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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Glukosa Darah 

Glukosa darah merupakan gula yang terdapat dalam darah yang dibentuk dari 

karbohidrat dalam makanan yang diserap dalam jumlah besar ke dalam darah serta 

dikonversikan di dalam hati. Glukosa dalam tubuh dipecah untuk menyediakan energi 

pada sel atau jaringan dan dapat disimpan sebagai energi dalam sel sebagai glikogen. 

Glukosa terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di 

hati dan otot rangka. Kadar glukosa darah dapat dipengaruhi oleh dua hormon yang 

berasal dari pankreas yaitu insulin dan glukagon. Insulin diperlukan untuk 

permeabilitas membran sel terhadap glukosa dan untuk transportasi glukosa ke dalam 

sel. Tanpa insulin, glukosa tidak dapat memasuki sel. Glukagon menstimulasi 

glikogenolisis (pengubahan glikogen cadangan menjadi glukosa) dalam hati. 

Penurunan kadar glukosa darah (hipoglikemia) terjadi akibat asupan makanan dengan 

gizi yang tidak seimbang atau darah terlalu banyak mengandung insulin. Jika terjadi 

peningkatan kadar gula darah (hiperglikemia), berarti insulin yang beredar tidak 

mencukupi, kondisi ini disebut sebagai DM. Kadar gula darah puasa yang mencapai 

>125 mg/dL biasanya menjadi indikasi terjadinya diabetes, dan untuk memastikan 

diagnosis saat gula darah mencapai kadar tepat di garis normal atau agak diatasnya, 

harus dilakukan uji gula darah postprandial, dan atau uji toleransi glukosa (Kee, 2013) 

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh karena 

pankreas memproduksi insulin yang tidak adekuat bagi tubuh, atau tubuh tidak dapat 



7 
 

secara efektif memakai insulin yang ada, atau keduanya, Hal tersebut akan membuat 

kadar glukosa dalam darah meningkat.DM tipe 2 (DM 2) adalah DM yang disebabkan 

oleh karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara efektif atau biasa dikenal 

dengan resisten insulin (Soegondo, 2009). 

B. Metabolisme Glukosa  

Glukosa adalah prekursor untuk sintesis bermacam-macam gula lain yang 

diperlukan untuk pembentukan senyawa khusus, misalnya laktosa, antigen permukaan 

sel, nukleotida atau glikosaminoglikan. Glukosa juga  merupakan prekursor pokok bagi 

senyawa non karbohidrat; glukosa dapat diubah menjadi lemak (termasuk asam lemak, 

kolesterol, dan hormon steroid), asam amino dan asam nukleat. Dalam tubuh manusia 

hanya senyawa-senyawa yang disintesis dari vitamin, asam amino esensial, dan asam 

lemak esensial yang dapat disintesis dari glukosa . Karbohidrat yang berada dalam 

makanan berupa polimer heksana yaitu glukosa, galaktosa dan fruktosa. Dalam 

keadaan normal glukosa difosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat. Enzim yang 

mengkatalisis adalah heksokinase, kadarnya meningkat oleh insulin dan menurun pada 

keadaan kelaparan dan diabetes. Sedangkan glukosa dapat disimpan di hati atau otot 

sebagai glikogen. Glikogen bekerja saat aktivitas otot dan glukosa darah terisi sesuai 

kebutuhan(Wulandari, 2016). 

Metabolisme glukosa menghasilkan asam piruvat, asam laktat, dan asetil koenzim 

A (asetil-KoA) yang dapat menghasilkan energi. Metabolisme glukosa juga secara 

signifikan dikontrol oleh hati. Simpanan glikogen di hati merupakan sumber glukosa 

untuk mempertahankan kadar glukosa normal dalam darah. Selain itu, di hati terjadi 

glukoneogenesis, karena glikogen terbentuk dari sumber-sumber non karbohidrat 
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seperti asam amino atau asam lemak. Hal ini terjadi pada keadaan rendahnya asupan 

karbohidrat,DM, atau kelaparan. Pada kasus kerusakan hati yang berat, dapat terjadi 

hipoglikemia karena ketidakmampuan jaringan hati yang tersisa untuk membentuk 

glukosa (Sacher dan McPerson,2012). Glukosa dapat disimpan di hati atau otot sebagai 

glikogen, suatu polimer yang terdiri dari banyak residu glukosa dalam bentuk yang 

dapat dibebaskan dan dimetabolisme sebagai glukosa. Karena besarnya volume dan 

kandungan enzim untuk berbagai konversi metabolik, hati berperan dalam 

mendistribusikan glukosa untuk menghasilkan energi. Sebagian besar energi untuk 

fungsi sel dan jaringan berasal dari glukosa (Wulandari, 2016) 

