
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Penyakit tidak menular telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

cukup besar di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bergesernya pola penyakit 

secara epidemiologi, dari penyakit menular yang cenderung menurun ke 

penyakit tidak menular. Secara global penyakit tidak menular meningkat di 

dunia. Di Indonesia penyakit tidak menular telah menduduki sepuluh besar 

penyebab kematian. Kasus terbanyak, adalah penyakit diabetes melitus (DM) 

dan penyakit metabolik (DEPKES, 2008). Penderita diabetes melitus di 

Indonesia telah mencapai angka 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 dan diperkirakan 

menjadi sekitar 21,3 juta jiwa pada tahun 2020. Tingginya jumlah penderita 

DM tersebut menjadikan Indonesia menempati urutan keempat dunia setelah 

Amerika Serikat , India dan Cina (American Diabetes Association, 2004). 

 

Diabetes melitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan 

kerja insulin atau keduanya (PERKENI, 2006). Gambaran patologik DM 

sebagian besar dapat dihubungkan dengan salah satu efek utama akibat 

kurangnya insulin yaitu berkurangnya pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh, 
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peningkatan metabolisme lemak yang menyebabkan terjadinya metabolisme 

lemak abnormal disertai endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah, 

sehingga timbul gejala aterosklerosis serta berkurangnya protein dalam 

jaringan tubuh (Guyton CA, 2007). 

 

Diabetes melitus yang tidak terkontrol akan menyebabkan terjadinya berbagai 

komplikasi kronik, baik mikroangiopati maupun makroangiopati. Penyakit 

akibat komplikasi mikrovaskular yang dapat terjadi pada pasien diabetes yaitu 

retinopati dan  nefropati diabetik, sedangkan penyakit pembuluh darah koroner 

adalah contoh komplikasi makrovaskular pada pasien diabetes (Waspadji S, 

2009). Pada saat ini diabetes melitus telah menjadi salah satu penyakit yang 

paling banyak menyebabkan penyakit ginjal kronik (Sunaryanto, A, 2010). 

Nefropati Diabetik (ND) adalah komplikasi diabetes melitus pada ginjal yang 

dapat berakhir sebagai gagal ginjal. Penyakit ginjal (nefropati) merupakan 

penyebab utama kematian dan kecacatan pada DM. Di Negara-negara barat 

DM adalah penyebab tersering gagal ginjal kronik. Sekitar 50% gagal ginjal 

tahap akhir di AS disebabkan nefropati diabetik (Mogensen, C.E., 2000). 

Hampir 60% dari penderita hipertensi dan diabetes di Asia menderita nefropati 

diabetik. Presentasi tersebut terdiri atas 18,8 % dengan Makroalbuminuria dan 

39,8 % dengan mikroalbuminuria (American Diabetes Association, 2004). 

 

Pemeriksaan kadar kreatinin dalam darah merupakan salah satu parameter yang 

digunakan untuk menilai fungsi ginjal, karena konsentrasi dalam plasma dan 

ekskresinya di urin dalam 24 jam relatif konstan ( Sodeman, 1995). Kreatinin 
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adalah produk protein otot yang merupakan hasil akhir metabolisme otot yang 

dilepaskan dari otot dengan kecepatan yang hampir konstan dan diekskresi 

dalam urin dengan kecepatan yang sama. Kreatinin diekskresikan oleh ginjal 

melalui kombinasi filtrasi dan sekresi, konsentrasinya relatif konstan dalam 

plasma dari hari ke hari, kadar yang lebih besar dari nilai normal 

mengisyaratkan adanya gangguan fungsi ginjal (Corwin J.E, 2001). 

Peningkatan dua kali lipat kadar kreatinin serum mengindikasikan adanya 

penurunan fungsi ginjal sebesar 50 %, demikian juga peningkatan kadar 

kreatinin tiga kali lipat mengisyaratkan penurunan fungsi ginjal sebesar 75 % 

(Soeparman dkk, 2001). 

