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Prevalence of IGT and DM In Indonesia

Known DM Newly DM Total DM IGT

1,5 % 4,2 % 5,7 % 10,2 %1,5 % 4,2 % 5,7 % 10,2 %

Indonesian National Health Survey, 2007N = 24.400



Provinces’ Prevalence of DM and TGT With Higher 

Than The Average of National Figure 

Indonesian National Health Survey, 2007



Meningkatnya Populasi Diabetes

Diperkirakan akan ada 285 juta orang di dunia 
menderita Diabetes pada tahun 2010. 

Dan akan terus meningkat hingga lebih dari 
50% dalam jangka waktu 20 tahun ke depan50% dalam jangka waktu 20 tahun ke depan

Bagaimana dengan Indonesia ?

Diperkirakan lebih dari 12 juta penduduk Indonesia menyandang 
Diabetes pada tahun 2030

Prevalensi Penyandang Diabetes



Diperkirakan lebih dari 30% kematian di dunia 
disebabkan oleh penyakit kardiovaskular 
(jantung, diabetes, TDT, obesitas) .……WHO

Indonesia menempati urutan ke-4 terbesar di 
dunia dalam jumlah penderita diabetes, tahun 

20/12/20115

dunia dalam jumlah penderita diabetes, tahun 
2000 terdapat 5,6 juta penderita & 2006 menjadi 

14 juta & 21 juta jiwa tahun 2025 ……WHO

Tiap 10 detik setidak satu orang meninggal dunia 
karena diabetes ………… Federasi Diabetes Internasional

Penyakit diabetes merupakan penyakit yang 
memerlukan pengobatan jangka panjang 

…………… Dr. Ellya MARS



Apa penyebab utamanya ?

90% penyandang Diabetes dipengaruhi 
oleh pola hidup yang tidak sehat, terutama oleh pola hidup yang tidak sehat, terutama 

karena konsumsi karbohidrat yang 
berlebih

Sumber : WHO, factsheet no 312, Nov 2009



Diabetes Update

� Saat ini di negara barat terutama AS ada 

kecenderungan penggunaan insulin (kombinasi insulin 

basal dan analog seperti rapid insulin) pada DMT1 

maupun DMT2 ketimbang OAD/OHO sehingga 

problemnya bukan lagi hiperglikemia tetapi hipoglikemia problemnya bukan lagi hiperglikemia tetapi hipoglikemia 

dan obesitas (sumber: CME Medscape)

� Akibatnya terjadi perkembangan obat baru dan metode 

diet diabetes yang baru
� Obat baru: Inhibitor DPP4 (contoh sitagliptin, vildagliptin [Galvus], 

saxagliptin [Onglyza]) dan inhibitor SGLT-2 (contoh dapaglifozin, 

serglifozin)

� Diet baru: Basic carb counting (untuk DMT2 dan pemakai OHO spt di 

Indonesia) & Advanced carb counting (untuk DMT1 dan pemakai insulin 

spt di AS)
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Updating Diet Diabetes

For Diabetes type 2 and Diabetics with OAD



3 Langkah Penting Perencanaan Makan  
agar Kadar Gula Darah Terjaga

Memperhatikan Komposisi 
Makanan yang dianjurkan

Menghitung Kebutuhan 
Kalori Harian 

Cerdas dalam memilih 

jenis KH



Memperhatikan Komposisi 
Makanan yang dianjurkan



Memperhatikan Komposisi Makanan yang 
Dianjurkan (1)

Perhitungan jumlah karbohidrat, lemak, dan protein perlu 
diperhatikan untuk memenuhi asupan nutrisi harian

• PERKENI:
•KH dikonsumsi dengan komposisi 45%-65% dari Total Kalori Harian

KARBOHIDRAT

•KH dikonsumsi dengan komposisi 45%-65% dari Total Kalori Harian

•Jumlah minimal asupan KH 130 gram/hari

• Sumber karbohidrat yang baik adalah karbohidrat kompleks yaitu 

karbohidrat berserat tinggi

• Konsumsi gula pasir yang merupakan karbohidrat sederhana tidak lebih 

dari 5% total kalori harian t.u. sbg penyedap dalam masakan. Konsumsi 

tepung yang diputihkan harus dibatasi/dikurangi misalnya dgn menukar 

roti putih dgn roti gandum yang cokelat; mengurangi camilan yg digoreng 

dg tepung gandum.

