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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit gangguan tiroid adalah suatu kondisi kelainan pada seseorang yang 

timbul karena adanya gangguan kelenjar tiroid, baik berupa perubahan bentuk 

kelenjar maupun perubahan fungsi (disfungsi). Disfungsi tiroid dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu : hipotiroid, hipertiroid, dan eutiroid. Ketika kelenjar 

tiroid memproduksi hormon berlebih, maka sel tubuh akan bekerja lebih keras dan 

metabolisme tubuh menjadi lebih cepat, kondisi ini disebut dengan hipertiroid. 

Tetapi ketika kelenjar tiroid tidak memproduksi hormon yang cukup, sel-sel 

dalam tubuh akan bekerja lebih lambat, kondisi ini disebut dengan hipotiroid. 

Sedangkan keadaan kelenjar tiroid yang berbentuk tidak normal tetapi fungsinya 

normal disebut eutiroid.  Penyakit gangguan tiroid menempati urutan kedua 

terbanyak dalam daftar penyakit metabolik setelah diabetes mellitus (DM). 

Perempuan lebih banyak menderita penyakit tiroid dibandingkan laki-laki  

(Pusdatin, 2015). 

Thyroid Stimulting Hormone (TSH) merupakan indikator utama untuk melihat 

fungsi tiroid. Nilai TSH yang tidak normal menunjukkan adanya disfungsi 

(gangguan fungsi) tiroid, meskipun bisa saja hasil tes lain menunjukkan nilai 

normal. Hipofisis mensekresi TSH untuk mengatur sekresi hormon tiroid, dimana 

TSH mengarahkan umpan balik negatif pada hipofisis. Perubahan kecil pada 

konsentrasi hormon tiroid bebas akan menghasilkan perubahan besar pada kadar 

serum TSH, maka TSH merupakan indikator terbaik dari adanya perubahan 

produksi hormon tiroid  (Ika, 2016). 
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Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yaitu Tiroksin (T4) dan  Triiodin 

(T3). Hormon tiroid meningkatkan penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh. 

Hormon tiroid mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai proses 

metabolisme (protein, karbohidrat, lemak) dan aktivitas fisiologik pada hampir 

semua sistem organ tubuh manusia. Kekurangan maupun kelebihan hormon tiroid 

akan mengganggu berbagai proses metabolisme dan aktivitas fisiologi serta 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berbagai jaringan termasuk 

sistem saraf dan otak. Faktor-faktor yang dapat mencetuskan penyakit gangguan 

tiroid adalah usia, jenis kelamin, genetik, merokok, stres, riwayat penyakit 

keluarga yang berhubungan dengan autoimun, zat kontras yang mengandung 

iodium, obat-obatan yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit tiroid, dan 

lingkungan (Pusdatin, 2015). 

Prevalensi hipotiroid di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2007 melakukan 

pemeriksaan TSH sebagai salah satu penunjang diagnostik gangguan tiroid, 

didapatkan 2,7% laki-laki dan 2,2% perempuan memiliki kadar TSH tinggi yang 

menunjukkan kecurigaan adanya hipotiroid. Dan 12,8% laki-laki dan 14,7% 

perempuan memiliki kadar TSH rendah yang menunjukkan kecurigaan adanya 

hipertiroid. Pada Riskesdas 2013, dengan jumlah penduduk ≥ 15 tahun sebanyak 

176.689.336 jiwa, sebanyak 0,4% (> 700.000) orang terdiagnosis hipertiroid. Di 

Bali dengan jumlah penduduk yang berusia  ≥ 15 tahun sebanyak 3.068.044 jiwa, 

sebanyak 12.272 orang terdiagnosis hipertiroid (Pusdatin, 2015). 

Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga 

yang mengkonsumsi garam mengandung cukup iodium pada tahun 2013 adalah 

77,1%, mengandung kurang iodium sebanyak 14,8%, dan tidak beriodium 8,1 %. 
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Target WHO konsumsi garam beriodium agar mencukupi kebutuhan rumah 

tangga adalah minimal 90 %. Hasil Riskesdas tahun 2013 cakupan rumah tangga 

dengan konsumsi garam beryodium di Provinsi Bali masih mencapai 50,8% 

(Riskesdas, 2013).      

