian akhir (berupa nilai komposit dari 3 aspek kepatuhan 

tersebut) didapatkan 7 responden (38.9%) patuh terhadap prinsip diet DM 

sedangkan sejumlah 11 responden 61.1%) tidak patuh terhadap prinsip diet diabetes 

mellitus. Hasil post-test pada kelompok perlakuan didapatkan hasil sebanyak 13 

responden (72.2%) patuh terhadap jumlah makanan, 12 responden (66.7%) patuh 

terhadap jadwal makan, dan sebanyak 17 responden (94.4%) patuh terhadap jenis 

makanan. Hasil penilaian akhir didapatkan sebanyak 12 responden (66.7%) patuh 

terhadap prinsip diet DM dan 6 responden (33.3%) tetap tidak patuh terhadap 

prinsip diet DM.  

Pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan 

pada 2 orang. Hasil pre-test pada kelompok kontrol didapatkan sebanyak 8 

responden (44.4%) patuh terhadap jumlah makanan, 11 responden (38.9%) patuh 

terhadap jadwal makan, dan 14 responden (77.8%) patuh terhadap jenis makanan, 

hasil penilaian akhir pada kelompok control menunjukkan sejumlah 7 responden 

(38.9%) patuh terhadap prinsip diet DM sedangkan 11 responden (61.1%) tidak 

patuh terhadap prinsip diet diabetes mellitus. Hasil dari post-test pada kelompok 

kontrol yang telah dilakukan menunjukkan sebanyak 9 responden (50%) patuh 

terhadap jumlah makanan, 9 responden (50%) patuh terhadap jadwal makan, dam 

14 responden (77.8%) patuh terhadap jenis makanan, hasil akhir tingkat kepatuhan 

responden pada kelompok kontrol menunjukkan sebanyak 5 responden (27.8%) 
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patuh terdahap diet DM dan 13 responden (72.2%) tidak patuh terhadap prinsip diet 

DM. 

Hasil uji statistik dengan Wilcoxon signed rank test pada kelompok 

perlakuan diperoleh nilai signifikansi (p) = 0.025 kurang dari α = 0.05 sehingga 

hipotesis (H1) diterima artinya terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang 

signifikan antara kepatuhan diet sebelum dan sesudah dikukan intervensi, 

sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh nilai signifikansi (p) = 0,157 lebih dari 

α = 0.05. Sehingga hipotesis (H1) ditolak artinya tidak ada perbedaan tingkat 

kepatuhan diet yang signifikan.Sedangkan berdasarkan uji Mann-Withney U test 

dengan menggunakan data selisih antara post-test dan pre-test pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol, diperoleh nilai signifikansi (p) = 0,000 kurang 

dari α = 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan kepatuhan 

diet yang bermakna antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. 

5.3 Pembahasan 

Setelah melalui tahap analisis data, maka pada bagian pembahasan ini akan 

dibahas mengenai  pengaruh ethnic foods diet education program terhadap self 

efficacy dan kepatuhan diet pasien DM tipe 2 Suku Sasak. 

5.3.1 Analisis self efficacy pasien DMT2 Suku Sasak menganai program diet 

sebelum dan sesudah pemberian ethnic foods diet education program. 

Setelah dilakukan pengambilan data pre-test baik pada kelompok perlakuan 

maupun pada kelompok kontrol diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden memiliki tingkat self efficacy lemah. Self efficacy terdiri atas tiga 

dimensi yakni dimensi level, dimensi generality, serta dimensi strength. Lemahnya 

self efficacy yang dimiliki oleh responden salah satunya disebabkan karena 
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banyaknya responden yang memiliki tingkat self efficacy lemah pada dimensi level. 

Dimensi level sendiri mengacu pada taraf kesulitan tugas yang diyakini individu 

akan mampu mengatasinya. Tingkat kesulitan dari sebuah tugas, apakah sulit atau 

mudah akan menentukan self-efficacy. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh 

(Bandura, 1997), mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat self 

efficacy seseorang, dimana salah satu faktor tersebut adalah sifat dari tugas yang 

dihadapi. Derajat dari kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu 

akan mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap kemampuan dirinya 

sendiri. Semakin kompleks tugas yang dihadapi oleh individu maka akan semakin 

rendah individu tersebut menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika individu 

dihadapkan pada tugas yang mudah dan sederhana maka akan semakin tinggi 

individu tersebut menilai kemampuannya.  

Sebagai seorang penyandang DM, pasien dihadapkan dengan keharusan 

dalam mengubah gaya hidup menjadi lebih baik, salah satunya adalah dengan 

mengubah pola makan yang salah sebelumnya menjadi pola makan yang benar dan 

sesuai dengan prinsip DM. Mengubah pola makan bukanlah suatu hal yang mudah, 

karena pola makan merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang 

dan biasanya juga dipengaruhi oleh etnis atau budaya disertai dengan belum 

tersedianya panduan diet yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam budayanya 

menambah tingkat kesulitan bagi pasien DM dalam menjalakan program diet, inilah 

yang menyebabkan pasien DM dapat memiliki tingkat self efficacy lemah terutama 

pada dimensi level, dikarenakan tingkat kesulitan tugas yang harus dijalaninya. 

Setelah dilakukan ethnic foods diet education program pada kelompok 

perlakuan didapatkan hasil dimana sebagian besar responden mengalami 
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peningkatan tingkat self efficacy hampir di seluruh dimensi self efficacy. 

Peningkaktan tertinggi terjadi pada dimensi level yakni mengenai kesulitan tugas 

yang dihadapi. Program ethnic foods diet education menyesuaikan jenis makanan 

yang ada di etnis atau budaya responden dengan asumsi yakni dengan 

disesuaikannya jenis makanan dalam program diet dengan jenis makanan yang ada 

pada suku klien dapat mempermudah klien dalam menjalani program diet dan 

mengurangi beban klien dalam keharusan mengubah pola makan secara 

keseluruhan. Sehingga klien tetap dapat menikmati makanan seperti biasa namun 

sesuai dengan prinsip diet DM.  

Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok 

perlakuan mengalami peningkatan self efficacy. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 

analisi jawaban responden pada form kuesioner self efficacy dimana pada saat pre-

test didapatkan jawaban dengan point terendah baik pada kelompok perlakuan 

maupun pada kelompok kontrol berada pada pernyataan no. 1 yang berisikan 

pernyataan mengenai kemudahan dalam menjalankan program diet yang telah 

dianjurkan sebelumnya. Hasil post-test setelah dilakukannya intervensi mengenai 

ethnic foods diet education program sebagian besar responden pada kelompok 

perlakuan mengalami peningkatan skor pada point pertanyaan no. 1 dimana 

sebagian besar responden setuju bahwa anjuran diet yang diberikan dapat lebih 

mudah untuk dijalani. 

Selain pada pernyataan no. 1 yang terdapat pada kuesioner self eficacy nilai 

yang cukup rendah pada hasil jawaban responden baik pada kelompok perlakuan 

maupun kelompok kontrol juga terdapat pada penyataan no. 3 yang berisikan 

pernyataan mengenai kesesuaian menu yang terdapat pada program diet yang 
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dianjurkan dengan selera responden. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya 

pendidikan kesehatan ataupun panduan terkait dengan diet DM yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan pada budaya atau etnis tertentu sehingga 

menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam mengubah pola makannya 

yang lama dan menjalankan pola makan yang sesuai dengan prinsip pada diet DM. 

Hasil post-test setelah dilakukan intervensi kepada kelompok perlakuan, didapatkan 

peningkatan nilai pada point soal no. 3 tersebut dimana sebagian besar responden 

setuju bahwa pogram diet yang diajarkan sesuai dengan selera responden dimana 

seluruh responden berasal dari Suku Sasak.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hasil yang ditemukan sesuai dengan 

pernyataan oleh Ettner et al, (2009) yakni kepatuhan juga dipengaruhi oleh 

etnis/budaya, perbedaan etnis atau budaya dikaitkan dengan pemilihan untuk 

memasak jenis makanan tertentu sesuai etnis atau budayanya. Selain itu, hal ini juga 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muchiri et al., (2012) dalam Ramsumeer 

(2016) yakni kesuksesan dalam program diet pasien dengan DM tipe 2 terlihat 

ketika makanan pasien diatur sesuai dengan kebutuhan dalam budaya mereka, dan 

juga disebabkan karena mereka sudah terbiasa atau sesuai dengan selera mereka, 

sehingga membuat makanan etnis mereka menjadi lebih sehat seharusnya dapat 

menghasilkan kepatuhan dan kontrol glikemik yang lebih baik.  

Hasil post-test pada kelompok perlakuan, responden no. 12 memiliki skor 

self efficacy tertinggi, yakni dengan perolehan skor 40/42 (95%). Diketahui 

berdasarkan data demografi, responden berjenis kelamin perempuan dengan 

rentang usia dewasa pertengahan / middle age, responden memiliki pendidikan 

akhir yakni SMA dan responden merupakan seorang ibu rumah tangga. Hal ini 
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sesuai dengan teori bahwa seseorang yang berada pada usia dewasa pertengahan 

akan memiliki kesadaran dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti anjuran 

kesehatan agar mereka tetap dapat sehat, riwayat pendidikan responden juga 

tergolong tinggi sehingga responden dapat dengan mudah menerima informasi yang 

diberikan.  

Melalui sharing dengan peneliti responden mengatakan yang menyebabkan 

ia selalu berusaha untuk menjalankan pengobatan adalah dukungan dari 

keluarganya, meskipun terkadang terasa sulit dalam menjalani program diet sesuai 

dengan aturan namun dukungan dari keluarganya serta keinginannya untuk tetap 

sehat dan menjaga kadar gula darahnya agar tidak meningkat ia jadikan sebagai 

motivasi dalam menjalani program diet, responden mengatakan merasa lebih yakin 

bahwa jenis masakan jumlah yang boleh ia makan serta jadwal makannya sudah 

lebih tepat setelah responden mendapatkan pendidikan kesehatan dari peneliti. Hal 

ini tampak pada jawaban responden pada kuesioner self efficacy  yang menunjukkan 

responden yakin dengan dengan kemampuannya menajalani program diet DM, dan 

merasa nyaman dalam menajalaninya, responden juga yakin dapat tetap menjalani 

diet sesuai dengan prinsip diet DM untuk menjaga kadar gula darahnya. Hal ini 

sesuai dengan devinisi self efficacy yang diungkapkan oleh Bandura (1997) 

diamana ia mengungkapkan bahwa self-efficacy adalah persepsi diri sendiri 

mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efficacy 

berhubungan dengan keyakinan diri memiliki kemampuan melakukan tindakan 

yang diharapkan. Self-efficacy adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan 

tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan. 
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Berbeda pada kelompok kontrol, sebagian besar responden tidak mengalami 

perubahan pada tingkatkan self efficacy setelah dilakukan post test baik pada 

dimensi level, dimensi generality, serta dimensi strenght. Selain itu, terdapat 1 

orang responden yang mengalami menurunan skor pada tingkat self efficacy yang 

cukup tinggi yakni -10 dan tetap berada pada kategori self efficacy lemah, responden 

tersebut adalah responden no. 34 dimana sebelumnya diketahui bahwa responden 

terkait juga mengalami penurunan pada tingkat kepatuhan terhadap diet DM. 

Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner self efficacy responden merasa 

tertekan dalam menjalani diet DM, dikarenakan responden harus mengubah pola 

makannya. Hal yang dialami oleh responden tersebut dapat dikaitkan dengan salah 

satu dimensi yang menentukan self efficacy yakni dimensi strenght yang 

diungkapkan oleh Bandura (1997), dimana dimensi strenght terkait dengan 

kekuatan dari self-efficacy seseorang ketika berhadapan dengan tuntutan tugas atau 

suatu permasalahan. Self-efficacy yang lemah dapat dengan mudah ditiadakan 

dengan pengalaman yang menggelisahkan ketika menghadapi sebuah tugas. 

Sebaliknya orang yang memiliki keyakinan yang kuat akan tekun pada usahanya 

meskipun pada tantangan dan rintangan yang tak terhingga. Oleh karena itu melalui 

ethnic foods diet education program diharapkan dapat mempermudah penderita 

DM dalam menjalani program dietnya dan tidak memberikan tekanan yang terlalu 

berat pada penderita dalam hal mengubah pola makannya, sehingga dapat 

meningkatkan self efficacy penderita dalam menjalankan diet yang sesuai dengan 

prinsip diet diabetes mellitus. 
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5.3.2 Analisis kepatuhan diet pasien DMT2 Suku Sasak sebelum dan sesudah 

pemberian ethnic foods diet education program. 

Setelah dilakukan pengambilan data pre-test baik pada kelompok perlakuan 

maupun pada kelompok kontrol diperoleh hasil yang menunjukkan tingkat 

ketidakpatuhan diet pada pasien DMT2 Suku Sasak tertinggi yakni pada aspek 

kepatuhan terhadap jumlah makanan. Namun berbeda dengan kepatuhan terhadap 

jadwal makan dan jenis makanan, berdasarkan data yang diperoleh pada pre-test 

menunjukkan tingkat kepatuhan sebagian besar responden terhadap jadwal makan 

dan jenis makanan lebih banyak responden yang patuh dibandingkan dengan 

jumlah responden yang tidak patuh. Tingginya ketidakpatuhan diet responden 

terhadap jumlah makanan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepatuhan. Menurut Notoatmodjo (2010), pola makan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor yang berasal dari dalam diri penderita 

ataupun faktor yang berasal dari luar diri penderita. Salah satu faktor yang berasal 

dari dalam diri penderita adalah etnis atau budaya yang dimiliki oleh penderita, 

didalam budaya tersebut biasanya terdapat sebuah pola atau kebiasaan yang 

dimiliki oleh penderita yang berkaitan dengan jumlah makanan yang biasa dimakan 

sehingga penderita masih mengalami kesulitan dalam mengubah kebiasaan 

tersebut. Dengan banyaknya responden yang tidak patuh terhadap jumlah makanan 

dapat menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih mengalami kesulitan 

dalam mematuhi jumlah makanan yang boleh dimakan sesuai dengan jumlah 

kebutuhan kalori masing-masing responden meskipun responden sudah mampu 

mematuhi jadwal makan dan jenis makanan sesuai dengan prinsip diet DM. Hal ini 

juga dapat dikaitkan dengan belum adanya panduan diet yang berisikan panduan 
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makanan yang sesuai dengan kebutuhan budaya responden dan lengkap dengan 

jumlah dari makanan yang boleh dikonsumsi responden sehingga, responden masih 

sulit dalam menentukan jumlah makanan yang boleh dikonsumsi responden.  

