
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan kadar 

glukosa darah melebihi normal akibat tubuh kekurangan insulin (Sidartawan, 

2004). Penyakit ini timbul perlahan-lahan dan biasanya tidak disadari oleh 

penderita (Candra, 2011). 

 

DM atau lebih dikenal dengan sebutan “penyakit kencing manis” di 

masyarakat merupakan salah satu penyakit yang terus bermunculan 

penderitanya dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit ini memberikan dampak 

yang luas bagi pasiennya, tidak hanya karena mengganggu kesehatan semata 

akibat berbagai komplikasi yang ditimbulkan namun juga mempengaruhi 

kehidupan sosial (Kurniawan, 2005).  

 

Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan insidensi DM tipe 2 di berbagai penjuru dunia. WHO 

memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang DM yang cukup besar 

untuk tahun-tahun mendatang. Untuk Indonesia, WHO memprediksi 
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kenaikan jumlah pasien dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 

juta pada tahun 2030 (Perkeni, 2011). 

 

Tingginya angka tersebut menjadikan Indonesia peringkat ke-4 jumlah 

penderita DM terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Cina. 

Meningkatnya penderita DM disebabkan oleh peningkatan obesitas, kurang 

aktivitas fisik, kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, merokok, dan 

tingginya lemak (Melinda, 2010). 

 

Berdasarkan laporan hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2007, 

sebanyak 13 provinsi di Indonesia mempunyai prevalensi DM di atas 

prevalensi nasional, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Lampung, 

Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan 

Maluku Utara. Angka kejadian DM di Provinsi Lampung untuk rawat jalan 

pada tahun 2009 mencapai 365 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 

2010 sejumlah 1103 orang (Dinkes Lampung, 2011). 

 

Di antara orang dewasa dengan DM, lebih dari 80 % mengalami kelebihan 

berat badan atau obesitas (yaitu memiliki status gizi dengan indeks massa 

tubuh lebih dari 25), menunjukkan bahwa hal ini merupakan masalah utama 

dalam populasi (Bays et al., 2007). Survei pasien menunjukkan bahwa 

prevalensi DM lebih besar pada orang- orang yang memiliki BMI (body mass 

index) tinggi (Eeg-Olofsson et al., 2009). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nguyen et al. (2010) yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu tentang hubungan obesitas dan diabetes masyarakat 

dewasa di Amerika menemukan bahwa adanya asosiasi antara peningkatan 

derajat obesitas dan peningkatan prevalensi diabetes. Prevalensi diabetes 

terendah ditemukan pada pasien dengan IMT atau BMI kurang dari 25. 

Prevalensi tersebut meningkat seiring dengan peningkatan level obesitas.  

 

Dokter perlu menetapkan target pengendalian kadar gula darah dan 

merencanakan suatu strategi penatalaksanaan untuk mencapai target tersebut 

untuk setiap pasien DM (Veteran Health Administration and Departement of 

Defense, 2010). Pengendalian glukosa darah pada penderita DM dilihat dari 

dua hal yaitu glukosa darah sesaat dan glukosa darah jangka panjang. 

Pemantauan glukosa darah sesaat dilihat dari glukosa darah puasa dan 2 jam 

post prandial, sedangkan pengontrolan glukosa darah jangka panjang dapat 

dilakukan dengan pemeriksaan HbA1c (Service FJ et al., 2001).  

 

Dalam Chen et al. (2012), Ryan AS menyatakan bahwa kadar HbA1c 

dipengaruhi oleh peningkatan lemak perut dan tubuh, dan menurut Harris 

dipengaruhi oleh profil lipid aterogenik. Faktor risiko tersebut diduga 

berkaitan dengan peningkatan kadar HbA1c. 

 

Pemeriksaan kadar HbA1c dapat memberikan informasi tentang kontrol 

glikemik pasien  selama 2-3 bulan sebelumnya (Jeffcoate SL, 2004). Menurut 

penelitian yang dilakukan Look AHEAD Research Group pada tahun 2007, 
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pasien diabetes yang diintervensi gaya hidupnya sehingga mengalami 

penurunan berat badan akan mengalami peningkatan kontrol glikemik dan 

pengurangan kadar HbA1c. 

 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek merupakan rumah sakit 

yang menerima rujukan dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Setiap 

bulannya, rumah sakit ini dikunjungi oleh pasien. Rata-rata angka kunjungan 

di Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdoel Moeloek perbulan 

adalah sekitar 5200 pasien dengan 1300 diantaranya merupakan penderita 

DM tipe 2 (Taufiq, 2011).  