C. Kadar Glukosa Darah Sewaktu 

Kadar gula darah sewaktu merupakan kadar glukosa darah sepanjang hari yang 

bervariasi dimana akan meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 

jam. Kadar gula darah sewaktu untuk kondisi normal pada dewasa (umur diatas 45 

tahun) menurut WHO yaitu 70-130 mg/dL. Menurut Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia (PERKENI) kadar gula darah sewaktu pada plasma vena yaitu < 100 mg/dL 

(bukan DM), 100-199 mg/dL (belum pasti DM), ≥ 200 mg/dL (DM) dijadikan sebagai 

patokan penyaring dan diagnosis DM. Selain menggunakan spesimen plasma vena, 

pemeriksaan penyaring kadar gula darah sewaktu juga dapat dilakukan menggunakan 

spesimen whole blood (darah kapiler) namun harus diperhatikan adanya perbedaan 

hasil interpretasi yaitu < 90 mg/dL (bukan DM), 90-199 mg/dL (belum pasti DM), ≥ 

200 mg/dL (DM)  (Soelistijo dkk., 2015) 
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Menurut (Frihastuti, Supriyadi & Surendra, 2018) tingkat gula darah diatur melalui 

umpan balik negatif untuk mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Level 

glukosa didalam darah dimonitori oleh pankreas. Bila konsentrasi glukosa menurun 

karena dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, pankreas melepaskan 

glukagon, hormon yang menargetkan sel-sel di liver (hati). Kemudian sel-sel ini 

mengubah glikogen menjadi glukosa (proses ini disebut glikogenolisis). Glukosa 

dilepaskan ke dalam aliran darah, hingga meningkatkan level gula darah. Tingkat gula 

darah meningkat maka hormon insulin akan dilepaskan dari butir-butir sel yang 

terdapat di dalam pankreas. Hormon insulin menyebabkan hati mengubah lebih banyak 

glukosa menjadi glikogen (proses ini disebut glikogenesis), yang mengurangi level 

gula darah. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh tidak cukup atau tidak 

dihasilkannya insulin, sementara tipe 2 disebabkan oleh respon yang tidak memadai 

terhadap insulin yang dilepaskan (resistensi insulin). Kedua jenis diabetes ini 

mengakibatkan terlalu banyaknya glukosa yang terdapat di dalam darah (Frihastuti, 

Supriyadi and Surendra, 2018)  

Menurut (Sabella, 2010) bila level gula darah menurun terlalu rendah, 

berkembanglah kondisi yang bisa fatal yang disebut hipoglikemia. Gejala Gejalanya 

adalah perasaan lelah, fungsi mental yang menurun, rasa mudah tersinggung, dan 

kehilangan kesadaran. Bila levelnya tetap tinggi, yang disebut hiperglikemia, nafsu 

makan akan tertekan untuk waktu yang singkat. Hiperglikemia dalam jangka panjang 

dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang berkepanjangan pula yang 

berkaitan dengan diabetes, termasuk kerusakan pada mata, ginjal, dan saraf. Menurut 

(Arisman, 2011) pada kondisi normal, kadar gula dalam tubuh akan selalu terkendali, 
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berkisar antara 70 sampai 130 mg/dL oleh pengaruh kerja hormon insulin yang 

diproduksi oleh kelenjar pankreas. Setiap sehabis makan, terjadi penyerapan makanan 

seperti tepung-tepungan (karbohidrat) di usus dan kadar gula darah meningkat. 