Hasil post-test menunjukkan bahwa seluruh responden kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan kepatuhan diet. Peningkatan kepatuhan diet tersebut 

hampir terjadi di seluruh aspek, baik pada aspek kepatuhan terhadap jumlah 

makanan, kepatuhan terhadap jadwal makan, maupun kepatuhan terhadap jenis 

makanan sehingga menyebabkan secara menyeluruh kepatuhan responden terhadap 

diet DM meningkat. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada aspek kepatuhan 

terhadap jumlah makanan, dimana sebelumnya diketahui pada hasil pre-test bahwa 

ketidakpatuhan tertinggi terdapat pada aspek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan diberikannya pendidikan kesehatan mengenai diet DM yang telah sesuai 

dengan etnis atau budaya responden lengkap dengan jumlah makanan yang boleh 

dimakan sesuai dengan jumlah kalori yang dimiliki dapat memberikan efek 

peningkatan kepatuhan pada aspek kepatuhan terhadap jumlah makanan. Selain 

kepatuhan terhadap jumlah makanan, terjadi peningkatan kepatuhan pada aspek 

kepatuhan terhadap jenis makanan dimana hampir seluruh responden menjadi patuh 

dalam mengatur jenis makanan yang dikonsumsi, hal ini dapat disebabkan karena 

prinsip dalam ethnic foods diet education program yakni mempertahankan budaya 

yang dimiliki oleh responden menyebabkan responden tidak perlu merubah banyak 

jenis makanan yang dikonsumsi namun cukup dengan meningkatkan kepatuhan 

terhadap jumlah dan jadwal saja, karena pada ethnic foods diet education program 

jenis makanan yang diajarkan sudah sesuai dengan makanan yang biasa dimakan 

oleh responden khususnya Suku Sasak.  
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Beberapa data mengenai peningkatan kepatuhan pada responden setelah 

dilakukan post-test menunjukkan responden no. 8 dan no.14 kelompok perlakuan 

memiliki skor tingkat kepatuhan diet tertinggi, data demografi responden 

menunjukkan responden berjenis kelamin perempuan dengan usia 40 tahun untuk 

responden no. 8 dan usia 50 tahun untuk responden no.14 yang merupakan usia 

rentang dewasa pertengahan. Dimana diketahui juga dalam berbagai penelitian 

negara tingkat dunia, usia mempunyai hubungan terhadap kepatuhan diet penderita 

DM tipe 2, penelitian tersebut membuktikan bahwa usia dewasa lebih patuh 

dibandingkan dengan lansia (Nelson et al, 2002; Ouyang, 2007). Kedua responden 

juga memiliki pendidikan yang cukup baik yakni responden no. 8 memiliki 

pendidikan akhir SMA dan responden no. 14 memiliki pendidikan akhir Perguruan 

Tinggi (PT). Menurut Notoatmodjo (2003), tingkat pendidikan seseorang sangat 

berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk 

menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup 

sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Berdasarkan informasi yang 

didapatkan oleh peneliti melalui tanya jawab dengan kedua responden, responden 

mengatakan ia selalu berusaha untuk menjaga pola makannya sesuai dengan prinsip 

diet 3J agar kadar gula darahnya tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan data 

demografi responden, responden no. 8 tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga, 

sehingga ia bisa memasak makanannya sendiri dan mengaturnya sesuai dengan 

yang dianjurkan, sedangkan responden no. 14 adalah seorang PNS namun ia 

mengatakan ia juga selalu memasak menu sehari-hari baik untuk dirinya ataupun 

untuk keluarganya sendiri, ia mengatakan merasa lebih yakin dapat memenuhi 
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prinsip 3J dengan memasak makanannya sendiri. Kedua responden juga 

mengatakan merasa lebih mudah dalam mengatur menu makan sehari-harinya 

setelah mendapatkan pendidikan kesehatan dari peneliti mengenai ethnic foods diet 

education program karena menu yang tertera sesuai dengan masakan sehari-hari 

mereka. Hal ini sesuai dengan hasil post-test kedua responden dengan 

menggunakan food recall dimana kedua responden menunjukkan skor kepatuhan 

tertinggi dibandingkan dengan responden lainnya. 

Pada kelompok perlakuan juga terdapat 1 orang responden yakni responden 

no. 3 yang mengalami peningkatan skor kepatuhan cukup tinggi sekitar 40%. 

Berdasarkan data demografi responden no.3 berjenis kelamin perempuan, berusi 52 

tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan memiliki pendidikan akhir perguruan 

tinggi. Data demografi responden tersebut menunjukkan responden berada pada 

rentang usia middle age dan memiliki pendidikan akhir yang cukup tinggi sehingga 

dapat menerima informasi dengan lebih baik. Memalui sharing dengan peneliti 

responden mengatakan ia selalu ingin dapat menerapkan pola diet yang sesuai 

dengan diet DM, ia mengatakan tidak ingin terkena komplikasi penyakitnya, namun 

masih bingung dalam mengatur pola makan yang pas. Menurut Rachman (2005) 

dalam Lestari (2012), motivasi diri adalah dorongan baik dari dalam maupun dari 

luar diri manusia untuk menggerakkan dan mendorong sikap serta perubahan 

perilakunya. Dalam konteks perubahan pola makan bagi penderita DM tipe 2, 

motivasi didasarkan pada keinginan penderita untuk sembuh dan mengurangi 

kecacatan akibat menderita DM sehingga mereka termotivasi untuk mengikuti 

program diet yang dianjurkan. 
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Hal ini menunjukkan motivasi yang kuat yang berasal dari diri responden . 

Dimana motivasi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi tingkat 

kepatuhan seseorang. Hal ini ditunjukkan melalui hasil post-test setelah dilakukan 

intervensi skor kepatuhan responden mengalami peningkatan tertinggi dan 

perubahan tingkat kepatuhan yakni dari tidak patuh menjadi patuh terhadap prinsip 

diet DM, baik pada jumlah makanan, jadwal makan, ataupun jenis pilihan makanan 

sesuai dengan yang ada pada booklet Ethnic Foods Diet (EFD) dan prinsip diet DM. 

Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan hasil dimana hampir seluruh 

responden pada kelompok kontrol tidak mengalami perubahan kepatuhan diet. 

Hasil post-test yang dilakukan didapatkan hasil yakni 5 responden tetap patuh 

terhadap prinsip DM sedang responden yang tidak patuh pada prinsip DM 

mengalami peningkatan menjadi 15 responden dimana 2 responden yang 

sebelumnya patuh terhadap diet DM menjadi tidak patuh terhadap diet DM. 

Setelah peneliti melakukan analasis pada kedua responden yang mengalami 

penurunan tingkat kepatuhan berdasarkan data demografi yang dimiliki responden 

diketahui responden yang mengalami penurunan tingkat kepatuhan merupakan 

responden no. 28 dan responden no. 34, responden no. 28 berjenis kelamin laki-laki 

dan berusia 43 tahun dengan pendidikan akhir SMA. Menurut Notoatmodjo (2010) 

jenis kelamin merupakan salah satu faktor predisposisi yang menentukan perilaku 

kesehatan seseorang, dalam hal ini responden no. 28 yang merupakan seorang laki-

laki biasanya akan bergantung pada support system/keluarga dalam hal 

mempersiapkan menu makanan setiap harinya hal ini diperkuat dengan hasil 

sharing responden dengan peneliti dimana responden mengatakan yang biasanya 

menyiapkan makanan untuknya adalah istrinya dan panduan untuk memilih 
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makanan yang diterima responden selama masih kurang jelas dan tidak sesuai 

dengan masakan sehari-hari responden.  

Berdasarkan penelitian Dye et al (2003) dalam Lestari (2012) yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar penderita DM tipe 2 merasa sulit untuk 

mematuhi diet karena biasanya anggota keluarga mereka tidak menyukai makanan 

diet yang mereka konsumsi. Oleh karena itu berkaitan dengan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan diet yakni etnis dan budaya agar seorang penderita 

DM tipe 2 dapat menjalankan diet sesuai dengan prinsip diet DM serta agar 

kerluarga sebagai support system dapat memberi dukungan berkaitan dengan 

perilaku diet DM namun juga tetap dapat mengkonsumsi makanan sesuai selera 

mereka maka diperlukan panduan diet yang disesuaikan dengan masakan khas 

daerah mereka sehingga mempermudah keluarga dalam mempersiapkan makanan 

serta mengurangi stres psikologis akibat tekanan yang dikarenakan keharusan 

merubah kebiasaan atau pola makan yang tidak sesuai dengan diet DM. Hal inilah 

yang menjadi keunggulan dari ethnic foods diet education program dimana 

responden tidak dituntut untuk merubah jenis makanan yang biasa dimakan secara 

keseluruhan sehingga dapat mengurangi beban responden dalam mengatur pola 

makan baru yang sesuai dengan prinsip DM untuk menjaga kadar gula darah dan 

mencegah terjadinya komplikasi.   

Responden no. 34 berjenis kelamin perempuan berusia 57 tahun dengan 

pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan usia responden, responden 

masih dalam rentang usia middle age namun responden memiliki pendidikan akhir 

yang termasuk rendah yakni sekolah dasar sehingga secara teori karena pendidikan 

sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku kesehatan seseorang 
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juga berpengaruh dalam kemudahan seseorang menyerap suatu informasi baru dan 

mengimplementasikannya dalam gaya hidup sehari-hari. Selain akibat faktor 

tingkat pendidikan yang rendah, kepada peneliti responden mengatakan, ia 

sebelumnya telah mencoba mengubah pola makannya, mengurangi makanan yang 

mengandung gula tinggi seperti yang diajarkan petugas kesehatan bahkan 

responden mengganti menu makannya dengan hanya memakan tahu tempe dan 

sayur bening, namun hasil pemeriksaan gula darah responden tetap menunjukkan 

peningkatan, hal ini menyebabkan responden mengubah kembali pola makannya 

seperti sebelumnya karena merasa tidak ada gunanya mengubah pola makannya. 

Berdasarkan pernyataan responden tersebut menunjukkan bahwa responden 

mengalami tekanan psikologis akibat perubahan gaya hidup yang harus ia terapkan 

sehingga meningkatkan stress.  

Berdasarkan jurnal keperawatan oleh Pebi et al, (2014) menyatakan bahwa 

stress akan menyebabkan peningkatan kadar hormon cortisol dimana cortisol akan 

meningkatkan sensitivitas tubuh untuk menangkal insulin, sehingga glukosa 

terhambat dan akan meningkatkan glukosa dalam darah, keadaan stres/tertekan 

inilah yang menyebabkan seorang penderita DM tetap mengalami peningkatan 

kadar gula darah meskipun telah menjalani pengobatan / penatalaksanaan DM. 

Baik peningkatan ataupun penurunan kepatuhan diet dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor baik dari dalam diri penderita DM maupun dari luar diri penderita. 

Beberapa faktor tersebut adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, etnis atau 

budaya, pendapatan, biaya pengobatan, tingkat keparahan penyakit DM, 

kontinuitas cek kesehatan, keikutsertaan penyuluhan gizi, tingkat pengetahuan, 

persepsi, motivasi, sikap, kepercayaan diri, depresi, serta dukungan keluarga. 
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Kepatuhan diet merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

penatalaksanaan penyakit DM tipe 2. Hal tersebut dikarenakan perencanaan makan 

merupakan salah satu dari 4 pilar utama dalam pengelolaan DM tipe 2 (Perkeni, 

2011). Menurut Sukardji (2009), kepatuhan pasien DM tipe 2 terhadap prinsip dan 

perencanaan makan merupakan salah satu kendala pada pelayanan diabetes. 

Menurut Ellis (2010), kepatuhan diet merupakan masalah besar yang terjadi pada 

penderita DM tipe 2 saat ini.  

 Penatalaksanaan diet DM tipe 2 meliputi 3 (tiga) hal utama yang harus 

dilaksanakan oleh penderita DM, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal 

makan (Perkeni, 2011). Ketidakpatuhan dalam menjalankan diet DM dapat 

menghalangi pencapaian tujuan penatalaksanaan DM. Kepatuhan juga dipengaruhi 

oleh etnis/budaya, perbedaan etnis atau budaya dikaitkan dengan pemilihan untuk 

memasak jenis makanan tertentu sesuai etnis atau budayanya. Penelitian terhadap 

penderita DM tipe 2 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perbedaan etnis antara 

Afrika Amerika dan Hispanik berhubungan dengan kepatuhan dalam memonitor 

dietnya (Ettner et al., 2009). 

Melalui ethnic foods diet education program penatalaksanaan diet bagi 

penderita DM disusun sesuai dengan jenis-jenis masakan khas daerah penderita 

DM, sehingga melalui cara ini diharapkan penderita DM akan lebih mudah 

menerapkan dan menyesuaikan diri pada pola diet yang sesuai dengan prinsip diet 

DM. Hal ini ditunjukkan pada hasil post test pada kelompok perlakuan, dimana 

sebagian besar responden pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan 

kepatuhan setelah dilakuan ethnic foods diet education terutama pada aspek 

kepatuhan terhadap jumlah makanan dan kepatuhan terhadap jenis makanan.  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



118 

 

 

 

5.3.3 Analisis pengaruh ethnic foods diet education program terhadap self 

efficacy dan kepatuhan diet pasien DM tipe 2 Suku Sasak berdasarkan 

teori Transcultural Nursing. 

