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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sindrom metabolik merupakan keadaan klinis yaitu terdapatnya 

sekumpulan kelainan metabolik antara lain obesitas, kelainan kadar lemak darah 

terutama kolesterol high density lipoprotein (HDL) dan trigliserida, serta 

peningkatan tekanan darah dan kadar glukosa darah puasa, yang dapat 

meningkatkan risiko terhadap berkembangnya penyakit kardiovaskuler dan DM 

tipe 2. Faktor gaya hidup, terutama aktivitas fisik dan asupan, dianggap sebagai 

faktor utama yang berkontribusi terhadap kejadian sindrom metabolik.  

Diabetes Melitus merupakan penyakit gangguan metabolisme yang 

ditandai dengan meningkatnya glukosa darah sebagai akibat dari gangguan 

produksi insulin atau gangguan kinerja insulin atau karena kedua-duanya. 

Penyakit ini bersifat kronik bahkan seumur hidup, dan belum ada obat yang dapat 

mengobati penyakitnya, yang ada saat ini hanyalah usaha untuk mengendalikan 

glukosa darah (Decroli,2019). 

 Data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menyatakan prevalensi 

diabetes yang tertinggi di Indonesia terdapat di DKI Jakarta (3,4%), dan terendah 

di NTT (0,9%) sedangkan di Bali (1,6%). Dari tiga puluh empat provinsi yang 

ada, Bali berada di urutan ke empat belas yang menunjukkan pasien diabetes yang 

ada di Bali cukup tinggi (Riskesdas, 2018). 

Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat pada tahun 2018 di 

Kabupaten Karangasem jumlah penderita DM adalah sebanyak 4.649 orang. Data 

profil kesehatan RSUD Karangasem tahun 2016 mencatat penyakit DM 
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merupakan kasus yang paling sering timbul dengan jumlah mencapai 5.192 kasus 

(34.18%). 

Sebanyak 85% dari kasus diabetes adalah DM tipe 2 dengan karakteristik 

gangguan sensitivitas insulin dan/atau gangguan sekresi insulin (Kementerian 

Kesehatan RI,2014). Diabetus melitus yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama akan menyebabkan ganguan dan kerusakan beberapa organ tubuh khususnya 

mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Pada DM kelainan metabolisme 

yang paling utama ialah kelainan metabolisme karbohidrat, oleh karena itu 

diagnosis DM selalu berdasarkan tingginya kadar glukosa dalam darah 

(Kardika,dkk.,2008). 

Insulin yang tidak cukup atau resistensi insulin mengakibatkan tubuh tidak 

dapat memetabolisme glukosa dengan efisien. Tubuh memerlukan energi, 

sedangkan energi berasal dari metabolisme karbohidrat, untuk menebus 

kekurangan energi tubuh akan memetabolisme lemak dan protein. Para penderita 

DM tipe 2 yang memiliki prilaku pasif atau jarang berolahraga akan membuat 

lemak dalam tubuh menumpuk sehingga resistensi terhadap insulin meningkat. 

Metabolisme lemak dan protein dalam tubuh akan menghasilkan sisa pembakaran 

yang disebut keton. Keton menumpuk dalam darah dan dibuang melalui urine 

sehingga pH urine cenderung lebih asam bila dibandingkan dengan urine normal 

tanpa DM (Wulansari, dkk., 2017). 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Adakah hubungan antara kadar glukosa darah puasa dengan pH 

urine pada penderita diabetes melitus tipe 2 di RSUD Karangasem?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

a. Mengetahui hubungan kadar glukosa darah puasa dan pH urine pada 

penderita DM tipe 2. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi kadar glukosa darah puasa pada penderita DM tipe 2. 

b. Mengidentifikasi pH urine pada penderita DM tipe 2. 

c. Menganalisa hubungan kadar glukosa darah puasa dengan pH urine pada 

penderita DM tipe 2. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau dasar penelitian selanjutnya 

mengenai hubungan kadar glukosa darah puasa dan pH urine pada penderita 

DM tipe 2. 

b. Diharapkan dapat memperkaya pustaka untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang teknologi laboratorium medis, khususnya dalam 

pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dan pH urine pada pasien DM tipe 2. 

2. Manfaat praktis 

a. Masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber 

informasi mengenai hubungan kadar glukosa darah puasa dan pH urine pada 

penederita DM tipe 2.   
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b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai hubungan glukosa darah puasa dengan pH urine pada 

penderita DM tipe 2.   