Peningkatan kadar gula darah ini akan memicu produksi hormon insulin dan kelenjar 

pankreas. Berkat pengaruh hormon insulin ini, gula dalam darah sebagian besar akan 

masuk ke dalam berbagai macam sel tubuh (terbanyak sel otot) dan akan digunakan 

sebagai bahan energi dalam sel tersebut. Sel otot kemudian menggunakan gula untuk 

beberapa keperluan yakni sebagai energi, sebagian disimpan sebagai glikogen, dan jika 

masih ada sisa, sisa sebagian tersebut diubah menjadi lemak dan protein.  kadar gula 

darah yang cenderung meningkat secara ringan, tetapi progresif (bertahap) setelah usia 

50 tahun, terutama pada orang-orang yang tidak aktif bergerak. Kadar gula darah 

sewaktu pada lansia yang berumur > 60 tahun yaitu 82-115 mg/dL, dan pada lansia 

yang berumur > 90 tahun yaitu 75-121 mg/dL. Peningkatan kadar gula darah setelah 

makan atau minum merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga 

mencegah kenaikan kadar gula darah yang lebih lanjut dan menyebabkan kadar gula 

darah menurun secara perlahan. 

D. Diabetes Mellitus (DM) 

DM merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah 

(gula darah) melebihi nilai normal yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 

200 mg/dl, dan kadar gula darah puasa diatas atau sama dengan 130 mg/dl  (Padila, 

2013). DM merupakan salah satu penyakit degeneratif, yaitu penyakit akibat fungsi 

atau struktur dari jaringan atau organ tubuh yang secara progresif menurun dari waktu 

ke waktu karena usia atau pilihan gaya hidup. Penyakit ini juga dikenal sebagai 
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penyakit akibat dari pola hidup modern di mana orang lebih suka makan makanan siap 

saji, kurangnya aktivitas fisik karena lebih memanfaatkan teknologi seperti 

penggunaan kendaraan bermotor dibandingkan dengan berjalan kaki sehingga 

kelebihan berat badan juga merupakan risiko menderita DM.  DM terbagi menjadi 2 

tipe yaitu DM Tipe I dan DM Tipe II. 

DM Tipe I merupakan DM yang bersifat bawaan dari lahir yang disebabkan karena 

kelainan organ tubuh dalam memproduksi hormon insulin sehingga umumnya diderita 

oleh orang yang berumur kurang dari 30 tahun. Terapi yang diberikan untuk DM tipe 

II melalui pengaturan diet dan suntikan insulin. DM Tipe II sifatnya bukan bawaan dari 

lahir tetapi disebabkan oleh faktor gaya hidup dan makanan yang dikonsumsi setiap 

hari serta faktor degeneratif sehingga pada umumnya penderita DM Tipe II di temui 

berumur lebih dari 30 tahun. Pada DM Tipe II terapi insulin tidak begitu diutamakan 

tetapi tetapi diutamakan pada pengaturan gaya hidup yang sehat yaitu dengan diet DM 

yang seimbang serta olahraga yang teratur, agar tubuh dapat mempertahankan kadar 

glukosa dalam darah dalam batas normal (Betteng, Pengamanan and Mayula, 2014). 

DM tipe 2 merupakan penyakit multifaktorial dengan komponen genetik dan 

lingkungan yang sama kuat dalam proses timbulnya penyakit tersebut. Pengaruh faktor 

genetik terlihat dengan tingginya penderita diabetes yang berasal dari orang tua yang 

memiliki riwayat DM sebelumnya. DM tipe 2 juga disebut diabetes lifestyle karena 

penyebabnya selain faktor keturunan, faktor lingkungan meliputi usia, obesitas, 

resistensi insulin, makanan, aktivitas fisik, dan gaya hidup penderita yang tidak sehat 

juga berperan dalam terjadinya diabetes ini (Betteng, Pengeman & Mayula, 2014). 

Menurut (Manurung, 2006) menyatakan bahwa ada 2 faktor resiko pada DM tipe 2 
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yaitu unchangeable risk factor/factor resiko yang tidak dapat diubah dan changeable 

risk factor/factor yang dapat diubah. Dalam unchangeable risk factor terdiri dari 

kelainan genetic dan usia, lalu changeable risk factor terdiri dari pola makan yang 

salah, obesitas, merokok, hipertensi, minimnya aktivitas fisik dan stress. Stress kronis 

cenderung membuat seseorang mencari makan yang manis-manis dan berlemak tinggi 

untuk meningkatkan kadar serotonin otak, dimana serotonin ini memiliki efek 

penenang sementara untuk meredakan stress tapi kandungan glukosa dan lemak yang 

meningkatkan resiko terkena diabetes mellitus (Manurung, 2006). 