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan pada tingkat self efficacy 

responden, terdapat peningkatan self-efficacy pada pasien DM tipe 2 sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan dan sebaliknya tidak 

terdapat perubahan tingkatan self-efficacy pada pasien DM tipe 2 pada kelompok 

kontrol. Hasil uji Wilcoxon-signed rank test menunjukkan bahwa secara statistik 

terdapat peningkatan yang signifikan pada self-efficacy sebelum dan sesudah 

intervensi pada kelompok perlakuan dan sebaliknya pada kelompok kontrol tidak 

menunjukkan adanya perubahan tingkatan self-efficacy. Dengan menggunakan uji 

Mann-whitney U test menunjukkan bahwa penerapan ethnic foods diet education 

program kepada pasien DM tipe 2 Suku Sasak memberikan pengaruh terhadap self 

efficacy pasien. Hal ini sesuai dengan penelitian Leslie (2016) yang menyatakan 

pengaruh pendidikan kesehatan berdasarkan budaya terhadap self-management 

pasien dengan diabetes di etnis Hispanic menunjukkan hasil yang signifikan antara 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, hasil menunjukkan peningkatan yang 

cepat pada self-management pada kelompok perlakuan 

Menurut Bandura (1997), budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai 

(values), kepercayaan (beliefs), dalam proses pengaturan diri (self-regulatory 

process) yang berfungsi sebagai sumber penilaian self-efficacy dan juga sebagai 

konsekuensi dari keyakinan akan self-efficacy. Sedangkan trancultural nursing 

adalah suatu ilmu budaya yang mempunyai cakupan luas dalam keperawatan yang 

meliputi proses belajar dan praktik keperawatan yang berfokus pada perbedaan dan 
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kesamaan diantara budaya dengan tetap menghormati nilai keperawatan, ekpresi, 

kepercayaan sehat-sakit dan pola kebiasaan mereka (Leininger, 2002; Cristensen & 

Kenney, 2009). Leininger mengasumsikan keperawatan sebagai profesi yang turut 

menentukan keharmonisan kultur dengan pelayanan kesehatan baik dalam konsep 

sehat maupun sakit kepada masyarakat dengan berbagai macam latar belakang 

budaya. Melalui pendekatan transcultural inilah program diet yang diberikan 

kepada responden yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam budayanya 

diberikan sebagai sebuah bantuan, dukungan, fasilitas, atau sebagai tindakan 

profesional yang kreatif dan keputusan yang membantu responden dari budaya 

yang ditunjuk atau kultur untuk beradaptasi atau bernegosiasi untuk hasil kesehatan 

yang menguntungkan, sehingga dapat mempermudah responden menjalankan 

program dietnya serta dapat meningkatkan kepercayaan responden / self efficacy 

responden terhadap kemampuannya menjalankan program diet. 

Pada aspek kepatuhan diet, setelah dilakukan analisis statistik berdasarkan 

tingkat kepatuhan responden sebelum dan sesudah dilakukan ethnic foods diet 

education program menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok 

perlakuan mengalami perubahan tingkat kepatuhan yang sebelumnya tidak patuh 

terhadap diet DM menjadi patuh terhadap prinsip diet diabetes mellitus baik 

kepatuhan terhadap jumlah makanan, jadwal makan, maupun jenis makanan. 

Sebaliknya tidak terdapat perubahan kepatuhan diet yang signifikan pada pasien 

DM tipe 2 Suku Sasak sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada kelompok 

kontrol. 

Hasil uji wilcoxon signed rank test menunjukkan bahwa secara statistik 

terdapat perubahan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi pada 
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kelompok perlakuan dan tidak ada perubahan tingkat kepatuhan yang bermakna 

pada kelompok kontrol. Untuk uji statistik mann-withneu U test menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan kepatuhan diet antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. Sehingga secara statistik menunjukkan bahwa penerapan Ethnic Foods 

Diet (EFD) education program memberikan perbedaan yang signifikan antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hal ini sesui dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Joann (2009) yang menyatakan bahwa intervensi pendidikan 

mengenai diet diabetes yang disesuaikan dengan kultur/budaya memiliki pengaruh 

yang sangat signifikan baik terhadap kestabilan kadar gula darah serta 

meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pada pasien DMT2. 

Menurut Leininger (2002), terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku atau kebiasaan seseorang/ masyarakat yang diungkapkan 

dalam sunrise model, faktor-fakotor tersebut yakni faktor teknologi, faktor religi 

dan filosofi, faktor dukungan keluarga, faktor nilai budaya kepercayaan dan gaya 

hidup, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dalam hal ini pada 

penderita DM tipe 2 terdapat 4 pilar penatalaksanaan DM yang harus dijalani, salah 

satunya adalah mengubah pola makan yang sebelumnya kurang tepat sehingga 

dapat sesuai dengan prinsip pola makan yang dianjurkan bagi penderita DM. Pola 

makan merupakan suatu perilaku atau kebiasaan sehari-hari seseorang dan biasanya 

berkaitan dengan budaya atau etnisnya yang disebut dengan traditional dietary 

pattern/pola makan tradisional. Seseorang yang berasal dari Suku yang berbeda 

maka akan memiliki pola makan tradisional yang berbeda pula, hal ini juga 

berkaitan dengan jenis masakan yang berbeda-beda pada setiap budaya yang 

berbeda.  
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Seorang perawat dapat membantu penderita DM baik melalui generik (folk) 

care, nursing care practices, ataupun melalui nursing care professional dengan 

pendekatan budaya, apakah suatu budaya akan dipertahankan (culture care 

prevention), mengganti budaya yang kurang tepat dengan budaya lain yang lebih 

tepat (culture care accommodation/negotiation), ataupun suatu budaya yang salah 

dan harus dihilangkan. Melalui teori sunrise model, yakni teori yang membahas 

tentang perawatan berbasis budaya yang bersifat holistik dan komprehensif untuk 

menghasilkan pengetahuan tentang budaya di seluruh dunia dan untuk 

membimbing praktik keperawatan. Tujuan akhir dari teori ini adalah perawatan 

kongruen secara budaya yang didefinisikan sebagai tindakan keperawatan atau 

pengambilan keputusan sesuai dengan kebudayaan, secara khusus disesuaikan 

dengan kebutuhan klien dalam rangka meningkatkan atau menjaga kesehatan dan 

kesejahteraan mereka (Leininger 2002).   

Keadaan sakit pada seorang penderita DM mengharuskannya 

mengubah/memperbaiki pola makannya yang kurang tepat dengan pola makan 

yang sesuai dengan prinsip pada diet DM, dengan kata lain akan sulit untuk dapat 

melakukan perubahan atas suatu yang sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu 

mengatur menu diet dalam program diet yang dijalankan oleh seorang penderita 

DM sesuai dengan masakan yang ada di daerahnya melalui cultural adapted diet 

intervention diharapkan dapat mempermudah penderita DM menyesuaikan diri dan 

memperbaiki pola makannya. Menurut Janet et al., (2017), Program yang paling 

kultural dan sesuai dengan kondisi kontekstual merupakan program terbaik untuk 

mengedukasi pasien mengenai penyakit diabetes mereka, membantu mereka untuk 

aktif, dan membantu mereka atau memberikan mereka strategi untuk mengatasi 
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stress yang mereka alami. Program yang paling sesuai dengan kultur dan situasi 

kontekstual memberikan dampak yang paling baik pada diabetes self management. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil yang menunjukkan adanya peningkatan self efficacy 

dan kepatuhan diet pada responden yang berasal dari Suku Sasak setelah 

dilakukannya pendidikan kesehatan ethnic food diet yang sudah disesuaikan dengan 

masakan yang ada di Suku Sasak. Maka dapat disimpulkan bahwa program diet 

yang diatur sesuai dengan kebutuhan dalam budaya penderita DM dapat 

meningkatkan self efficacy dan kepatuhan diet penderita terhadap prinsip diet 

diabetes mellitus dan membuktikan bahwa tindakan perawatan yang disusun dan 

disesuaikan dengan budaya yang dimiliki penderita akan memudahkan penderita 

untuk menerima dan mengimplementasikan serta menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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BAB 6  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang pengaruh ethnic foods diet education program terhadap kepatuhan diet dan 

self efficacy pasien DM tipe 2 Suku Sasak berdasarkan teori Transcultural Nursing. 

6.1 Simpulan 

1. Sebelum dilakukan ethnic foods diet education program, sebagian besar 

responden memiliki tingkat self efficacy lemah, namun setelah dilakukan 

ethnic foods diet education program terdapat peningkatan self efficacy pada 

mayoritas responden. Ditunjukkan dengan meningkatnya hasil post-test 

sebagian besar responden, terutama pada dimensi level yakni mengenai 

kemudahan tugas yang dihadapi.  

2. Sebelum dilakukan ethnic foods diet education program sebagian besar 

responden tidak patuh terhadap prinsip diet, namun setelah dilakukan ethnic 

foods diet education program terdapat peningkatan kepatuhan diet pada 

mayoritas responden. Ditunjukkan dengan meningkatnya hasil post-tets 

kepatuhan diet pasien hampir diseluruh aspek kepatuhan. Peningkatan 

kepatuhan terutama ditunjukkan pada aspek jumlah makanan. 

3. Terdapat pengaruh ethnic foods diet education program terhadap self efficacy 

dan kepatuhan diet pasien DMT2 Suku Sasak berdasarkan teori transcultural 

nursing. Dimana terjadi perubahan tingkat self efficacay dan tingkat 

kepatuhan diet menjadi lebih baik. 
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6.2 Saran 

1. Puskesmas  

Pemberian pendidikan kesehatan berkaitan dengan program diet pada pasien 

diabetes mellitus khususnya pada pasien DMT2 lebih baik diberikan dengan 

memperhatikan kebiasaan dan kebutuhan dalam etnis dan budaya pasien. 

Ethnic foods diet education program dapat dipertimbangkan sebagai salah 

satu metode pendidikan kesehatan kepada pasien DM untuk mengatasi 

masalah ketidakpatuhan diet dan mencegah konplikasi pada pasien DM. 

Pendidikan kesehatan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi 

antara pemegang program penkes, pemegang program diabetes dan juga tim 

gizi. 

2. Perawat 

Sebagai seorang perawat yang salah satunya bertugas dalam memberikan 

pendidikan kesehatan kepada masyarakat ataupun kepada pasien, akan lebih 

baik jika dalam prosesnya memperhatikan aspek transcultural, sehingga 

dengan memperhatikan aspek trasnscultural tersebut diharapkan pendidikan 

kesehatan yang diberikan dapat lebih mudah untuk diterima oleh pasien.  

3. Responden 

Responden/ pasien dapat menerapkan ethnic foods diet program sebagai 

program diet DM yang dijalaninya, sehingga dapat mempermudah dan 

membantu  responden dalam mengimplementasikannya serta diharapkan 

dapat terbentuk niat yang kuat pada diri responden untuk tetap patuh dan 

mempertahankan pola makan seperti yang telah dianjurkan untuk menjaga 

kestabilan kadar gula darah dan menghindari konplikasi. 
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4. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

jumlah responden yang lebih banyak, waktu yang lebih lama,  serta dapat 

mengembangkan program yang dapat digunakan tidak hanya pada satu etnis 

namun lebih fleksibel sehingga dapat digunakan oleh perawat dalam 

memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien pada setiap etnis tertentu 

agar dapat memilih makanan etnisnya yang lebih sehat. 
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3
0
 

Lampiran 1  

Bahan Makanan Penukar 

Bahan makanan 

penukar 
1100 

Kelori 
1300 

Kalori 
1500 

kalori 
1700 

Kalori 
1900 

kalori 
2100 

kalori 
2300 

kalori 
2500 

kalori 
Pagi         
Karbohidrat  ½  1 1 1 1 ½  1 ½  1 ½  2 
Hewani 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nabati  - -       
Sayur A Sekehendak  Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak 
Minyak  1 1 1 1 2 2 2 2 
Selingan pagi         
Buah 1 1 1 1 1 1 1 1 
Susu tanpa lemak -  - - - - 1 1 

Siang         
Karbohidrat 1 1 2 2 2 2 ½  3 3 
Hewani 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nabati 1 1 1 1 1 1 1 2 
Sayur A Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak 
Sayur B 1 1 1 1 1 1 1 1 
Minyak 1 2 2 2 2 3 3 3 
Buah 1 1 1 1 1 1 1 1 
Selingan sore         
Buah 1 1 1 1 1 1 1 1 
Malam         
Karbohidrat  ½  1 1 2 2 2 2 ½  2 ½  
Hewani 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nabati 1 1 1 2 2 2 2 ½  2 ½  
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Bahan makanan 

penukar 
1100 

Kelori 
1300 

Kalori 
1500 

kalori 
1700 

Kalori 
1900 

kalori 
2100 

kalori 
2300 

kalori 
2500 

kalori 
Sayur A Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak Sekehendak 
Sayur B 1 1 1 1 1 1 1 1 
Minyak 1 1 1 1 2 2 2 2 
Buah ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  
Selingan malam         
Buah ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  
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Lampiran 2 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN 

 

1. Judul penelitian 

Pengaruh Ethnic Foods Diet Education Program Terhadap Kepatuhan Diet 

dan Self-efficacy Pasien DM Tipe 2 Suku Sasak Berdasarkan Teori 

Transcultural Nursing. 

2. Tujuan  

Untuk mengetahui pengaruh ethnic foods diet education program terhadap 

kepatuhan diet dan self-efficacy pasien dm tipe 2 Suku Sasak. 

3. Perlakuan yang diterapkan pada responden 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan tindakan kepada 

responden. Tindakan yang diberikan kepada responden yaitu berupa 

pendidikan kesehatan “ethnic foods diet” yang merupakan menu diet yang telah 

disesuaikan dengan menu yang ada di daerah penderita dan disesuaikan pula 

dengan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh penderita. Kegiatan perlakuan ini 

dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan dan akan di evaluasi setelah 14 hari. 

4. Manfaat bagi responden 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam mengatasi 

masalah masih kurangnya kepatuhan pasien DM tipe 2 dalam menjalankan diet 

yang sesuai. Dan juga agar panduan yang digunakan pasien sesuai dengan jenis 

masakan daeran pasien sehingga dapat mempermudah pasien dalam memilih 

diet yang sehat. 