• Frekuensi Makan yaitu 3x dalam sehari dgn  2 x camilan KH 

kompleks/non-KH untuk mendistribusikan asupan karbohidrat dalam 

sehari



Memperhatikan Komposisi Makanan yang 
Dianjurkan (2)

Cara Mudah Mengukur Porsi Karbohidrat dengan 

Idaho Plate Method



Cara Mudah Mengukur Asupan Nutrisi Ideal 
Harian 



Memperhatikan Komposisi Makanan yang 
Dianjurkan (3)

Sumber karbohidrat paling banyak ditemukan dalam makanan, 
antara lain :

� Roti, Crackers, Sereal

Mie, bihun, soun, pasta� Mie, bihun, soun, pasta

� Biji-bijian  dan sereal (beras, havermut)

� Umbi atau sayuran berzat tepung (kentang, jagung)

� Makanan/minuman yang manis: cake, tart, puding, es krim, biskuit, 
permen, cokelat,   susu, yoghurt, jus

� Buah-buahan t.u. yang manis

� Makanan/camilan yang digoreng dgn tepung (tempe kemul, tahu 
susur, bakwan, pisang molen, kacang atom)



Menghitung Kebutuhan 
Kalori Harian 



Menghitung Kebutuhan Kalori Harian (1)

Langkah 1 : Menghitung Berat Badan Ideal (BBI) berdasarkan 
rumus Brocca yang dimodifikasi

BBI = 90%  (tinggi badan dalam cm – 100) x 1 kg

Untuk Pria dengan tinggi < 160 cm dan wanita < 150 cm,menggunakan rumus :Untuk Pria dengan tinggi < 160 cm dan wanita < 150 cm,menggunakan rumus :

BBI = (tinggi badan dalam cm – 100) x 1 kg 

Langkah 2 : Hitung kebutuhan kalori basal

Pria : BBI x 30 kkal
Wanita : BBI X 25 kkal

Langkah 3 : Tambahkan faktor aktivitas & stress pada 
kebutuhan kalori basal 

Tambahkan 10 – 20 % pada aktivitas ringan

Tambahkan 20 – 30 % pada aktivitas sedang

Tambahkan 40 – 50 % pada aktivitas berat



Tabel Klasifikasi Aktivitas Harian

Menghitung Kebutuhan Kalori Harian (2)



Menghitung Kebutuhan Kalori Harian (3)

Langkah 4 : Mengurangi perhitungan kalori basal pada kondisi 
kelebihan BB dan disesuaikan dengan usia

Klasifikasi penyesuaian perhitungan kalori Klasifikasi penyesuaian perhitungan kalori 
berdasarkan usia dan berat badan



Be “Carb-Smart”



Be Carb Smart

Pemilihan jenis karbohidrat yang baik, dapat 
menggunakan Indeks Glikemik

Sumber karbohidrat yang baik untuk diabetisi 
adalah karbohidrat yang mengandung Indeks adalah karbohidrat yang mengandung Indeks 
Glikemik dan glycemic load yang rendah

Adalah suatu indeks yang menggambarkan potensi karbohidrat yang 
terkandung dalam makanan untuk menaikkan kadar glukosa darah
setelah konsumsi makanan tersebut.
Semakin tinggi nilai Indeks Glikemik semakin besar potensinya 
dalammenaikkan kadar glukosa darah.
Indeks Glikemik yang rendah dipengaruhi oleh : kandungan lemak dan 
serta dalam makanan (serat larut) serta cara memasak makanan

Sekilas tentang Indeks Glikemik



Indeks glisemik

� Respons glukosa darah terhadap makanan dibandingkan terhadap 
glukosa murni.

� Penentuan IG:
Luas daerah di bawah kurva respons

glukosa darah dalam waktu 2 jam p.p.

terhadap suatu makananterhadap suatu makanan

IG = -------------------------------------------------- x 100%

Luas daerah di bawah kurva respons

glukosa dalam waktu 2 jam p.p. terhadap

glukosa murni (bahan pembanding)

Sebagai pembanding: IG gula (glukosa) 100

Makanan:

IG makanan sumber KH (nasi, roti, mie, jagung, umbi) 80—jika direbus dengan 
rendaman air, IG akan turun seperti misalnya kentang goreng 80 tapi kentang 
rebus 50.

Sumber protein seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan: 20-30

Sayuran dan buah yang tidak manis: 20-30

Minyak: 0 (kosong)



Glycemic Load

� Glycemic load dihitung menurut rumus:

IG x Jumlah KH dalam makanan
----------------------------------------------

100
� Nilai Referensi GL:

� Tinggi > 20� Tinggi > 20

� Sedang 11-19

� Rendah < 10

Contoh:
Roti: - IG 70 Kentang: - IG 70

- Jumlah KH 50 - Jumlah KH 18
- GL = (70 x 50)/100 = 35 - GL = (70 x 18)/100 = 12,6

- Sekalipun IG roti dan kentang sama tingginya, tetapi GL kentang lebih rendah daripada GL 
roti sehingga kentang lebih dianjurkan sebagai makanan sumber KH ketimbang roti.