International Diabetes Federation (IDF) menyebutkan bahwa prevalensi DM di 

dunia adalah 1,9% dan telah menjadikan DM sebagai penyebab kematian urutan ke 

tujuh di dunia sedangkan tahun 2013 angka kejadian diabetes di dunia adalah sebanyak 

382 juta jiwa dimana proporsi kejadian DM tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia. 

Prevalensi kasus DM  tipe 2 sebanyak 85-90% (Bustan, 2015) 

E. Penyebab Perubahan Kadar Glukosa Darah  

1. Pola makan 

 Menurut (Arif, 2011) Tubuh mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mengolah 

makanan yang dimakan. Frekuensi normal makan perhari yaitu 2-3 kali sehari. 

Frekuensi makan merupakan seringnya seseorang melakukan kegiatan makan dalam 

sehari baik makanan utama maupun makanan selingan. Frekuensi makan dikatakan 

baik bila frekuensi makan setiap harinya 3 kali makanan utama atau 2 kali makanan 

utama dengan 1 kali makanan selingan dan dinilai kurang bila frekuensi makan setiap 

harinya 2 kali makan utama atau kurang. Menurut (Arisman, 2011) jika makan tertentu 

terlalu banyak karbohidrat, maka tubuh akan menyimpannya dalam bentuk gula dalam 
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darah (glikogen). Jika ini berlangsung setiap hari, makan dapat dibayangkan besarnya 

penumpukan glikogen yang disimpan dalam tubuh sehingga mampu meningkatkan 

kadar gula darah. Menurut (Sabella, 2010) peningkatan kadar glukosa darah setelah 

makan atau minum merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga 

mencegah kenaikan kadar glukosa darah yang lebih lanjut dan menyebabkan kadar 

glukosa darah menurun secara perlahan (Sabella, 2010). 

2. Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik seperti pekerjaan dan olahraga yang dilakukan secara rutin mampu 

mempengaruhi kadar gula darah. Menurut penelitian(Auliya, Oenzil &  Rofida, 2016)  

dari seseorang dengan pekerjaan yang memiliki aktivitas fisik ringan akan berisiko 

untuk peningkatan kadar gula darah dibandingkan orang yang memiliki aktivitas fisik 

berat. Hal ini terlihat dari hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 yang menyatakan 

bahwa salah satu faktor risiko peningkatan kadar gula darah adalah kurangnya aktivitas 

fisik. Aktivitas fisik dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah melalui 2 cara, 

yakni dengan kurangnya aktivitas fisik maka penumpukan jaringan lemak akan 

semakin tinggi yang dapat menyebabkan resistensi insulin dan kurangnya aktivitas 

fisik juga dapat menyebabkan pengurangan kemampuan jaringan menerima insulin 

(Arman, 2011). Gaya hidup tidak sehat seperti menaiki mobil ketika berangkat kerja, 

naik lift ketika berada di kantor, duduk terlalu lama di depan komputer serta kurangnya 

aktivitas fisik lainnya membuat sistem sekresi tubuh berjalan lambat sehingga akan 

berpengaruh terhadap kadar gula darah seseorang. Akibatnya terjadilah penumpukan 

lemak di dalam tubuh yang lambat laun berat badan menjadi berlebih (obesitas) yang 

merupakan faktor penyakit DM (Arman, 2011).dibandingkan biasanya untuk 
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menjalankan aktivitas kontraktil. Glukosa atau disebut juga gula darah adalah 

monosakarida dan zat metabolit primer untuk produksi energi dalam tubuh dalam 

bentuk ATP. Ketika berolahraga dibutuhkan energi yang cukup hingga terjadi 

pemecahan glukosa menjadi ATP yang mengakibatkan berkurangnya kadar gula darah 

dalam tubuh. 

3. Usia dan jenis kelamin 

Menurut penelitian dari (Rizal, 2019) didapatkan hasil bahwa jenis kelamin 

perempuan lebih banyak memiliki kadar gula darah yang buruk dibandingkan dengan 

jenis kelamin laki-laki. Kadar glukosa darah yang normal cenderung meningkat secara 

ringan tetapi bertahap setelah usia lima puluh hingga enam puluh lima tahun, terutama 

pada orang-orang yang tidak aktif bergerak akibat penurunan kinerja fungsi tubuh. 