5. Bahaya Potensial dan Antisipasi 

Tidak ada bahaya dalam perlakuan pada penelitian ini. 

6. Pernyataan persetujuan sebagai subjek penelitian (informed consent) 

Sebelum dilakukan penelitian, subjek penelitian menandatangani pernyataan 

persetujuan (informed consent) penelitian yang diketahui oleh dua orang saksi. 

Penandatanganan ini didahului dengan penjelasan mengenai jenis penelitian, 
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prosedur penelitian serta hak dan kewajiban sebagai responden (subjek 

penelitian). Penandatanganan surat persetujuan ini bersifat sukarela dan tanpa 

tekanan dari pihak siapapun. Jika subjek penelitian menolak penandatanganan 

surat persetujuan maka tidak akan diteruskan sebagai sampel penelitian. 

7. Hak untuk mengundurkan diri 

Responden berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa konsekuensi 

yang merugikan responden 

8. Insentif untuk responden 

Sampel yang mengikuti penelitian ini tidak mendapatkan intensif berupa uang 

tetapi berupa sovenir yang telah disiapkan peneliti.  

9. Adanya jaminan kerahasiaan data 

Peneliti menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang responden 

berikan. Informasi yang responden berikan digunakan untuk mengembangkan 

mutu pelayanan dan tidak akan digunakan untuk maksud lain 

 

 

 

 

 

  

Peneliti, 

 

 

Amira Aulia 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



134 

 

 

 

 

  

Lampiran 3 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

N a m a : Amira Aulia 

NIM  : 131611123020 

Adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, akan 

melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Ethnic Foods Diet Education Program Terhadap Kepatuhan Diet dan 

Self-efficacy Pasien DM Tipe 2 Suku Sasak”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh “Ethnic Foods Diet 

Education Program Terhadap Kepatuhan Diet dan Self-efficacy Pasien DM Tipe 2 

Suku Sasak”. Untuk itu, saya mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk bersedia menjadi 

responden. Kesediaan Bapak/Ibu adalah sukarela, data penelitian yang diambil dan 

disajikan bersifat rahasia, tanpa menyebutkan nama Bapak/Ibu dan disajikan hanya 

untuk pengembangan ilmu keperawatan.  

Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini saya ucapkan 

terima kasih. 

Narmada, 2017 

 

 

 

 

  

Hormat saya, 

 

 

Amira Aulia 
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Lampiran 4       Kode responden 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Ethnic Foods Diet Education Program 

Terhadap Kepatuhan Diet dan Self-efficacy Pasien DM Tipe 2 Suku Sasak.” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada responden 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Dan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh 

kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Narmada, 2017 

Peneliti 

 

 

 

Amira Aulia 

Responden, 

 

 

 

....................................................... 

Saksi 1, 

 

 

........................................................... 

Saksi 2, 

 

 

............................................................... 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 5       Kode Responden 

INSTRUMEN KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Pengaruh Ethnic Foods Diet Education Program Terhadap Kepatuhan Diet dan 

Self-efficacy Pasien DM Tipe 2. 

Petunjuk Pengisian: 

1. Isilah titik-titik pada tempat yang telah disediakan 

2. Berilah tanda silang (√) di dalam salah satu kotak yang menjadi plihan anda 

Usia   :................... Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki:    Perempuan: 

Pekerjaan   : PNS    Pegawai Swasta 

      Wiraswasta   Pensiunan PNS 

      IRT    Tidak Bekerja  

      Buruh 

Tingkat Pendidikan : SD/sederajat   SMA/sederajat 

      SMP/sederajat  Perguruan tinggi 

3. Suku   : 

4. Pengukuran Antropometri 

BB   : 

TB   : 

IMT (BB/TB)  : 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



137 

 

 

 

 

  

Lampiran 6 

A. FORM FOOD RECALL 1X24 JAM 

Petunjuk: Tuliskan semua maknan yang dikonsumsi Bapak/Ibu berikut waktu 

makan dan ukuran jumlahnya (dalam berat/gram atau ukuran rumah 

tangga) selama 1x 24 jam yang lalu. 

Tanggal yang direcall: 

Waktu 
Jumlah 

masakan/makanan 

Ukuran Hasil recall 24 jam 

URT 
Berat 

(gram) 
Energi 

(kalori) 
KH 

(gram) 
Gula 

(gram) 

Lemak 

Jenuh 

(gram) 
PAGI 

 
Pukul: 
 

 

 

 

 

 

       

SELINGAN 
PAGI 

 
Pukul: 
 

 

 

 

 

 

 

       

SIANG 

 
Pukul: 
 

 

 

 

 

 

 

       

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



138 

 

 

 

 

  

 
SELINGAN 

SORE 

 
Pukul: 
 

 

 

 

 

 

 

       

SORE/MALAM 

 
Pukul: 
 

 

 

 

 

 

 

       

SELINGAN 

MALAM 
Pukul: 

 

 

 

 

 

 

 

       

Total     

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



139 

 

 

 

 

  

Lampiran 7 

B. SELF EFFICACY TERHADAP PROGRAM DIET DM 

Petunjuk: Jawablah masing-masing pernyataan di bawah ini dengan cara 

memberikan tanda (√) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang 

Bapak/Ibu anggap benar (jawaban pilih salah satu). 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

Kode 
Tidak 

Setuju 

(1) 

Kurang 

Setuju 

(2) 

 
Setuju 

 
 (3) 

 
B.1 Program diet yang diajarkan petugas 

kesehatan telah sesuai dengan menu 

masakan tradisional daerah 

Bapak/Ibu sehingga mudah untuk 

dijalankan 
 

   

[       ] 

B.2 Selama ini sulit bagi Bapak/Ibu 

menjalani diet DM yang dianjurkan 

oleh dokter/petugas kesehatan 

 

   

[       ] 

B.3 Menu pada program diet DM yang 

dianjurkan sudah sesuai dengan 

selera Bapak/Ibu 
 

   

[       ] 

B.4 Program diet yang dianjurkan 

membuat Bapak/Ibu merasa 

tertekan/tidak nyaman 
 

   

[       ] 

B.5 Menu yang tertera pada program diet 

yang diberikan sesuai dengan jenis 

masakan sehari-hari yang biasa 

Bapak/Ibu masak. 
 

   

[       ] 

B.6 Bapak/Ibu sudah mengetahui jumlah 

kebutuhan kalori yang Bapak/Ibu 

butuhkan, sehingga Bapak/Ibu dapat 

menentukan jumlah makanan yang 

boleh Bapak/Ibu makan lebih mudah. 
 

   

[       ] 
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B.7 Bapak/Ibu merasa nyaman dalam 

menjalani program diet DM yang 

telah dianjurkan 
 

   

[       ] 

B.8 Bapak/Ibu selama ini merasa mampu 

menjalani program diet diabetes 

mellitus sesuai aturan yang 

dianjurkan 
 

   

[       ] 

B.9 Bapak/Ibu yakin jumlah kalori 

makanan yang selama ini Bapak/Ibu 

konsumsi telah sesuai dengan jumlah 

kalori yang Bapak/Ibu butuhkan. 
 

   

[       ] 

B.10 Bapak/Ibu yakin selama ini sudah 

tepat dalam mengatur jadwal/jam 

makan sesuai anjuran, baik sarapan 

makan siang, makan malam, serta 

makanan selingan. 
 

   

[       ] 

B.11 Bapak/Ibu selama ini merasa 

bingung dalam menentukan jenis 

makanan/masakan yang boleh 

Bapak/Ibu konsumsi. 
 

   

[       ] 

B.12 Bapak/Ibu yakin dapat tetap 

menjalani prinsip diet diabetes 

mellitus untuk menjaga kestabilan 

kadar gula darah  

 

   

[       ] 

B.13 Bapak/Ibu tidak yakin dapat tetap 

menjalani diet sesuai prinsip diet 

diabetes mellitus tepat jumlah, tepat 

jam, tepat jenis (3J) ketika sedang 

menghadiri pesta/acara pernikahan  

  

   

[       ] 

B.14 Bapak/Ibu tidak yakin dapat tetap 

menjalani diet sesuai prinsip diet 

diabetes mellitus tepat jumlah, tepat 

jam, tepat jenis (3J) ketika sedang 

makan diluar  
 

   

[       ] 
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Lampiran 8 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

ETHNIC FOODS DIET EDUCATION UNTUK PASIEN DIABETES 

MELLITUS TIPE 2  

 

Pokok bahasan :  Ethnic Foods Diet Education Program  Untuk Pasien 

Diabetes Mellitus Tipe 2 

Hari, tanggal  :  Oktober 2017 

Waktu Pertemuan : 20 menit 

Tempat    : Puskesmas Narmada  

Sasaran   : Pasien DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Narmada 

 

I. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mendapatkan pendidikasn kesehatan ethnic foods diet program, pasien DM 

tipe 2 dapat lebih mudah mengatur program diet yang sesuai dengan kebutuhan 

kalorinya sehingga meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalankan diet. 

II. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)   

Setelah dilaksanakan kegiatan pasien DM tipe 2 mampu: 

1. Memahami pengertian DM tipe 2 

2. Memahami bahaya DM 

3. Memahami tatalaksana DM 

4. Memahami tujuan diet DM tipe 2 

5. Memahami prinsip diet DM tipe 2 

6. Mengetahui makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan 

7. Memahami ethnic foods diet Suku Sasak untuk pasien DM tipe 2 

III. Materi Pembelajaran 

Pokok Bahasan: Ethnic Foods Diet Program 

Sub Pokok Bahasan: 

1. Pengertian DM tipe 2 
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2. Bahaya DM 

3. Penatalaksanaan DM 

4. Tujuan diet DM tipe 2 

5. Prinsip diet DM tipe 2 

6. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan 

7. Ethnic foods Suku Sasak  

IV. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

V. Media 

1. Booklet 

VI. Kegiatan 

No Waktu Kegiatan  

1. 3 menit Pembukaan: 

- Mengucapkan salam 

- Menanyakan kabar 

- Melakukan kontrak waktu 

- Menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran dari materi 

yang akan disampaiakan 

2. 10 menit Pelaksanaan: 

Penjelasan mengenai materi: 

- Pengertian DM tipe 2 

- Bahaya DM 

- Penatalaksanaan DM  

- Tujuan diet DM tipe 2 

- Prinsip diet DM tipe 2 

- Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan 

- Ethnic foods Suku Sasak. 

 

3. 5 menit Evaluasi: 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



143 

 

 

 

 

  

- Memberi kesempatan bertanya 

- Meminta klien untuk menyampaikan hal yang sudah dijelaskan 

- Mengucapkan terimakasih atas pertisipasinya dalam kegiatan 

ini 

- Mengucapkan salam 

VII. Pengorganisasian 

Pelaksana : Amira Aulia 

VIII.  Evaluasi  

a. Evaluasi Struktur  

- Responden/pasien DM tipe 2 memperhatikan kegiatan dengan baik 

- Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa keperawatan  

- Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 

b. Evaluasi Proses 

- Pasien DM antusias terhadap materi yang disampaikan pemateri. 

- Pasien DM tidak meninggalkan tempat selama kegiatan 

berlangsung. 

- Pasien DM terlibat aktif dalam kegiatan. 

c. Evaluasi Hasil  

- Pasien DM memahami materi yang telah disampaikan. . 

XI. Lampiran Materi 

A. Pengertian DM tipe 2 

DM tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemia akibat insensitivitas sel 

terhadap insulin dengan tanda kadar insulin mungkin sedikit menurun atau 

berada dalam rentang normal.  

Dengan gejala penurunan berat badan, polyuria (peningkatan 

pengeluaran urin), polidipsi (peningkatan rasa haus), polifagi (peningkatan 

rasa lapar), dan selain itu terdapat keluhan lain seperti gangguan saraf tepi 

berupa kesemutan, gangguan pengelihatan (mata kabur), gatal, bisul, gangguan 

ginekologis berupa keputihan, dan gangguan ereksi. 
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DM tipe 2 dapat disebabkan oleh karena: berat badan berlebih, pola 

makan yang salah, usia (> 40 tahun risiko meningkat), stress. 

 

B. Bahaya Diabetes Mellitus Tipe 2 

DM tipe 2 yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan 

berbagai komplikasi yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi 

kronis DM tipe 2 dapat berupa komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular 

yang dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Penyebab utama kematian 

penyandang DM tipe 2 adalah komplikasi makrovaskular. Komplikasi 

makrovaskular melibatkan pembuluh darah besar yaitu pembuluh darah 

koroner, pembuluh darah otak, dan pembuluh darah perifer. Mikrovaskular 

merupakan lesi spesifik diabetes yang menyerang kapiler dan arteriola retina 

(retinopati diabetik) glomerulus ginjal (nefropati diabetik), dan saraf-saraf 

perifer (neuropati diabetik) (Edwina, Manaf & Efrida, 2016). 

 

C. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus 

Berdasarkan Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia, 

terdapat empat pilar utama dalam pengelolaan DM tipe 2 ini, yaitu edukasi, 

perencanaan makan (diet), latihan jasmani, dan intervensi farmakologis 

(Perkeni 2015). 

1. Edukasi  

 Diabetes melitus tipe 2 umumnya terjadi karena pola gaya hidup dan 

perilaku. Pemberdayaan penyandang diabetes memerlukan [artisipasi aktif 

pasien, keluarga, dan masyarakat serta tim kesehatan juga harus 

mendampingi pasien. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai 

keberhasilan perubahan perilaku. Oleh karena itu, dibtutuhkan edukasi 

yang komprehensif dan upaya peningkatan motivasi bagi penyandang DM 

(Perkeni, 2015). 
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2. Perencanaan makan (diet) 

 Menurut Perkeni (2015), perencanaan makan (diet) dalam 

pengelolaan DM sering disebut Terapi Gizi Medis (TGM). Kuci 

keberhasilan dari perencanaan makan ini adalah keterlibatan secara 

menyeluruh dari anggota tim mulai dari dokter, ahli gizi, dan petugas 

kesehatan yang lain serta pasien itu sendiri. Dalam Konsensus Pengelolaan 

dan Pencegahan DM tipe 2 tahun 2015 dinyatakan bahwa penderita 

diabetes sebaiknya mendapat diet sesua dengan kebutuhannya guna 

mencapai sasaran terapi. Prinsip pengaturan amakan pada penyandang 

diabetes hamper sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, 

yaitu makanan yang seimbang serta sesuai dengan kebutuhan kalori dan 

zat gizi masing-masing individu. Namun, hal utama yang perlu ditekankan 

pada penyandang DM yaitu pentingnya keteraturanmakan dalam hal 

jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makan (Perkeni, 2015).  