Iodium merupakan mineral esensial untuk memproduksi hormon tiroid yang 

diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hormon tiroid berupa thyroxine (T4) dan 

triidothyronine (T3) merupakan hormon yang penting bagi kehidupan (Ika, 2016). 

Sintesis hormon tiroid tergantung pada masuknya iodium dalam jumlah yang 

cukup kedalam kelenjar tiroid. Iodium memasuki tiroid dalam bentuk iodida 

anorganik atau iodida organik, yang sumbernya adalah iodium yang diturunkan 

(dari iodinisasi hormon tiroid) atau dari bahan yang diterima pasien yang masuk 

melalui makanan, air atau obat. Dahulu, masukan iodium dari makanan kurang 

lebih 0,2 mg/hari yang telah dianggap normal, dan jumlah ini cukup untuk 

mempertahankan konsentrasi iodida plasma kurang lebih 40 nmol/L, namun 

karena kontaminasi iodium pada beberapa makanan dan karena penggunaan 

iodium secara luas pada obat, preparat vitamin dan bahan antiseptik, masukan 

iodium rata-rata telah meningkat sekitar 0,5 mg/hari, dan di beberapa daerah 

mencapai 1 mg/hari. Dengan peningkatan ini maka akan terjadi peningkatan 

iodida plasma (Harrison, 2000).  

Defisiensi iodium dapat menyebabkan produksi hormon tiroid berkurang 

sehingga mengakibatkan kelainan yang disebut Gangguan Akibat Kurang Iodium 

(GAKI). Kelompok yang paling rentan adalah Wanita Usia Subur (WUS), ibu 

hamil, ibu menyusui, dan anak-anak (Pusdatin, 2015). 
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Pada profil kesehatan Provinsi Bali, cakupan rumah tangga yang 

mengkonsumsi garam beryodium pada tahun 2017 sebesar 79,9%, meningkat 

dibandingkan tahun 2016 sebesar 79,38% (Profil Kesehatan Provinsi Bali, 2017). 

Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 77%, menurun dibandingkan tahun 2017 

sebesar 79,9%. Dari data tahun 2016, 2017, dan 2018 cakupan ini masih jauh 

dibawah target yang ditetapkan yaitu 85% (Profil Kesehatan Provinsi Bali, 2018). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang gambaran kadar TSH pada pasien dengan  

disfungsi tiroid di Laboratorium Klinik Niki Diagnostic Center Denpasar.   

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana gambaran kadar TSH 

pada pasien  yang memiliki disfungsi tiroid di Niki Diagnostic Center Denpasar ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran kadar TSH pada pasien dengan diagnosa disfungsi 

tiroid pada Laboratorium Klinik Niki Diagnostic Center Denpasar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui karakteristik pasien disfungsi tiroid meliputi umur dan jenis 

kelamin. 

b. Mengetahui gambaran kadar TSH pada pasien yang memiliki disfungsi tiroid. 

c. Mendeskripsikan kadar TSH berdasarkan karakteristik umur dan jenis 

kelamin. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Perkembangan ilmu pengetahuan/institusi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang teknologi laboratorium medis, khususnya tentang 

pemeriksaan kadar TSH pada pasien dengan disfungsi tiroid . 

b. Peneliti 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

keterampilan peneliti mengenai pemeriksaan kadar TSH.  

2. Manfaat praktis 

a. Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

informasi mengenai kadar TSH pada pasien dengan disfungsi tiroid. 

b. Dinas Kesehatan 

Dengan diketahui gambaran kadar TSH berdasarkan karakteristik pasien dapat 

digunakan untuk  meningkatkan usaha pencegahan timbulnya penyakit. 

c. Peneliti  

Sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan 

tema yang sejenis, khususnya tentang pemeriksaan kadar TSH pada pasien dengan 

disfungsi tiroid. 
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