Jenis kelamin mampu mempengaruhi kadar gula darah. Hal tersebut diakibatkan oleh 

perubahan persentase komposisi lemak tubuh. Hasil penelitiannya didapatkan pada 

lansia perempuan komposisi lemak tubuh cenderung lebih tinggi daripada lansia laki-

laki yang dapat menurunkan sensitivitas insulin. Perubahan komposisi lemak pada 

wanita yang telah menopause terjadi karena penurunan kadar hormon estrogen dan 

progesteron. Apabila hormon estrogen dan progesterone menurun penggunaan lemak 

pada lansia wanita menjadi berkurang.Menurut (Rizal, 2019) umur merupakan salah 

satu faktor yang mampu mempengaruhi kadar gula darah. Hasil penelitiannya 

didapatkan semakin tua usia seseorang maka risiko peningkatan kadar glukosa darah 

dan gangguan toleransi glukosa akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh 

melemahnya semua fungsi organ tubuh termasuk sel pankreas yang bertugas 

menghasilkan insulin. Sel pankreas bisa mengalami degradasi yang menyebabkan 
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hormon insulin yang dihasilkan terlalu sedikit sehingga kadar gula darah menjadi 

tinggi. Peningkatan kadar gula darah juga dapat disebabkan karena terganggunya 

homeostasis pengaturan gula darah. Gangguan pengaturan gula darah pada lansia 

meliputi tiga hal yaitu resistensi insulin, hilangnya pelepasan insulin fase pertama, dan 

peningkatan kadar gula darah postprandial. Menurut (Arman, 2011) kadar gula darah 

yang cenderung meningkat secara ringan, tetapi progresif (bertahap) setelah usia 50 

tahun, terutama pada orang orang yang tidak aktif bergerak. Kadar gula darah sewaktu 

pada lansia yang berumur > 60 tahun yaitu 82-115 mg/dL, dan pada lansia yang 

berumur > 90 tahun yaitu 75-121 mg/dL. 

4. Genetika atau faktor keturunan 

DM cenderung diturunkan atau diwariskan, bukan ditularkan. Menurut (Damayanti, 

2015). anggota keluarga penderita DM memiliki kemungkinan lebih besar terserang 

penyakit ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak menderita DM. Para 

ahli kesehatan juga menyebutkan diabetes mellitus merupakan penyakit yang terpaut 

kromosom seks atau kelamin. Biasanya kaum laki-laki menjadi penderita 

sesungguhnya. Sedangkan kaum perempuan sebagai pihak yang membawa gen untuk 

diwariskan kepada anak-anaknya. 

5. Obat-obatan, hormon, bahan toksik dan beracun 

Menurut (Sabella, 2010) bahan beracun yang mampu merusak sel beta secara 

langsung adalah alloxan, pyrinuron (rodentisida), dan streptozotocin (produk dari 

sejenis jamur) sehingga berpengaruh terhadap kadar gula darah. Obat-obatan 

antidiabetik seperti suntikan hormon insulin dan obat hipoglikemik oral (diuretic 

thiazide, glukokortikoid atau kortison, agen-agen tiroid dan estrogen dapat 
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meningkatkan kadar gula darah. Obat-obatan yang menurunkan kadar gula darah yaitu 

antidepresan trisiklik, inhibitor monoamine oksidase, produk-produk aspirin, dan 

antikoagulan oral 

F. Lanjut Usia (Lansia) 

Lansia adalah tahap akhir hidup manusia, merupakan bagian dari proses kehidupan 

yang tak dapat dihindari oleh setiap individu Pada tahap ini induvidu mengalami 

banyak perubahan dan akan di alami baik secara fisik maupun mental khususnya 

kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah di milikinya. 

Perubahan penampilan fisik sebagai proses penuaan normal, seperti rambut mulai 

memutih, kerut-kerut wajah, berkurangnya ketajaman indera serta kemunduran daya 

tahan tubuh merupakan ancaman bagi integritas orang usia lanjut. Belum mereka harus 

berhadapan kehilangan peran diri, kedudukan sosial, serta perpisahan dengan orang – 

orang yang dicintai. Semua hal tersebut menuntut kemampuan beradaptasi yang cukup 

besar untuk dapat menyikapi secara bijak(Soejono, 2010). 