3. Latihan jasmani 

 Untuk mengontrol kadar glukosa darah, penderita DM sebaiknya 

menghindari bermalas-malasan (kurang baik) dengan cara melakukan 

latihan jasmani dan aktivitas secara teratur. Latihan jasmani dilakukan 

secara teratur 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit (Perkeni, 

2015) 

4. Intervensi Farmakologis 

 Menurut Perkeni (2015), jika sasaran glukosa darah belum tercapai 

dengan pengaturan makan (diet) dan latihan jasmani, maka intervensin 

farmakologis ditambahkan dapat berupa: 

1) Obat hiperglikemik oral (OHO) 

2) Insulin 

3) Penghambat Glukoneogenesis 

4) Penghambat Glukosidase (Acarbose) 
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D. Tujuan diet DM tipe 2 

Secara umum, tujuan dari diet DM adalah untuk mengendalikan glukosa darah 

dan meningkatkan kualitas hidup penderita DM. Berikut adalah tujuan diet DM 

menurut Kemenkes Kesehatan RI (2011): 

1. Memberikan makanan sesuai kebutuhan 

2. Mempertahankan kadar gula darah sampai normal/ mendekati normal 

3. Mempertahankan berat badan menjadi normal 

4. Mencegah terjadinya kadar gula darah terlalu rendah yang dapat 

menyebabkan pingsan 

5. Mengurangi/ mencegah komplikasi 

 

E. Prinsip diet DM tipe 2 

1. Tepat jumlah bahan makanan 

2. Tepat jadwal makan, yaitu makan dibagi menjadi 3x makan utama dan 3x 

makan selingan dengan jangka waktu 3 jam 

3. Tepat jenis makanan yang dikonsumsi 

Prinsip diet DM adalah 3J yaitu tepat jumlah bahan makanan, tepat jadwal 

makan dan tepat jenis makanan yang dikonsumsi. 

1. Jumlah 

Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan 

penyandang DM, antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori 

basal yang besarkan 25-30 kal/kgBB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut 

ditambah atau dikurangi bergantung pada beberapa faktor yaitu: jenis 

kelamin, umur, aktivitas, berat badan, dan lain-lain (Perkeni 2015). 

Faktor yang 

Diperhitungkan 
Syarat dan Ketentuan 

Jenis kelamin Kebutuhan kalori basal pada wanita lebih kecil daripada 

pria. Kebutuhan basal untuk wanita sebesar 25 kal/kgBB 

dan 30 kal/kgBB untuk pria. 
 

Umur Pengurangan energi dillakukan bagi pasien yang berusia 

> 40 tahun dengan ketentuan: usia 40 – 59 tahun, 
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Faktor yang 

Diperhitungkan 
Syarat dan Ketentuan 

kebutuhan energi dikurangi 5%; usia 60 – 69 tahun, 

kebutuhan energi dikurangi 10%; dan jika usia > 70 

tahun, kebutuhan energi dikurangi 20%. 
Aktifitas fisik atau 

pekerjaan 
Jenis aktifitas yang berbeda membutuhkan kalori yang 

berbeda pula. Jenis aktifitas dikelompokan sebagai 

berikut: 

- Keadaan istirahat: ditambah 10% dari kalori basal 
- Ringan: pegawai kantor, pegawai took, guru, ahli 

hokum, ibu rumah tangga, dan lain-lain kebutuhan 

energi ditambah 20% dari kebutuhan energi basal 
- Sedang: pegawai di industry ringan, mahasiswa, 

militer yang sedang tidak berperang, kebutuhan 

didnaikkan 30% dari energi basal. 
- Berat: petani, buruh, militer dalam keadaan latihan, 

penari, atlet, kebutuhan ditambah 40% dari energi 

basal 
- Sangat berat: tukang becak, tukang gali, pandai besi, 

kebutuhan harus ditambah 50% dari energi basal. 
Kehamilan/laktasi Kehamilan trimester I diperlukan tambahan 150 kal/hari 

dan pada trimester II dan III 350 kal/hari. Pada waktu 

laktasi diperlukan tambahan sebanyak 550 kal/hari 

 
Adanya komplikasi Infeksi, trauma atau operasi yang menyebabkan 

kenaikan suhu memerlukan tambahan kalori sebesar 

13% untuk tiap kenaikkan 1 derajat celcius. 
 

Berat Badan Bila kegemukan dikurangi sekitar 20-30 % tergantung 

pada tingkat kegemukan. Bila kurus ditambah sekitar 

20-30% sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan 

berat badan. 
Untuk tujuan penurunan berat badan jumlah kalori yang 

diberikan paling sedikit 1000 – 1200 kkal perhari untuk 

perempuan dan 1200 – 1600 kkal pehari untuk laki-laki. 
 

Stres Metabolik Penambahan 10-30% tergantung dari beratnya stress 

metabolik (sepsis,operasi, trauma) 
 

 

Beberapa cara perhitungan berat badan ideal adalah sebagai berikut (Perkeni 

2015): 

1) Perhitungan berat badan ideal (BBI) menggunakan rumus Broca yang 

dimodifikasi: 
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(1) Berat badan ideal= 90% x (TB dalam cm – 100) x 1 kg 

(2) Bagi laki-laki dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan perempuan 

di bawah 150 cm, rumus dimodifikasi menjadi:  

Berat badan ideal (BBI) = (TB dalam cm – 100) x 1 kg 

BB normal : BB ± 10% 

BB Kurus : <BBI – 10% 

BB Gemuk  : >BBI + 10% 

2) Perhitungan berat badan ideal menurut Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan rumus: 

IMT = BB(kg)/TB(m2) 

Berat Badan Klasifikasi IMT 
BB kurang <18,5 
BB normal 18,5-22,9 
BB lebih ≥ 23,0 

- BB lebih dengan risiko 23,0-24,9 

- Obes I 25,0-29,9 

- Obes II ≥ 30 

 

Cara lain untuk menghitung kebutuhan energi secara perhitungan kasar 

dengan mempertimbangkan status gizi dan aktivitas (Sukardji, 2009), 

yaitu: 
Status Gizi Kalori/kgBB ideal 

 Kerja santai Kerja sedang Kerja Berat 

Gemuk 25 30 35 
Normal 30 35 40 
Kurus  35 40 40 – 50 

Sumber: Sukardji (2009). Penatalaksanaan Gizi pada DM dalam: 

Penatalaksanaan DM Terpadu Edisi 2. Jakarta: Balai Penerbit FKUI 

 

 

2. Jadwal 

Pengaturan maknan penderita DM adalah 6 kali sehari dengan rincian 3 

kali makan utama dan 3 kali makan selingan dengan rincian pembagian 

waktu sebagai berikut (Kemenkes RI 2011): 

Jenis Makanan Waktu Total Kalori 
Makan pagi 07.00 20% 
Selingan 10.00 10% 
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Makan siang 13.00 30% 
Selingan 16.00 10% 
Makan sore/malam 19.00 20% 
Selingan  21.00 10% 

Sumber: Waspadji (2007). Pedoman Diet DM. Jakarta: FK UI 

3. Jenis  

Prinsip makan pada penyandang DM hampir sama dengan anjuran makan 

untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan 

kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu.  

Diet yang digunakan sebagai bagian dari penatalaksanaan Diabetes 

Mellitus dikontrol berdasarkan kandungan energi, protein, lemak, dan 

karbohidrat. Sebagai pedoman dipakai 8 jenis diet Diabetes Mellitus 

(Asosiasi Dietisien Indonesia 2010): 

Jenis Diet Diabetes Mellitus Menurut Kandungan Energi, Protein, Lemak, 

dan Karbohidrat. 

Jenis Diet Energi 

(kkal) 
Protein (g) Lemak (g) Krbohidrat (g) 

I 1100 43 30 172 
II 1300 45 35 192 
III 1500 51,5 36,5 235 
IV 1700 55,5 36,5 275 
V 1900 60 48 299 
VI 2100 62 53 319 
VII 2300 73 59 369 
VIII 2500 80 62 396 

 

Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari (Perkeni 2015): 

1) Karbohidrat  

(1) Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. 

Terutama karbohidrat yang berserat tinggi. 

(2) Pembatasan karbohidrat total <130 g/hari tidak dianjurkan. 

(3) Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga penyandang 

diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. 

(4) Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. 
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(5) Pemanis alternatif dapat digunakan sebagai pengganti glukosa, 

asal tidak melebihi batas aman konsumsi harian (Accepted Daily 

Intake/ADI). 

(6) Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu dapat diberikan 

makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian 

dari kebutuhan kalori sehari. 

2) Lemak 

(1) Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori, dan 

tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. 

(2) Komposisi yang dianjurkan: 

- Lemak jenuh < 7 % kebutuhan kalori 

- Lemak tidak jenuh ganda < 10 %. 

- Selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal. 

(3) Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak 

mengandung lemak jenuh dan lemak trans antara lain: daging 

berlemak dan susu fullcream. 

(4) Konsumsi kolesterol dianjurkan < 200 mg/hari. 

3) Protein 

(1) Kebutuhan protein sebesar 10 – 20% total asupan energi. 

(2) Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa 

lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-

kacangan, tahu dan tempe. 

(3) Pada pasien dengan nefropati diabetik perlu penurunan asupan 

protein menjadi 0,8 g/kg BB perhari atau 10% dari kebutuhan 

energi, dengan 65% diantaranya bernilai biologik tinggi. Kecuali 

pada penderita DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan 

protein menjadi 1-1,2 g/kg BB perhari. 
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4) Natrium 

(1) Anjuran asupan natrium untuk penyandang DM sama dengan 

orang sehat yaitu <2300 mg perhari. 

(2) Penyandang DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan 

pengurangan natrium secara individual. 

(3) Sumber natrium antara lain adalah garam dapur, vetsin, soda, dan 

bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit. 

5) Serat 

(1) Penyandang DM dianjurkan mengonsumsi serat dari 

kacangkacangan, 

(2) buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. 

(3) Anjuran konsumsi serat adalah 20-35 gram/hari yang berasal dari 

berbagai sumber bahan makanan. 

6) Pemanis Alternatif 

(1) Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas 

aman (Accepted Daily Intake/ADI). 

(2) Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori dan 

pemanis tak berkalori. 

(3) Pemanis berkalori perlu diperhitungkan kandungan kalorinya 

sebagai bagian dari kebutuhan kalori, seperti glukosa alkohol dan 

fruktosa. 

(4) Glukosa alkohol antara lain isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, 

sorbitol dan xylitol. 

(5) Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada penyandang DM karena 

dapat meningkatkan kadar LDL, namun tidak ada alasan 

menghindari makanan seperti buah dan sayuran yang mengandung 

fruktosa alami. 

(6) Pemanis tak berkalori termasuk: aspartam, sakarin, acesulfame 

potassium, sukralose, neotame. 
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Daftar makanan pengganti menurut Tjokroprawiro (2011) adalah: 

Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

I (Sumber 

karbohidrat) 
   

100 gram nasi 

mengandung 175 

kalori, yang terdiri dari 

protein 4 gram dan 

karbohidrat 40 gram. 

Daftar bahan makanan 

penukar ini merupakan 

bahan makanan yang 

dapat digunakan untuk 

mengganti 100 gram 

nasi. 

Bubur beras 2 gelas 400 

Nasi tim 1 gelas 200 

Nasi jagung ¾ gelas 100 

Kentang 2 biji besar 210 

Singkong 1 ½ potong sedang 120 

Tales 1 potong 135 

Ubi 1 biji sedang 70 

Roti putih/ roti 

tawar 

3 iris 50 

Mie kering 1 gelas direbus 200 

Mie basah 2 gelas 50 

Bihun ½ gelas 50 

Kraker 5 buah besar 50 

Tepung beras 8 sendok makan 50 

Tepung 

hungkwe 

10 sendok makan 50 

Tepung 

singkong 

5 sendok makan 50 

Terigu  5 sendok makan 50 

II (Sumber protein 

hewani) 

   

Sumber protein rendah 

lemak dapat diperoleh 

dalam 40 gram ikan 

segar yang mengandung 

50 kalori yang terdiri 

atas protein 7 g dan 

lemak 2 g. 

Ayam tanpa kuit 1 potong sedang 40 

Babat 1 potong sedang 40 

Daging kerbau 1 potong sedang 35 

Ikan kakap 1/3 ekor 35 

Ikan asin 1 ekor 15 

Teri kering 1 sendok makan 20 

Udang sedang  5 ekor sedang 35 

Golongan sumber 

protein lemak sedang 

dengan 75 kalori 7 

gram protein dan 5 

gram lemak.  

Bakso sapi 10 biji sedang 175 

Daging kambing 1 potong 40 

Hati ayam 1 buah sedang 30 

Hati sapi 1 potong sedang 35 

Otak 1 potong besar 65 

Telur ayam 1 butir 55 

Telur bebek 1 butir 50 

Telur puyuh 5 butir 55 
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Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

Usus sapi 1 potong besar 50 

Golongan sumber 

protein tinggi lemak 

dengan 150 kalori 7 

gram protein dan 13 

gram lemak 

Daging bebek  1 potong sedang 55 

Kornet sapi 3 sendok makan 45 

Daging babi 1 potong sedang 50 

Kuning telur 

ayam 

4 butir 45 

Sosis sapi/ayam ½ potong sedang 50 

Golongan III (Sumber 

protein nabati)_ 

   

Golongan sumber 

protein nabati dengan 

75 kalori 5 gram protein 

3 gram lemak dan 7 

gram karbohidrat. 