Carbohydrate counting 

(Carbing)
� Suatu metode pendekatan dalam melakukan perencanaan makan dengan 

berpedoman pada jumlah total karbohidrat yang dikonsumsi, bukan pada 
jenis karbohidratnya

� Metode ini biasanya dikombinasikan dengan metode memakai IG dan GL.

� Prinsip dasar :

Mengukur berat karbohidrat (gram) dalam makanan utama & camilan dan � Mengukur berat karbohidrat (gram) dalam makanan utama & camilan dan 
mengkonversikannya ke unit carbing (1 unit ~ 15 g KH)

� Pemenuhan makanan harus disesuaikan dengan aktivitas harian & dinamika 
kadar glukosa darah harian

� Tujuan :

� Advanced Carb Counting: Untuk mempermudah pengguna insulin dalam 
memprediksi jumlah porsi karbohidrat yang dikonsumsi dan harus disesuaikan 
dengan jumlah unit insulin yang disuntikkan (DMT1 atau LADA). Di sini 
digunakan rasio insulin:KH. 

� Basic Carb Counting: Untuk mempermudah diabetisi yang tidak menggunakan 
insulin dalam memprediksi jumlah porsi karbohidrat yang dikonsumsi dan 
disesuaikan dengan pemakaian obat hipoglisemik oral (OHO) (DMT2 dan 
MODY).



Carbohydrate Counting 

Konversi ukuran gram KH menjadi unit carbing

Hitung komposisi karbohidrat yang dianjurkan (45-65% total kalori harian)

Misalnya Diet 1500 kcal dengan KH 60% ~ 900 kcal ~ 225 g KH

Konversi ukuran gram KH menjadi unit carbing

Misalnya 225/15 ~ 15 carbing

Konversi ke Skema Meal Plan

Misalnya sarapan 3; snack pagi 1,5; makan siang 4,5; snack 
siang 1,5; makan malam 3; dan snack malam 1,5

Konversikan unit Carbing ke URT makanan yang 
dikonsumsi



Skema Meal Plan

Waktu Makan Jumlah (gram) Angka Carbing

Sarapan Kebutuhan karbohidrat x 20% Sarapan / 3 carbing KH

DIET 1500 kcal; KH per hari: 60% ~ 900 kcal ~ 225 g KH ~ 15 carbing KH

Snack Pagi Kebutuhan karbohidrat x 10% Snack Pagi / 1,5 carbing KH

Makan Siang Kebutuhan karbohidrat x 30% Makan Siang / 4,5 carbing

KH

Snack Siang Kebutuhan karbohidrat x 10% Snack Siang / 1,5 carbing

KH

Makan Malam Kebutuhan karbohidrat x 20% Makan Malam / 3 carbing

KH

Snack Malam Kebutuhan karbohidrat x 10% Snack Malam/ 1,5 carbing

KH



Kelompok bahan makanan sumber karbohidrat yang 

mengandung 15 g karbohidrat (1 carbing)



Aplikasi Pendekatan Carbo Counting pada 
Perencanaan Makan Diabetisi

Seorang pria, berinisial DN, berusia 42 tahun, menyandang 
DM tipe 2, sejak 2 tahun terakhir, BB 65 kg, TB 165 cm, 
pekerjaan sehari-hari sebagai pegawai kantor, jarang 
berolahraga, saat ini dalam kondisi baik, kadar gula 
darah puasa 125 mg/dL, gula darah 2 jam setelah darah puasa 125 mg/dL, gula darah 2 jam setelah 
makan, 220 mg/dL.

DN bermaksud untuk mengatur pola makan hariannya dan 
membatasi asupan karbohidratnya.

Bagaimana skema pembagian asupan karbohidrat 
hariannya ?



Aplikasi Pendekatan Carbo Counting pada 
Perencanaan Makan Diabetisi 

1. Kebutuhan Kalori Basal

Kebutuhan kalori:
1755 + 175,5 – 87,75 =
1842,75 ~ 1800 kkal



Aplikasi Pendekatan Carbo Counting pada 
Perencanaan Makan Diabetisi 

2. Kebutuhan karbohidrat harian (55-65% total kalori)

Komposisi KH yang dianjurkan

= 60% dari total energi intake (1800 kkal)

= 1080 kkal = 1080/4 g 

= 270 g = 270/15 UC = 270 g = 270/15 UC 

= 18 UC

3. Pembagian menjadi 3 kali makan 3 kali snack

Sarapan 20%, snack pagi 10%, makan siang 30%, 

snack sore  10%, makan malam 20%, snack malam 

10%. Jadi,

Sarapan 3,5 UC; snack pagi 2; makan siang 5,5; snack 

sore 2; makan malam 3,5; snack malam 1,5



Aplikasi Carbohydrate Counting (18 Unit Carbing)