Pada lansia terdapat kecenderungan menurunnya kapasitas fungsional baik pada 

tingkat seluler maupun pada tingkat organ sejalan dengan proses menua. Akibat 

penurunan kapasitas fungsional tersebut, orang berusia lanjut, umumnya tidak 

berespons terhadap berbagai rangsangan internal atau eksternal. Yang dapat dilakukan 

oleh orang yang usianya lebih muda. Beberapa peneliti juga menganggap proses menua 

cenderung mengarah kepada manusia, hal ini kemungkinan dikarenakan resistensi 

insulin pada lansia sehingga peningkatan sekresi insulin akan mengganggu fungsi otak 

yang lama. menyebabkan degenerasi otak. Dari semua data diatas dapat disimpulkan 

bahwa proses penuaan sebenarnya dapat diperlambat dengan pengaturan pola makan 



17 
 

yang membatasi makanan yang mengandung kalori. Berdasarkan hal tersebut tidaklah 

mengherankan apabila umur merupakan faktor utama terjadinya kenaikan prevalensi 

diabetes serta gangguan toleransi glukosa(Fatimah.,2016) 

Menurut dunia kesehatan pengertian lansia adalah digolongkan 

menjadi 4, yaitu : 

1. Usia pertengahan (middle) yaitu 45 – 59 tahun 

2. Lanjut usia (elderly) yaitu 60 – 74 tahun 

3. Lanjut usia tua (old) yaitu 75 – 95 tahun 

4. Lansia sangat tua (very old) yaitu diatas 90 tahun Peningkatan jumlah lansia terjadi 

akibat dari meningkatnya umur harapan hidup manusia yang merupakan dampak 

positif dari keberhasilan pembangunan Nasional khususnya bidang kesehatan. 

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah penduduk lanjut usia 

terbanyak di dunia. 

 

G. Tes Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

Pemeriksaan kadar gula darah dapat dilakukan dengan pemeriksaan kadar gula 

darah sewaktu, kadar gula darah puasa, HbA1c dan Tes Toleransi Glukosa Oral 

(TTGO). Pemeriksaan kadar gula darah sewaktu dilakukan sebagai upaya skrining 

terhadap penyakit DM untuk mengetahui kadar gula darah sewaktu (sesaat) tanpa 

memperhatikan waktu makan. Pemeriksaan penyaring (screening) merupakan 

pemeriksaan yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis DM tipe 2 dan prediabetes 

pada kelompok resiko tinggi yang tidak menunjukkan gejala klasik DM.  
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Spesimen yang digunakan dalam pemeriksaan kadar gula darah yaitu berupa 

plasma atau serum vena dan juga darah kapiler. Proses pra analitik seperti suhu, 

keadaan specimen, dan penundaan pemeriksaan sangat mempengaruhi hasil 

pemeriksaan. Kestabilan gula di darah dipengaruhi oleh suhu, kontaminasi bakteri, dan 

glikolisis. Plasma atau serum yang baik harus dipisahkan dari sel dalam waktu setengah 

jam sesaat setelah pengambilan darah dengan cara sentrifugasi pada suhu ruang. 

Terjadi penurunan kurang lebih 7% kadar gula dalam serum dalam 1 jam akibat dari 

faktor glikolisis. Proses glikolisis dapat terjadi oleh komponen-komponen seluler di 

dalamnya dan dapat mengkonsumsi 5%-7% glukosa yang terkandung dalam spesimen 

darah tiap jam (World Health Organization, 2013) . NaF merupakan senyawa yang 

mampu mencegah glikolisis. Menurut penelitian dari Triastuti (2019) terjadi penurunan 

kadar gula darah pada penundaan serum NaF 2%-3% pada penundaan pemeriksaan 4 

jam.  

Menurut penelitian (Furqon,2015) terjadi penurunan gula darah pada serum dengan 

gel silica clot activator pada waktu 4-12 jam yaitu 4,33-12,29%. Pada keadaan yang 

tidak memungkinkan dalam melakukan pemeriksaan yang segera dan tidak tersedia 

fasilitas pemeriksaan TTGO sebagai penegak diagnosa DM, maka pemeriksaan 

penyaring kadar gula darah sewaktu dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah 

kapiler diperbolehkan untuk patokan diagnosis DM.  