 

Hiperglikemia yang persisten dan pembentukan protein yang terglikasi 

(termasuk HbA1c) menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi makin 

lemah dan rapuh dan terjadi penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah 

kecil. Hal inilah yang mendorong timbulnya komplikasi-komplikasi 

mikrovaskuler, antara lain retinopati, nefropati, dan neuropati. Disamping 

karena kondisi hiperglikemia, ketiga komplikasi ini juga dipengaruhi oleh 

faktor genetik. Oleh sebab itu dapat terjadi dua orang yang memiliki kondisi 

hiperglikemia yang sama, berbeda risiko komplikasi mikrovaskularnya. 

Namun demikian prediktor terkuat untuk perkembangan komplikasi 

mikrovaskular tetap lama (durasi) dan tingkat keparahan diabetes. Satu-

satunya cara yang signifikan untuk mencegah atau memperlambat jalan 

perkembangan komplikasi mikrovaskular adalah dengan pengendalian kadar 

gula darah yang ketat. Pengendalian intensif yang disertai dengan monitoring 
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kadar gula darah mandiri dapat menurunkan risiko timbulnya komplikasi 

mikrovaskular sampai 60% (Ditjen Bina Farmasi dan ALKES, 2005).  

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diambil perumusan masalah: 

 Apakah terdapat perbedaan yang bermakna pada kadar kreatinin serum 

pasien diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dengan yang tidak terkontrol 

di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung tahun 2012? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui perbedaan kadar kreatinin serum pasien diabetes melitus tipe 2 

yang terkontrol dengan yang tidak terkontrol di RSUD dr. H. Abdul 

Moeloek Bandar Lampung pada periode tahun 2012. 

 

2. Tujuan Khusus 

a) Mengetahui kadar kreatinin serum pada pasien diabetes melitus tipe 2 

yang terkontrol  di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung pada 

periode tahun 2012. 

b) Mengetahui kadar kreatinin serum pada pasien diabetes melitus tipe 2 

yang tidak terkontrol di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung 

pada periode tahun 2012. 
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c) Mengetahui perbedaan kadar kreatinin serum pasien diabetes melitus 

tipe 2 yang terkontrol dengan yang tidak terkontrol di RSUD dr. H. 

Abdul Moeloek Bandar Lampung pada periode tahun 2012. 

 

 

D. Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :  

1. Bagi peneliti  

Menambahkan pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang penyakit 

diabetes melitus terutama tentang penyakit ginjal pada pasien diabetes 

melitus dengan gula darah terkontrol dan tidak terkontrol berdasarkan kadar 

HbA1C dan kadar kreatinin serumnya. 

2. Bagi para klinisi 

Sebagai sumber informasi kepada para klinisi di rumah sakit tentang 

penyakit ginjal  pada pasien diabetes melitus dengan gula darah terkontrol 

dan tidak terkontrol berdasarkan kadar HbA1C dan kadar kreatinin 

serumnya. 

3. Bagi penelitian lain 

Sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kadar kreatinin serum pada pasien diabetes melitus 

dengan kadar gula darah terkontrol dan tidak terkontrol. 
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4. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang pasien diabetes melitus yang menjalani terapi agar dapat mencegah 

atau memperlambat perkembangan komplikasi mikrovaskular terutama 

penyakit ginjal pada diabetes melitus. 
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E. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori (Hendromartono,2009), Pathogenesis nefropati 

diabetik. (disadur dari Cooper ME, Gilbert RE: Pathogenesis, Prevention, And 

Treatment of Diabetic Nephropaty, 2003) 
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F. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

 

G. Hipotesis 

Terdapat peningkatan kadar kreatinin serum yang bermakna pada penderita 

diabetes melitus tipe 2 yang tidak terkontrol dibandingkan dengan penderita 

diabetes melitus yang terkontrol di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar 

Lampung pada periode tahun 2012. 
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