Waktu
Makan

Jumlah
(gram)

Angka Carbing

Sarapan 270 x 20%

= 54 g

= 54 / 15 g kebutuhan

= 3,5 UC

Porsi Sarapan :

Susu skim = 0,5 x 6 sdm = 3 sdm

Roti gandum =  2.x 1 lbr = 2 lbr

Buah (jeruk) = 1 x 1 buah bsr = 1 
buah

Snack 270 x 10% = 27 / 15 g kebutuhan Porsi Snack Pagi :Snack 

Pagi

270 x 10%

= 27 g

= 27 / 15 g kebutuhan

= 2 UC

Porsi Snack Pagi :

Pisang = 1 x 1 buah = 1.5 buah
sedang

Kacang hijau = 1 x 4 sdm = 4 sdm

Makan

Siang

270 x 30%

= 81 g

= 81 g / 15 g kebutuhan

= 5.5 UC

Porsi Makan Siang :

Nasi = 2 x 2.5 sdm = 5 sdm

Kacang polong= 1 x 4 sdm = 4 sdm

Tempe = 0,5 x 4 potong = 2 potong

Sayuran = 1 x 3 mangkok = 1 mangkok
sedang sayuran A (lalapan ketimun/tomat) 
dan 2 mangkok sedang sayuran B (berwarna)

Buah (apel) = 1 x  1 buah besar = 1 buah



Aplikasi Pendekatan Carbo Counting pada 
Perencanaan Makan Diabetisi 

Waktu
Makan

Jumlah 
(gram)

Angka Carbing

Snack 

Sore

270 x 10%

= 27 g

= 27 / 15 g kebutuhan

= 2 UC

Porsi Snack Siang :

Alpukat = 2 x 1/4 buah = 1/2 
buah

Makan 

Malam

270 x 20%

= 54 g

= 54 / 15 g kebutuhan

= 3,5 UC

Porsi Makan Malam :

Kentang = 1,5 x 1 biji kcl = 1 biji
sdg

Tahu = 1 x 2 buah = 2 buah bsr

Sayuran = 1 x 3 mangkok = 3 
mangkok kecil = 1,5 mangkok bsr

Snack 

Malam

270 x 10%

= 27 g

= 27 g / 15 g kebutuhan

= 1.5 UC (dibulatkan ke

bawah agar totalnya 18 

UC)

Porsi Snack Malam :

Susu skim = 1.5 x 6 sdm = 9 sdm



Aplikasi Pendekatan Carbo Counting pada 
Perencanaan Makan Diabetisi 

4. Kebutuhan Lemak (20% dari total energi intake)

Komposisi lemak yang dianjurkan

= 30% dari total energi intake (1800 kkal)

= 600 kkal

= 600/9 = 600/9 

= 65 g ~ 4 sdm minyak per hari

Bisa dibagi 2 sdm MUFA; 2 sdm PUFA & MCT (n-6 & VCO)

5. Kebutuhan protein hewani (daging, ayam, ikan, telur)

Komposisi protein yang dianjurkan

= 10% dari total energi intake (1800 kkal)

= 180 kkal

= 180/4

= 45 g 

Bisa berupa 100 g ikan/20 g protein, 75 g ayam/15 g 

protein dan 50 g telur/10 g protein) 



Alternatif Menu bagi Diabetisi

“Low CHO, higher good fat and higher protein diet”



� Mengapa kita sering 

merasa lapar pada 

tengah malam ?

� Karena efek Somogyi:
� Insulin mencapai puncaknya 

pada pkl 12 tengah malam

� Akibatnya hipoglikemia shg 

terasa lapar, tidur tidak 

nyenyak (mimpi buruk), nyenyak (mimpi buruk), 

keringat dingin

� Pagi harinya akan terjadi 

rebound shg kadar gula naik 

akibat munculnya hormon 

adrenalin dll

� Pencegahan pada makan 

malam: makanlah KH yang 

kompleks spt  kentang,jagung, 

talas dll. jangan makan roti, 

mie dan nasi yang berlebihan.



� Mengapa pada remaja dan 

anak muda juga 

mengalami kenaikan gula 

darah pada pagi hari

� Karena fenomena dini hari 

atau dawn phenomenon

� Kenaikan produksi growth 

hormone pada pukul 4 

sampai 7 pagi menaikkan sampai 7 pagi menaikkan 

kadar gula darah tanpa 

diawali oleh hipoglikemia

� Pencegahan: makan 

makanan sumber protein 

dan mengurangi 

karbohidrat