Metode pengukuran glukosa darah dapat dibedakan menjadi metode kimia dan 

enzimatik. Metode kimia saat ini tidak digunakan lagi karena tidak spesifik dan 

umumnya tergantung pada reaksi reduksi. Pemeriksaan kadar gula darah yang 

dianjurkan menurut (PERKENI, 2015) adalah pemeriksaan gula darah secara 
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enzimatik dengan bahan darah plasma vena dengan memperhatikan pra analitik, 

analitik, dan post analitik. Metode enzimatik terdiri dari tiga jenis, yaitu metode 

glukosa oksidase peroksidase, metode heksokinase, dan reagen kering (glucose oxidase 

atau glukosa dehidrogenase) menggunakan alat POCT.  

Prinsip metode enzimatik yaitu menggunakan enzim tertentu sesuai dengan jenis 

metodenya sebagai katalis reaksi. Metode heksokinase merupakan metode pengukuran 

kadar gula darah yang dianjurkan oleh WHO dan IFCC (International Federation 

Clinical). Kelebihan metode ini yaitu menggunakan dua macam enzim yang spesifik 

sehingga hasil yang dihasilkan lebih akurat namun metode ini membutuhkan biaya 

yang relatif mahal. Di Indonesia Baru hanya sekitar sepuluh persen laboratorium yang 

menggunakan metode heksokinase untuk pemeriksaan kadar gula darah dan lebih 

banyak menggunakan metode Glukosa Oksidase Peroksidase (GOD-PAP) sehingga 

menjadi pemeriksaan standar yang umum digunakan di laboratorium 

Indonesia(Subiyono, Martsiningsih & Gabrela, 2016) . 

 POCT (Point of care Testing) didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya 

dapat diketahui sesegera mungkin dalam membantu menentukan Tindakan selanjutnya 

bagi pasien. Prinsip dasar alat ini menggunakan sel pengukuran dimana reaksi tertentu 

dapat berlangsung, sel ini dapat berupa matriks yang berpori, chamber atau suatu 

permukaan (surface). Cara pengukuran dapat secara visual, monitoring reaksi 

elektrokimia yang terjadi. Umumnya pemeriksaan POCT kimia menggunakan 

teknologi biosensor. POCT menggunakan reaksi enzimatik kimia oleh reaksi 

elektrokimia. Kelebihan penggunaan POCT adalah hasil pemeriksaan yang cepat 

sehingga kadar gula darah cepat untuk diketahui, biaya lebih terjangkau, volume 
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sampel yang dipakai lebih sedikit dan tidak memerlukan penanganan sampel seperti 

pemusingan (sentrifugasi), pemeriksaan dapat dilakukan di dekat pasien (bed side), 

penggunaan alat yang lebih praktis. Kelemahan penggunaan POCT yaitu kemampuan 

pengukuran terbatas, akurasi kurang baik dibandingkan dengan metode rujukan yaitu 

hexokinase sehingga pemeriksaan bertujuan hanya untuk skrining DM tidak sebagai 

penegak diagnosis DM, perawatan dan kalibrasi alat perlu diperhatikan.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sumirat, 2017) yang berjudul “Perbedaan 

Antara Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Metode Heksokinase Dengan Metode 

POCT” didapatkan hasil yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

pemeriksaan kadar glukosa metode POCT accu chek dan metode heksokinase 

(Sumirat, 2017).  

Metode dari alat POCT yaitu metode enzimatik glucose oxidase. Prinsip metode 

enzimatik glucose oxidase yaitu darah kapiler diserap ke dalam strip tes, kemudian 

mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen untuk memulai proses pengukuran. 

Enzim Glucose dehydrogenase dan koenzim dalam strip tes mengkonversi glukosa 

dalam sampel darah menjadi glukonolakton. Reaksi tersebut menghasilkan listrik DC 

yang tidak berbahaya sehingga meter mampu mengukur gula darah. Pada pengukuran 

darah sewaktu tidak ada persiapan khusus untuk pasien (Sumirat, 2017). 

H. Pengendalian Kadar Glukosa Darah 

Menurut (Arman, 2011) ada empat hal utama yang dapat dilakukan untuk 

mengendalikan kadar gula darah, yaitu : 

1. Pengaturan makan (diet) dengan penekanan pada pentingnya keteraturan 

makna dalam hal jadwal makan, jenis dan jumlah makanan. 
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2. Olahraga (aktivitas fisik) secara teratur yakni 1-3 kali seminggu selama 30-60 

menit. 