Tahu 2 biji besar 110 

Oncom 2 potong kecil 40 

Kacang hijau 2 sendok makan 20 

Kedelai 2 ½ sendok makan 25 

Kacang merah 

segar 

2 sendok makan 20 

Kacang tanah 2 sendok makan 15 

Kacang tolo 2 sendok makan 20 

Keju kacang 

tanah 

1 sendok makan 15 

Golonga IV (Sayuran 

dan penggantinga) 

 

Terdapat 2 golongan 

sayuran yaitu sayuran 

tipe A dan sayuran ttipe 

B. 

Sayuran tipe A (100 

gram/1 gelas) 

mengandung 50 kalori 

yang terdiri dari protein 

3 gram dan karbohidrat 

10 gram. 

Bayam   

Buncis   

Daun lompong   

Daun luntas   

Daun melinjo   

Daun singkong   

Daun ubi jalar   

Jagung muda   

Jantung pisang   

Kacang kapri   

Kacang panjang   

Labu siam   

Nangka muda   

Pare   

Kacang kedelai   

Sayuran tipe B 

merupakan sayuran 

yang mengandung 

sedikit kalori dan 

Cabai hijau 

besar 

  

Daun koro   

Kangkung   
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Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

kerbohidrat (100 g/1 

gelas) dengan 25 kalori 

1 gram protein dan 5 

gram karbohidrat 

Kecipir   

Lobak   

Ketimun   

Tomat   

Labu   

Sawi   

Selada   

Seledri   

Terong   

Buncis   

Brokoli   

Bunga kol   

Rebung   

Bit   

Labu siam   

Pare   

Pepaya muda   

Kol   

Wortel   

Golongan V (Buah 

dan pengganti) 

   

50 gram pisang 

mengandung 50 gram 

kalori. Buah-buahan 

dibagi menjdai 

golongan A dan 

golongan B. Buah 

golongan A sebaiknya 

tidak digunakan dan 

dibatasi jumlahnya. 

Mangga ¾ buah besar 90 

Rambutan 8 biji 75 

Nangka masak 3 biji (beton) 45 

Sawo 1 buah sedang 55 

Sirsak ½ gelas 60 

Nanas ¼ buah sedang 95 

Anggur 20 bua 165 

Duku 16 buah besar 80 

Durian  2 biji (beton) 35 

Jeruk manis 2 buah sedang 110 

Buah golongan B 

adalah buah yang 

kurang manis dan 

merupakan buah-

buahan yang dianjurkan 

pada penderita 

Diabetes. Berikut 

adalah buah golongan B 

Jambu air 2 buah besar 110 

Jambu bol 1 buah besar 90 

Kedondong 2 buah sedang 120 

Pepaya 1 potong besar 110 

Salak 2 buah sedang 65 

Semangka 1 potong besar 180 

Belimbing 1 buah besar 140 

Bengkoang 1 buah besar 75 

Pisang 1 buah sedang 50 
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Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

Golongan VI (Susu)  

Berdasarkan kandungan 

lemaknya, susu 

dibedakan menjadi 3 

yaitu susu tanpa lemak, 

susu rendah lemak dan 

susu tinggi lemak. Susu 

tanpa lemak bisa 

didapatkan dalam 200 

gram susu skim cair 

yang mengandung 75 

kalori yang terdiri atas 

protein 7 gram dan 

karbohidrat 10 gram. 

Susu skim bubuk 4 sendok makan 20 

Susu skim cair 1 gelas 200 

Yogurt non fat 2/3 gelas 120 

Golongan susu rendah 

lemak (low fat) dengan 

125 kalori yang terdiri 

dari 7 gram protein 6 

gram lemak dan 10 

gram karbohidrat 

Keju 1 potong kecil 35 

Susu kambing ¾ gelas 165 

Susu kental 

manis 

½ gelas 100 

Yogurt susu 

penuh (whole -

milk) 

1 gelas 200 

Golongan susu tinggi 

lemak dengan 150 

kalori yang terdiri dari 

7 gram protein 10 gram 

lemak dan 10 g 

karbohidrat 

Susu sai full-

milk 

1 gls 200 

Susu kerbau ½ gls 100 

Susu bubuk full-

milk 

6 sdm 30 

Golongan VII 

(Minyak) 

   

5 gram minyak kelapa 

mengandung 50 kalori 

yang terdiri atas lemak 

5 gram. Terdapat 2 

jenis minyak yaitu 

minyak dengan lemak 

tidak jenuh dan minyak 

dengan lemak jenuh. 

Daftar disamping 

menunjukkan jenis 

minyak dengan lemak 

tidak jenuh 

Minyak jagung 1 sendok teh (sdt) 5 

Minyak bunga 

matahari 

1 sendok teh (sdt) 5 

Margarin jagung 1 sendok teh (sdt) 5 

Minyak kedelai 1 sendok teh (sdt) 5 

Minyak kacang 

tanah  

1 sendok teh (sdt) 5 

Minyak zaitun 1 sendok teh (sdt) 5 
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Golongan Bahan 
Ukuran Rumah 

Tangga 

Berat 

(g) 

Bahan makanan pada 

minyak dengan lemak 

jenuh 

Kelapa  1 potong kecil 15 

Kelapa parut 2 ½ sendok makan 15 

Lemak babi atau 

sapi 

1 potongkecil 5 

Mentega 1 sendok makan 15 

Minyak inti 

kelapa sawit 

1 sendok teh 5 

Santan 1/3 gelas 50 

Minyak kelapa 1 sendok teh 5 

Golongan VIII 

(Makanan tanpa 

kalori) 

Agar-agar   

 Air mineral   

cukaspartea   

Sakarin   

Kecap   

Kopi   

Sumber: Hidup sehat dan bahagia bersama Diabetes Mellitus (Tjokroprawiro, 

2011) 

F. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan 

Bahan 

makanan 
Dianjurkan Dibatasi Tidak Dianjurkan 

Sumber 

Karbohidrat 
- Semua sumber 

karbohidrat diabatsi: nasi, 

bubur, roti, mie, kentang, 

singkong, ubi, sagu, 

gandum, pasta, jagung, 

talas, havermout, sereal, 

ketan, makaroni 

- 

Sumber 

Protein 

Hewani 

Ayam tanpa kulit, 

ikan, telur rendah 

kolesterol atau putih 

telur, daging yang 

tidak berlemak 

Hewani tinggi lemak 

jenuh (kornet, sosis, 

sarden, jeroan, telur) 

Keju, abon, 

dendeng, susu full 

cream 

Sumber 

protein nabati 
Tempe, tahu, kacang 

hijau, kacang merah, 

kacang tanah, 

kacang kedelai 

- - 

Sayuran Sayuran tinggi serat: 

kangkung, daun 

Bayam, buncis, daun 

melinjo, labu siam, daun 

- 
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Bahan 

makanan 
Dianjurkan Dibatasi Tidak Dianjurkan 

kacang, oyong, 

ketimun, tomat, labu 

air, kembang kol, 

lobak, sawi, selada, 

seledri, terong 

singkong, daun ketela, 

jagung muda, kapri, 

kacang panjang, pare, 

wortel, daun katuk 

Buah-buahan Jeruk, apel, pepaya, 

jambu air, salak, 

belimbing (sesuai 

kebutuhan) 

Nanas, anggur, mangga, 

sirsak, pisang, alpukat, 

sawo, semangka, nangka 

masak 

Buah-buahan 

manis dan 

diawetkan: durian, 

nangka, alpukat, 

kurma, manisan 

buah 

 
Minuman - - Minuman yang 

mengandung 

alkohol, susu 

kental manis, soft 

drink, es krim, 

yoghurt, susu 
Lain-lain - Makanan yang digoreng 

dan yang menggunakan 

santan kental, kecap, saus 

tiram 

Gula pasir, gula 

merah, gula batu, 

madu, makanan 

atau minuman 

yang manis: cake, 

kue-kue manis, 

dodol, tarcis, 

sirup, selai manis, 

coklat, permen, 

tape, mayones. 

 

G. Ethnic foods diets Suku Sasak untuk pasien Diabetes Mellitus tipe 2 

1. Jenis pilihan masakan 

Lauk Sayuran A 

(Kalori diatas 50 

Kcal) 

Sayuran B 

(Kalori dibawah 

50 Kcal) 

Makanan 

Selingan 

Bebalung Sayur asem Tumis kangkung Agar-agar 

Lawar Sop Beberuk/ rusu 

terong dan kacang 

panjang 

Nagasari 
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Lauk Sayuran A 

(Kalori diatas 50 

Kcal) 

Sayuran B 

(Kalori dibawah 

50 Kcal) 

Makanan 

Selingan 

Pelecing manuk Lebui Sayur rebung 

kelor 

Pisang 

panggang/ 

puntik tunuk 

Manuk ragi telu Kelor liklik Sayur bening 

perenggi 

Kentang rebus 

Telok ragi telu Sayur ketujur Sayur kelentang 

(buah kelor) 

Berongko 

pisang 

Pelecing lindung Urap-urap Sayur daun kelor Ambon tunuk/ 

ubi jalar 

panggang 

Sate pusut Sayur daun 

ambon 

Sayur bayam 

jagung 

Pisang nare 

Sate tanjung    

Ayam taliwang    

Manuk kelak 

pedis 
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2. Dosis asupan masakan Suku Sasak berdasarkan jenis diet / kebutuhan kalori 

Menu Masakan 
Jumlah Asupan Per Jenis Diet 

I(1100) II(1300) III(1500) IV(1700) V(1900) VI(2100) VII(2300) VIII(2500) 

Lauk Bebalung ½ porsi 

(daging 1 

potong 

kecil) 

½ porsi 

(daging 1 

potong 

kecil) 

½ porsi 

(daging 1 

potong 

kecil) 

½ porsi 

(daging 1 

potong 

sedang) 

½ porsi 

(daging 1 

potong 

sedang) 

½ porsi 

(daging 1 

potong 

sedang) 

½ porsi 

(daging 1 

potong 

sedang) 

½ porsi 

(daging 1 

potong 

sedang) 

Lawar 1 sendok 

makan 

1 sendok 

makan 

1 sendok 

makan 

1 sendok 

makan 

1 sendok 

makan 

1 sendok 

makan 

1 sendok 

makan 

1 sendok 

makan 

Pelecing manuk 1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

Manuk ragi telu 1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

Teloq ragi telu ½ butir 

telur 

½ butir 

telur 

½ butir 

telur 

1 butir 

telur 

1 butir 

telur 

1 butir 

telur 

1 butir telur 1 butir telur 

Pelecing lindung ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Sate pusut 1 tusuk 1 tusuk 1 tusuk 1 tusuk 1 tusuk 2 tusuk 2 tusuk 2 tusuk 

Sate tanjung 1 tusuk 1 tusuk 1 tusuk 1 tusuk 1 tusuk 2 tusuk 2 tusuk 2 tusuk 

Ayam taliwang 1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

Manuk kelak pedis 1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

1 potong 

sedang 

          

Sayur A Sayur asem 1/3 porsi / 

mangkuk 

sedang 

1/3 porsi / 

mangkuk 

sedang 

 ½ porsi / 

mangkuk 

sedang 

 ½ porsi / 

mangkuk 

sedang 

 ½ porsi / 

mangkuk 

sedang 

 ½ porsi / 

mangkuk 

sedang 

 ½ porsi / 

mangkuk 

sedang 

 ½ porsi / 

mangkuk 

sedang 

Sop 1/3 porsi  1/3 porsi  ½ porsi  ½ porsi  ½ porsi  ½ porsi  ½ porsi  ½ porsi  

Lebui 1/3 porsi 1/3 porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Kelor liklik 1/3 porsi 1/3 porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Sayur ketujur 1/3 porsi 1/3 porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Urap-urap 1/3 porsi 1/3 porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 
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Menu Masakan 
Jumlah Asupan Per Jenis Diet 

I(1100) II(1300) III(1500) IV(1700) V(1900) VI(2100) VII(2300) VIII(2500) 

Sayur daun ambon/ 

sayur daun 

singkong 

1/3 porsi 1/3 porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

          

Sayur B Tumis kangkung ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Beberuk/ rusu 

terong 

½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Pelecing kangkung ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Sayur rebung kelor ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Sayur bening 

perenggi / labu 

siam 

½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Sayur kelentang / 

buah kelor 

½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Sayur daun kelor ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 

Sayur bayam 

jagung 

½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi ½ porsi 
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3. Contoh asupan makanan sehari 

DM I DM II DM III DM IV 

Kalori ± 10% 

Energi : 1100 Kcl 

Protein : 43 g 

Lemak : 30 g 

Karbohidrat : 172 g 

Kalori ± 10% 

Energi : 1300 Kcl 

Protein : 45 g 

Lemak : 35 g 

Karbohidrat : 192 g 

Kalori ± 10% 

Energi : 1500 Kcl 

Protein : 51,5 g 

Lemak : 36,5 g 

Karbohidrat : 235 g 

Kalori ± 10% 

Energi : 1700 Kcl 

Protein : 55,5 g 

Lemak : 36,5 g 

Karbohidrat : 275 g 

Pagi  

Nasi 

 

Lauk 

 

Sayuran 

A/B 

: Pukul 07.00 

: ½ mangkuk 

sedang (50 gr) 

: Bebalung (daging 

1 potong kecil) 

: Pelecing ½ porsi 

Pagi  

Nasi 

 

Lauk 

 

Sayuran 

A/B 

: Pukul 07.00 

: 1 mangkuk kecil 

(80 gr) 

: Bebalung (daging 

1 potong kecil) 

: Pelecing ½ porsi 

Pagi  

Nasi 

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 07.00 

: 1 mangkuk kecil 

(80 gr) 

: Bebalung (daging 

1 potong kecil) 

: Urap-urap ½ porsi 

: Pelecing ½ porsi 

Pagi  

Nasi 

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 07.00 

: ½ mangkuk 

sedang (50 gr) 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Lebui ½ porsi 