 

Berdasarkan data-data yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui hubungan obesitas dengan kadar HbA1c pasien DM tipe 2 di 

Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung. 

  

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan bahwa masalah yang 

terjadi adalah meningkatnya prevalensi DM tipe 2 oleh karena perubahan 

gaya hidup dan peningkatan status gizi (obesitas). Sehingga dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: adakah hubungan obesitas 

dengan kadar HbA1c pasien DM tipe 2 di Laboratorium Patologi Klinik 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Tujuan Umum 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan obesitas dengan kadar 

HbA1c pasien DM tipe 2 di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

2. Tujuan Khusus 

 

 

a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien DM tipe 2 di 

Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan 

durasi DM   

 

b. Untuk mengetahui gambaran indeks massa tubuh pasien DM tipe 2 di 

Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung.  

 

c. Untuk mengetahui gambaran obesitas menurut indeks massa tubuh 

pasien DM tipe 2 di Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung. 
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d. Untuk mengetahui gambaran obesitas sentral menurut lingkar 

pinggang pasien DM tipe 2 di Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. 

H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

 

e. Untuk mengetahui gambaran kadar HbA1c pasien DM tipe 2 di 

Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung. 

 

 

f. Untuk menganalisis hubungan obesitas menurut indeks massa tubuh 

dengan kadar HbA1c pasien DM tipe 2 di Laboratorium Patologi Klinik 

RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

 

D. Manfaat penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

 

a. Peneliti 

Menambah wawasan tentang obesitas pada pasien DM tipe 2 dan 

hubungannya dengan kadar HbA1c. 

 

b. Tenaga kesehatan instansi terkait 

Menjadi masukan kepada para tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan 

perannya dalam menentukan tujuan terapi dan memberi penatalaksanaan 

yang sesuai dengan kondisi pasien obesitas atau tidak obesitas. 
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c. Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang penyakit DM dan kaitannya 

dengan obesitas, sehingga dapat melakukan pencegahan dini.  

 

d. Peneliti lain 

Sebagai dasar dan informasi tambahan bagi penelitian dengan ruang 

lingkup yang sama. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

DM bisa terjadi pada penderita obesitas karena adanya resistensi insulin. 

Seiring pertambahan berat badan, tubuh kurang responsif terhadap efek insulin. 

Akibatnya pankreas akan memproduksi insulin lebih banyak lagi sehingga 

akan mengakibatkan hiperinsulinemia. Resistensi insulin pada DM tipe 2 

memiliki beberapa efek pada metabolisme lemak. Pada keadaan resistensi 

insulin, hormon sensitive lipase di jaringan adiposa akan  menjadi aktif 

sehingga lipolisis trigliserida di jaringan adiposa semakin meningkat dan 

menghasilkan kelebihan asam lemak yang akan dibawa ke hepar untuk di 

sintesis menjadi trigliserida (Thevenod, 2008). Petitti et al. (2007) dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara kadar HbA1c 

yang tinggi dengan peningkatan trigliserida. 

 

Kadar HbA1c merupakan petunjuk rerata kadar glukosa darah selama 2–3 

bulan terakhir. Semakin lama glukosa dalam darah berada di atas kadar yang 
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normal, semakin banyak glukosa terikat dengan sel darah merah dan semakin 

tinggi kadar hemoglobin glikosilasi (Smeltzer &Bare, 2002). 

 

Selain itu, kadar HbA1c yang tinggi juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik 

(Gregg EW, 2000). Beberapa kondisi lain yang mempengaruhi kadar HbA1c 

adalah umur (Wiener & Roberts dalam Kusumastuti, 2011), ras (Herman et al. 

dalam Kusumastuti, 2011), perdarahan akut dan kronis (Starkman et al. dalam 

Nitin, 2010), gangguan fungsi ginjal (Yoshiuci et al. dalam Kusumastuti, 

2011), kehamilan (Herranz et al. dalam Kusumastuti, 2011), dan advanced 

liver disease (Koga et al. dalam Kusumastuti, 2011). Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa kadar HbA1c lebih rendah pada pasien dengan anemia 

hemolitik, dan meningkat pada pasien dengan anemia defisiensi besi (ADB) 

(Coban et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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F. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

G. Hipotesis 

 

 

Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah, 

penulis menyatakan hipotesis bahwa : 

 Ada hubungan obesitas dengan kadar HbA1c pasien diabetes melitus tipe 2 

di Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung. 

 

Obesitas  

Pada Pasien DM tipe 2 Kadar HbA1c 

Independent  Variabel  Dependent  Variabel  

 