3. Pengobatan yang sesuai petunjuk dokter bila gula darah tidak dapat 

dikendalikan dengan pengaturan pada makan dan latihan fisik. 

4. Evaluasi kesehatan dengan melakukan evaluasi medis secara lengkap 

meliputi pemeriksaan fisik, riwayat penyakit dan pemeriksaan laboratorium. 

I. Perubahan – Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

Menurut (Nugroho, 2010) berikut ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada 

lansia yaitu: 

1. Perubahan fisik  

a. Sel 

Sel lebih sedikit jumlahnya, lebih besar ukurannya, berkurangnya jumlah cairan 

tubuh dan cairan intraseluler, menurunnya proporsi protein di otak, ginjal, darah dan 

hati, jumlah sel otak menurun, terganggunya mekanisme perbaikan sel dan otak 

menjadi atrofis beratnya berkurang 5-10% (Nugroho, 2010). 

b. Sistem persyarafan 

Berat otak menurun 10-20% (sel saraf otak semakin berkurang), lambatnya dalam 

respon sehingga lebih mudah stress, mengecilnya saraf panca indera, berkurangnya 

penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya saraf pencium dan perasa, lebih 

sensitif terhadap perubahan suhu dengan rendahnya ketahanan terhadap dingin dan 

kurang sensitif terhadap sentuhan (Nugroho, 2012). 

c. Sistem pendengaran 
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Presbikusis (gangguan pendengaran) yaitu hilangnya kemampuan (daya) 

pendengaran pada telinga dalam terutama pada bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, 

suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas 65 tahun, 

dan kinerja sistem pendengaran menurun pada lansia yang mudah mengalami stress 

(Nugroho, 2010). 

d. Sistem penglihatan 

Sfingter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar, kornea lebih 

berbentuk sferis (bola), lensa lebih suram (kekeruhan pada lensa) menjadi katarak, jelas 

menyebabkan gangguan penglihatan, meningkatnya ambang, pengamatan sinar, daya 

adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat, dan susah melihat dalam cahaya gelap serta 

hilangnya daya akomodasi (Nugroho, 2010). 

e. Sistem kardiovaskuler 

Elastisitas, dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku, 

kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 

tahun, hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya sehingga tekanan 

darah meningkat yang diakibatkan diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari 

pembuluh darah perifer, pada kondisi normal sistolik normal ± 120 mmHg dan 

diastolik normal ± 80 mmHg. Penyakit DM sering ditandai dengan terjadinya 

hipertensi, dislipidemia, obesitas, dan disfungsi organ pankreas (Nugroho, 2010). 

f. Sistem pengaturan temperatur tubuh 

Temperatur tubuh menurun (hipotermia) secara fisiologi ± 35oC ini akibat 

metabolisme yang menurun dan keterbatasan reflek menggigil dan tidak dapat 
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memproduksi panas yang banyak sehingga terjadi rendahnya aktivitas otot (Nugroho, 

2010). 

g. Sistem respirasi 

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, menurunnya aktifitas 

dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas; kapasitas residu meningkat, menarik nafas 

lebih berat, kapasitas pernafasan maksimum menurun dan kedalaman bernafas 

menurun dan kemampuan batuk berkurang (Nugroho, 2010). 

h. Sistem gastrointestinal 

Kehilangan gigi, indera pengecap menurun, peristaltik melemah dan biasanya 

timbul konstipasi serta rasa lapar menurun, asam lambung menurun,waktu 

mengosongkan ada lambung menurun (Nugroho, 2010). 

i. Sistem kulit 

Kulit mengerut atau keriput karena kehilangan jaringan lemak dan 

permukaan kulit kasar dan bersisik (Nugroho, 2010) 

j. Sistem muskuloskeletal 

Tulang akan kehilangan densitas (cairan) dan makin rapuh, atrofi serabut otot (otot-

otot serabut kecil), serabut-serabut otot mengecil sehingga seseorang bergerak menjadi 

lambat, otot-otot kram dan menjadi tremor serta persendian menjadi membesar dan 

kaku (Nugroho, 2010). 

 

2. Perubahan Mental dan Psikologi 

 Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan. Psikomotor terjadi perubahan 

pada daya membayangkan karena tekanan-tekanan dari faktor waktu (Nugroho, 2010) 