: Beberok terong ½ 

porsi 

Makanan 

kecil  

Pukul 10.00 

: pisang 2 buah 

kecil 

Makanan 

kecil  

Pukul 10.00 

: pisang 2 ½ buah 

sedang 

Makanan 

kecil  

Pukul 10.00 

: pisang 3 buah 

sedang 

Makanan 

kecil  

Pukul 10.00 

: pisang 3 buah 

sedang 

Siang  

Nasi  

 

Lauk 

 

Sayuran 

A/B 

: Pukul 13.00 

: ½ mangkuk 

sedang (50 gr) 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Sayur rebung 

kelor (½ porsi) 

Siang  

Nasi  

 

Lauk 

 

Sayuran 

A/B 

: Pukul 13.00 

: ½ mangkuk 

sedang (50 gr) 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Sayur rebung 

kelor (½ porsi) 

Siang  

Nasi  

 

Lauk 

 

Sayuran A 

 

Sayuran B 

: Pukul 13.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Sayur kelor liklik 

½ porsi 

: pelecing (½ porsi) 

Siang  

Nasi  

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 13.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Manuk ragi telu (1 

potong sedang) 

: Lebui ½ porsi 

: beberok terong (½ 

porsi) 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 16.00 

: Pisang/kentang 2 

buah sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 16.00 

: Pisang/kentang 2 

½ buah sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 16.00 

: Kentang 2 buah 

sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 16.00 

: Pisang 3 ½ buah 

sedang 

Malam 

Nasi  

 

: Pukul 19.00 

: ½ mangkuk 

sedang (50 gr) 

Malam 

Nasi  

 

: Pukul 19.00 

: ½ mangkuk 

sedang (50 gr) 

Malam 

Nasi  

 

: Pukul 19.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

Malam 

Nasi  

 

: Pukul 19.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 
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Lauk 

 

Sayuran 

A/B 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Sayur rebung 

kelor (½ porsi) 

 

 

Lauk 

 

Sayuran 

A/B 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Sayur rebung 

kelor (½ porsi) 

 

 

Lauk 

 

Sayuran A 

 

Sayuran B 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Sayur kelor liklik 

½ porsi 

: Pelecing (½ porsi) 

 

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Manuk ragi telu (1 

potong sedang) 

: Lebui ½ porsi 

: Beberuk terong (½ 

porsi) 

 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 21.00 

: Pisang/kentang 2 

buah sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 21.00 

: Pisang/kentang 2 

½ buah sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 21.00 

: Pisang/kentang 2 

½ buah sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 21.00 

: Pisang/kentang 3 

buah sedang 

 

DM V DM VI DM VII DM VIII 

Kalori ± 10% 

Energi : 1900 Kcl 

Protein : 60 g 

Lemak : 48 g 

Karbohidrat : 299 g 

Kalori ± 10% 

Energi : 2100 Kcl 

Protein : 62 g 

Lemak : 53 g 

Karbohidrat : 319 g 

Kalori ± 10% 

Energi : 2300 Kcl 

Protein : 73 g 

Lemak : 59 g 

Karbohidrat : 369 g 

Kalori ± 10% 

Energi : 2500 Kcl 

Protein : 80 g 

Lemak : 62 g 

Karbohidrat : 396 g 

Pagi  

Nasi 

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 07.00 

: ½ mangkuk 

sedang (50 gr) 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Lebui ½ porsi 

: Beberok terong ½ 

porsi 

Pagi  

Nasi 

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 07.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

: Lebui ½ porsi 

: Beberok terong ½ 

porsi 

Pagi  

Nasi 

 

Lauk 

 

 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 07.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

Tempe 1 potong 

sedang 

: Sop ½ porsi 

: Tumis kangkung 

½ porsi 

Pagi  

Nasi 

 

Lauk 

 

 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 07.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Lawar (1 sendok 

makan) 

Tempe 1 potong 

sedang 

: Sop ½ porsi 

: Tumis kangkung 

½ porsi 

Makanan 

kecil  

Pukul 10.00 

: pisang 3 ½ buah 

sedang 

Makanan 

kecil  

Pukul 10.00 

: pisang 4 buah 

sedang 

Makanan 

kecil  

Pukul 10.00 

: pisang 4 ½ buah 

sedang 

Makanan 

kecil  

Pukul 10.00 

: pisang 4 ½ buah 

sedang 

Siang  

Nasi  

 

Lauk 

 

: Pukul 13.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Telok ragi telu (1 

butir telur) 

Siang  

Nasi  

 

Lauk 

 

: Pukul 13.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Telok ragi telu (1 

butir telur) 

Siang  

Nasi  

 

Lauk 

 

: Pukul 13.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Sate pusut (2 

tusuk) 

Siang  

Nasi  

 

Lauk 

 

: Pukul 13.00 

: ½ mangkuk besar 

(150 gr) 

: Sate pusut (2 

tusuk) 
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Sayuran A 

Sayuran B 

: Lebui ½ porsi 

: beberok terong (½ 

porsi) 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Lebui ½ porsi 

: beberok terong (½ 

porsi) 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Lebui ½ porsi 

: beberok terong (½ 

porsi) 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Lebui ½ porsi 

: beberok terong (½ 

porsi) 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 16.00 

: Pisang 4 buah 

sedang 

Pepaya ¾ potong 

sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 16.00 

: Pisang 4 buah 

sedang 

Pepaya ¾ potong 

sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 16.00 

: Pisang 4 buah 

sedang 

Pepaya ¾ potong 

sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 16.00 

: Pisang 4 buah 

sedang 

Pepaya 1 ½ potong 

sedang 

Malam 

Nasi  

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 19.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Telok ragi telu (1 

butir telur) 

: Lebui ½ porsi 

: Beberuk terong (½ 

porsi) 

 

Malam 

Nasi  

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 19.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Telok ragi telu (1 

butir telur) 

: Lebui ½ porsi 

: Beberuk terong (½ 

porsi) 

 

Malam 

Nasi  

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 19.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Sate pusut (1 butir 

telur) 

: Lebui ½ porsi 

: Beberuk terong (½ 

porsi) 

 

Malam 

Nasi  

 

Lauk 

 

Sayuran A 

Sayuran B 

: Pukul 19.00 

: 1 mangkuk sedang 

(100 gr) 

: Sate pusut (1 butir 

telur) 

: Lebui ½ porsi 

: Beberuk terong (½ 

porsi) 

 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 21.00 

: Pisang 3 buah 

sedang 

Pepaya ¾ potong 

sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 21.00 

: Pisang 4 buah 

sedang 

Pepaya ¾ potong 

sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 21.00 

: Pisang/kentang 4 

buah sedang 

Pepaya ¾ potong 

sedang 

Makanan 

Kecil 

: Pukul 21.00 

: Pisang/kentang 4 

buah sedang 

Pepaya ¾ potong 

sedang 
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4. Resep serta Kalori Masakan  

No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
1 Bebalung 150 g daging 

bebalung (iga sapi) 
Bumbu: 
4 siung bawang 

putih 
10 bh bawang 

merah 
3 ruas jari lengkuas 
½ sdt asam 
1 sdm garam 

 

- Cuci bersih semua bahan 
- Iris semua bumbu 
- Masak terlebih dahulu daging bebalung 

hingga empuk 

- Masukkan semua bumbu yang telah diiris, 

aduk rata,  kecilkan api, masak biarkan 

hingga mendidih 

152.425  13.133 9.1 4.1 

2 Sayur asam 1 bh jagung (50 gr) 
1 bh labu siam (100 

gr) 
50 gr kacang tanah 
100 gr kacang 

panjang 
Bumbu: 
6 bh cabai rawit 
4 bh cabai merah 
4 siung bawang 

putih 
6 bh bawang merah 

- Cuci bersih semua bahan 
- Masukkan semua bahan kedalam air 

mendidih 

- Tumbuk semua bumbu hingga halus 
- Masukkan bumbu yang telah ulek ke dalam 

rebuhan sayuran, masak hingga bahan-

bahan empuk 

190.3 7.57 10.57 21.83 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
4 bh kemiri 
1 sdt asam 
1 sdm gula merah 
1 sdm garam 
2 sdm minyak  

3 Sop-sopan 

(sayur sop) 
2 buah wortel 
50 gr kacang 

panjang 
15 gr daun seledri 
100 gr kol 
30 gr makaroni 
Bumbu: 
4 siung bawang 

putih 
6 bh bawang merah 
20 bh merica 
1 sdt garam 
2 sdm minyak 

- Cuci bersih semua bahan 
- Haluskan semua bahan bumbu kemudian 

goreng dengan sedikit minyak hingga 

harum 
- Masukkan bumbu halus yang telah 

digoreng kedalam rebusan sayur 

- Masak hingga mendidih dan sayur matang 
- Sajikan hangat 

 

80.86 2.7 1.9 14.8 

4 Lebui  ¼ tolang lebui (biji 

gude) 
Bumbu: 
6 bh cabai rawit 
2 bh cabai merah 
¼ sdt terasi 
4 siung bawang 

putih 
8 bh bawang merah 
1 ½ sdm garam  

- Cuci bersih semua bahan 
- Rebus tolang lebui (biji gude) hingga 

empuk 
- Tumbuk halus semua bumbu kecuali 

bawang merah 

- Iris bawang merah goreng dengan sedikit 

minyak hingga harum 
- Kemudian masukkan bumbu yang telah 

dihaluskan goreng bersama bawang merah 

102.467 4.93 2.03 18.1 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
1 sdt gula merah 
2 sdm minyak 
 

- Jika bumbu telah harum, masukkan bumbu 

ke dalam rebusan tolang lebui (biji gude) 
- Masak hingga empuk 
- Sajikan dalam keadaan hangat 

 
5 Tumis 

kangkung 
1 ikat kangkung 
Bumbu: 
4 bh cabai rawit 
2 siung bawang 

putih 
5 bh bawang merah 
2 bh cabai merah 
1 sdt garam 
2 sdm minyak 
 

- Cuci bersih kangkong 
- Iris semua bumbu 
- Goreng semua bumbu yang telah diiris 

dengan sedikit minyak 

- Masukkan kangkung tambahkan sedikit air 
- Masak hingga kangkung layu 

34.7 1.8 1.63 4.87 

6 lawar 150 gr daging 

cincang 
Bumbu: 
4 bh cabai rawit 
2 bh cabai merah 
½ sdt terasi 
3 siung bawang 

putih 
6 bh bawang merah 
1 sdt garam 
2 sdm minyak 
 

- Iris semua bumbu kemudian campur 

dengan daging yang telah dicincang 
- Remas-remas hingga bumbu menyatu 

dengan daging 

- Panaskan sedikit minyak, goreng daging 

hingga matang 

165.3 13.367 10.567 4.433 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
7 Beberuk/ 

rusu terong & 

kacang 

panjang 
 

4 bh terong bundar 
150 gr kacang 

panjang 
Bumbu: 
6 bh cabe rawit 
4 bh bawang merah 
1 sdt terasi 
3 bh tomat 
½ sdt garam 
1 sdt minyak 

  

- Potong kecil-kecing teroing dan kacang 

panjang 
- Tumbuk semua bumbu hingga halus 

kecuali bawang merah 

- Iris bawang merah masukkan ke dalam 

bumbu 
- Masukkan semua potongan terong dan 

kacang panjang tambahkan sedikit minyak 
- Aduk rata 

39.03 1.867 0.83 8.1 

8 Pelecing 

ayam / 

pelecing 

manuk 
 

200 gr ayam 

kampung 
Bumbu: 
6 bh cabai rawit 
6 bh cabai merah 
½ sdt garam 
½ sdt terasi 
½ sdt guls pasir 
5 sdm minyak 
 

- Tumbuk semua bumbu hingga halus 

- Goreng terlebihdahulu ayam kemudian 

sisihkan 
- Goreng bumbu dengan sedikit minyak 

hingga harum 

- Masukkan kembali ayam, goreng bersama 

bumbu, aduk hingga bercampur rata. 
- Sajikan  

309.45 13.77 27.02 3.75 

9 Manuk ragi 

telu/ ayam 

ragi telu 

300 gr ayam 

kampung 
Bumbu: 
6 bh cabai rawit 

- Cuci bersih semua bahan 
- Potong ayam menjadi bagian kecil-kecil 

kemudian dibakar 

253.3 21.3 14.8 8.425 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 

 20 bh cabe hitam 
1 sdt terasi 
1 sdt garam 
1 sdm gula pasir 
 

- Haluskan semua bumbu kemudian goreng 

dengan sedikit minyak 
- Masukkan 250 ml air tunggu hingga 

mendidih 

- Masukkan potongan ayam yang sudah 

dibakar 
- Aduk rata 

- Sajikan 
 

10 Teloq ragi 

telu / telur 

ragi telu 

3 butir telur 
Bumbu: 
6 bh cabai rawit 
20 bh cabe hitam 
1 sdt terasi 
1 sdt garam 
1 sdm gula pasir 

 

- Cuci bersih semua bahan 
- Rebus telur hingga matang, bersihkan 

kulitnya dan sisihkan 

- Haluskan semua bumbu kemudian goreng 

dengan sedikit minyak 
- Masukkan 250 ml air tunggu hingga 

mendidih 
- Masukkan telur yang sudah dibersihkan 

dari kulitnya 

- Aduk rata 
- Sajikan 

 

154.43 9.83 7.967 11.6 

11 Kelor liklik 2 ikat daun kelor 
½ butir kelapa yang 

agak muda 
Bumbu: 
8 bh bawang merah 
1 ruas jari lengkuas 

- Cuci bersih semua bahan 
- Pisahkan daun kelor dari batangnya 
- Parut kelapa, bawang, dan kulit limo 

- Masak air secukupnya hingga mendidih 

77.7 1.83 5.8 6.3 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
Kulit munte/limo 
1 ½ sdm garam  
 

- Kemudian masukkan parutan kelapa 

dengan bumbu 
- Terakhir masukkan daun kelor 
- Masak hingga bahan-bahan matang 

- Sajikan hangat 
12 Pelecing 

Kangkung 
1 ikat kangkung 
100 gr toge  
Bumbu: 
1 biji limo 
8 bh cabai rawit 
1 ½ sdt terasi 
8 bh tomat 
½ sdt gula pasir 
½ sdt garam 

 

- Cuci bersih semua bahan 
- Rebus kangkung dan toge hingga empuk 
- Tumbuk semua bumbu hingga halus 

- Sobek-sobek kangkung hingga menjadi 

kecil dan panjang 
- Letakkan kangkung dia atas piring 
- Tambahkan toge 
- Tuangkan bumbu di atasnya sesuai selera 

- Sajikan  
 

48.75 3.57 1.72 7.4 

13 Sayur ketujur Daun ketujur/turi 
30 g4 kacang tanah 
Bumbu: 
4 bh cabai rawit 
4 siung bawang 

putih 
8 bh bawang merah 
1 sdm garam 
½ sdt terasi 

 

- Cuci bersih semua bahan 
- Rebus kacang dengan air secukupnya 

hingga empuk 

- Masukkan daun ketujur/turi setelah kacang 

empuk 
- Haluskan semua bumbu kemudian goreng 

dengan sedikit minyak 
- Jika bumbu telah harum, masukkan bumbu 

ke dalam rebusan kacang dan daun 

ketujur/turi 
- Masak hingga matang 

89.76 4.367 5.767 8.03 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 

- Sajikan hangat 
 

14 Sayur rebung 

kelor 

 

200 gr bambu 

muda/ rebung 
2 ikat kelor 
Bumbu: 
1 sdm garam 

- Cuci bersih semua bahan 
- Petik kelor dari tangkainya 
- Potong rebung menjadi bagian kecil-kecil 

- Masak air secukupnya hingga mendidih 
- Kemudian masukkan rebung yang telah 

dipotong kecil-kecil 
- Tunggu 5 menit, kemudian masukkan daun 

kelor dan garam 
- Masak hingga matang 

 

18.6 1.567 1.3 3.26 

15 Pelecing 

lindung/ 

pelecing 

belut 

150 gr lindung/ 

belut 
Bumbu: 
30 bh cabai rawit 
6 siung bawang 

putih 
1 sdt garam 
1 sdt terasi 
1 bh limo/ munte 
2 sdm minyak 
 

- Cuci bersih semua bahan 
- Bersihkan dan potong-potong belut 

- Tumbuk semua bumbu hingga halus 
- Goreng bumbu dengan sedikit minyak 

hingga harum 
- Kemudian masukkan belut aduk rata, 

masak hingga matang 
- Terakhir tambahkan perasan limo 

132.03 13.67 5.167 12.3 

16 Urap-urap 100 gr kacang 

panjang 
4 lembar kol 
150 gr toge 

- Cuci bersih semua bahan 
- Masak semua bahan untuk urap hingga 

empuk kemudian potong kecil-kecil 

114.45 4.7 6.1 14.2 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
100 gr daun ubi 
Bumbu: 
1 butir/ 150 gr 

kelapa parut 
8 bh cabai rawit 
½ sdt terasi 
6 bh cabai merah 
6 siung bawang 

putih 
½ sdt garam 
1 sdt gula pasir 
 

- Tumbuk semua bumbu hingga halus kecuai 

kelapa parut 
- Goreng bumbu hingga harum 
- Setelah harum angkat dan campurkan 

dengan parutan kelapa 
- Letakkan bahan urap yang telah dipotong-

potong di atas piring 

- Kemudian campur dengan parutan kelapa 

yang telah tercampur bumbu 
- Sajikan 

 

17 Sate pusut  200 gr daging (bisa 

juga menggunakan 

ikan laut) 
¼ butir kelapa (50 

gr) 
1 butir kelapa 

(untuk santan) 100 

gr 
Tusuk sate 
Bumbu: 
8 bh cabai rawit 
5 siung bawang 

putih 
1 sdt terasi 
1 ruas jari lengkuas 
1 sdt garam 

- Tumbuk halus daging/ ikan laut yang telah 

dipisahkan dari tulang dan kulitnya 

- Haluskan semua bumbu dan campur 

dengan daging/ ikan laut dan kelapa yang 

sudah digiling, aduk-aduk sambil 

memasukkan santan dan parutan limo 
- Setelah tercampur semua kemudian lilitkan 

pada tusuk sate 

- Bakar dengan barak api hingga matang 
- Sajikan  
 

380.67 19.33 19.3 35.06 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
4 sdm gula merah 
1 biji buah limo 
 

18 Sate tanjung  ½ kg ikan laut 

(hanya dagingnya) 
Bumbu: 
10 bh cabai rawit 
6 bh cabai merah 
½ sdt terasi 
1 ruas jari lengkuas 
2 ruas jari kunyit 
6 bh kemiri 
1 sdm garam 
3 sdm gula pasir 
200 ml santan  
Tusuk sate 
 

- Cuci bersih semua bahan 
- Potong daging ika laut  kira-kira 4 cm 
- Tumbuk semua bumbu hingga halus 
- Kemudian campurkan dengan potongan 

ikan laut 

- Masukkan santan sambil diaduk-aduk  
- Diamkan daging yang terendam bumbu ± 

20 menit agar bumbu meresap 

- Setelah 20 menit, tusuk potongan ikan laut, 

1 potong setiap tusuk 
- Bakar hingga matang 

115.5 4.5 3.83 19.3 

19 Ayam 

taliwang 
300 gr daging ayam 
Bumbu: 
1 bh jeruk nipis 
1 sdt garam 
300 ml santan 
1 sdt gula merah 
10 butir bawang 

merah 
7 siung bawang 

putih 

- Lumuri ayam dengan air jeruk nipis dan 

garam. Diamkan selama kurang lebih 30 

menit. Sisihkan 
- Haluskan bawang merah, bawang putih, 

cabe merah, kemiri, dan terasi 

- Panaskan minyak goreng, tumis bumbu 

halus sampai harum. Masukkan santan, 

garam, dan gula merah. Aduk rata dan 

masak hingga mendidih 

354.63 27.967 22.367 9.867 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          PENGARUH ETHNIC FOODS ....                                             AMIRA AULIA



 

 

 

1
7
3
 

No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
7 bh cabai merah 
5 butir kemiri 
2 sdt terasi 
5 sdm min 
2 sdm minyak 

 

- Masukkan ayam, masak dengan api kecil 

hingga bumbu meresap dan matang. Angkat 
- Bakar ayam sambil dioles bumbu dari sisa 

memasak ayam. Panggang hingga masak 

20 Manuk kelak 

pedis 
300 gr daging ayam 

tanpa kulit (dibakar 

dan dipotong-

potong) 
Bumbu: 
4 biji cabe rawit 
3 siung bawang 

putih 
4 butir bawang 

merah 
1 sdm garam (20 

gr) 
2 ruas jari kunyit 
1 ruas jari kencur 
1 ruas jari lengkuas 
1 sdt asam 
2 buah cabe merah 
10 biji merica 
1 sdt gula pasir (10 

gr) 

- Ulek semua bumbu hingga halus 
- Masak 1 liter air hingga mendidih 
- Masukkan potongan-potongan ayam tunggu 

hingga 15 menit 

- Setelah itu masukkan bumbu, aduk hingga 

merata dan tunggu hingga ayam matang 

dan empuk 

364.13 31.4 20.43 13.73 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 
21 Sayur bening 

+ perenggi 

(labu siam)  

1 ikat bayam 
1 buah labu siam 
Bumbu: 
1 sdt garam (10 gr) 
½ sdt gula (5) 

- Cuci semua bahan hingga bersih 
- Masak air hingga mendidih 
- Masukkan semua bahan dan bumbu 
- Tunggu hingga matang dan labu empuk 

33.0 1.2 0.3 7.5 

22 Sayur 

kelentang / 

buah kelor 

Kelentang / buah 

kelor 4 buah 
Bumbu: 
1 biji cabe rawit 
6 buah bawang 

merah 
3 siung bawang 

putih 
½ sdt terasi 
1 sdt asam 
1 ruas jari laos 

(digeprek) 

- Cuci bersih semua bahan 
- Campur semua bahan bumbu kemudian 

remas / ditumbuk kasar 

- Masak air dan langsung masukkan semua 

bahan dan bumbu secara bersamaan 
- Tunggu hingga matang dan empuk 

22.1 0.3 0.2 6.3 

23 Sayur daun 

kelor 
2 ikat kelor 
Bumbu: 
1 std garam 

- Cuci bersih daun kelor 
- Masak air hingga mendidih 
- Masukkan daun kelor dan garam  
- Tunggu hingga matang 

 

7.9 1.2 0.1 1.1 

24 Sayur bayam 

+ jagung 
1 ikat bayam 
1 buah jagung 
Bumbu: 
1 sdt garam 

- Cuci bersih semua bahan  
- Masak air hingga mendidih 
- Masukkan jagung yang telah di potong-

potong masak hingga jagung empuk 

tambahkan garam 

37.0 1.6 0.5 8.3 
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No Menu 
Resep Masakan 
(untuk 4 porsi) 

Jumlah Kalori per Porsi (gr) 

Bahan  Cara Membuat  Energi Protein Lemak Karbohidrat 

- Setelah jagung empuk, masukkan bayam 

masak sebentar hingga matang 
 

25 Sayur daun 

ambon / 

singkong 

2 ikat daun 

singkong 
Bumbu: 
1 biji cabe rawit 
6 buah bawang 

merah 
3 siung bawang 

putih 
½ sdt terasi 
1 sdt asam 

- Cuci bersih semua bahan 

- Campur semua bahan bumbu kemudian 

remas / ditumbuk kasar 
- Masak air dan langsung masukkan semua 

bahan dan bumbu secara bersamaan 

- Tunggu hingga matang  

61.9 1.9 5.1 3.7 
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Lampiran 9 Hasil SPSS  

1. Distribusi frekuensi kelompok perlakuan 

 

kat_dietpre 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak patuh 11 61.1 61.1 61.1 

Patuh 7 38.9 38.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

kat_dietpost 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak patuh 6 33.3 33.3 33.3 

patuh 12 66.7 66.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

kat_efficacypre 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

lemah 12 66.7 66.7 66.7 

Kuat 6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

kat_efficacypost 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

lemah 1 5.6 5.6 5.6 

Kuat 17 94.4 94.4 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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2. Distribusi frekuensi kelompok control 

 

 

kat_dietpre 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak patuh 11 61.1 61.1 61.1 

patuh 7 38.9 38.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

kat_dietpost 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak patuh 13 72.2 72.2 72.2 

patuh 5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

kat_efficacypre 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

lemah 12 66.7 66.7 66.7 

kuat 6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

kat_efficacypost 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

lemah 12 66.7 66.7 66.7 

kuat 6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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3. Hasil uji Mann-Withney U test 

Test Statisticsa 

 dellta_kep.diet delta_efficacy 

Mann-Whitney U 6.000 .000 

Wilcoxon W 177.000 171.000 

Z -4.953 -5.141 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b .000b 

a. Grouping Variable: kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

4. Hasil uji Wilcoxon Signed rank kelompok perlakuan 

 

Test Statisticsa 

 kat_dietpost - 

kat_dietpre 

kat_efficacypost 

- 

kat_efficacypre 

Z -2.236b -3.317b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .025 .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

5. Hasil uji Wilcoxon Signed rank kelompok control 

 

 

Test Statisticsa 

 kat_dietpost - 

kat_dietpre 

kat_efficacypost 

- 

kat_efficacypre 

Z -1.414b -1.000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .157 .317 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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6. Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner self efficacy 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

P1 51.80 153.511 .759 .732 
P2 51.70 152.233 .701 .731 
P3 51.50 152.944 .621 .733 
P4 51.20 159.289 .303 .747 
P5 51.70 160.678 .510 .746 
P6 51.80 156.178 .600 .738 
P7 51.50 152.944 .621 .733 
P8 50.70 157.344 .553 .740 
P9 51.70 154.233 .744 .733 
P10 51.40 152.489 .864 .729 
P11 51.90 159.211 .337 .746 
P12 50.60 158.933 .491 .743 
P13 51.60 153.822 .650 .734 
P14 51.80 157.067 .548 .740 
Total 26.70 41.789 1.000 .874 

  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

nter-Item Correlation Matrix 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Total 

P1 1.000 .540 .472 .311 .263 .773 .472 .424 .424 .715 .000 .302 .645 .545 .782 

P2 .540 1.000 .262 .676 .028 .733 .262 .220 .620 .607 .397 .299 .411 .154 .733 

P3 .472 .262 1.000 .028 .447 .290 1.000 .132 .508 .571 .075 -.040 .450 .472 .662 

P4 .311 .676 .028 1.000 -.100 .657 .028 -.072 .287 .181 .285 .076 -.092 -.380 .367 

P5 .263 .028 .447 -.100 1.000 -.066 .447 .716 .375 .690 .406 .509 .117 .263 .537 

P6 .773 .733 .290 .657 -.066 1.000 .290 .188 .424 .477 -.187 .302 .443 .091 .634 

P7 .472 .262 1.000 .028 .447 .290 1.000 .132 .508 .571 .075 -.040 .450 .472 .662 

P8 .424 .220 .132 -.072 .716 .188 .132 1.000 .268 .741 .291 .885 .292 .424 .588 

P9 .424 .620 .508 .287 .375 .424 .508 .268 1.000 .494 .291 .364 .710 .424 .767 

P10 .715 .607 .571 .181 .690 .477 .571 .741 .494 1.000 .392 .527 .423 .477 .877 

P11 .000 .397 .075 .285 .406 -.187 .075 .291 .291 .392 1.000 .207 .000 .187 .394 

P12 .302 .299 -.040 .076 .509 .302 -.040 .885 .364 .527 .207 1.000 .356 .302 .527 

P13 .645 .411 .450 -.092 .117 .443 .450 .292 .710 .423 .000 .356 1.000 .846 .684 

P14 .545 .154 .472 -.380 .263 .091 .472 .424 .424 .477 .187 .302 .846 1.000 .585 

Total .782 .733 .662 .367 .537 .634 .662 .588 .767 .877 .394 .527 .684 .585 1.000 
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Lampiran 10 Sertifikat Etik 
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Lampiran 11 Surat-Surat 
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