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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Usia Produktif 

Definisi usia produktif sangat beragam tergantung kemampuan fisik 

seseorang. Usia produktif dapat didefinisikan sebagai waktu dimana seseorang dapat 

melakukan aktivitas dan berproduksi dengan baik. Berproduksi dalam hal ini adalah 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri seseorang yang melakukan aktivitas dan 

juga bagi orang lain. Definisi dari usia produktif adalah rentangan usia dimana orang 

tersebut dapat bekerja dan membiayai kehidupannya sendiri serta penduduk yang telah 

memasuki usia 15-64 tahun (Kistianita & Gayatri, 2015).  Secara umum batasan umur 

produktif yaitu dimulai dari masa dimana seseorang mulai dapat bekerja sampai 

seseorang memasuki masa pensiun. Usia pensiun tidak berarti sama dengan masa 

pensiun PNS yaitu pada umur 55 atau 65 tahun karena masih banyak diantaranya yang 

masih produktif pada usia diatas umur pensiun tersebut. Karena itu yang membatasi 

produktivitas seseorang adalah penuaan (aging) yang berdampak pada menurunnya 

kemampuan melakukan aktivitas 

B. Glukosa Darah 

Definisi Glukosa Darah  

Glukosa merupakan monosakarida yang paling dominan, sedangkan fruktosa 

akan meningkat pada diet buah yang banyak, dan galaktosa darah akan meningkat pada 

saat hamil dan laktasi bentuk glikogen. Jika asupannya banyak, glukosa akan diubah 
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sebagai trigliserida pada jaringan adiposa, sebagai sumber gliserida-gliserol, dan 

mungkin mempunyai peran di dalam mempertahankan kadar intermediate pada siklus 

asam sitrat di banyak jaringan tubuh. Glukosa juga merupakan prekursor untuk sintesis 

bermacam-macam senyawa khusus misalnya laktosa, antigen, permukaan sel, 

nukleotida, atau glikosaminoglikan. Beberapa jaringan dalam tubuh misalnya otak dan 

sel darah merah, bergantung pada glukosa untuk memperoleh energi. Dalam jangka 

panjang, sebagian besar jaringan juga memerlukan glukosa untuk fungsi lain misalnya 

membentuk gugus ribosa pada nukleotida atau bagian karbohidrat pada glikoprotein.  

(Kasengke, J. 2015) 

Kadar gula darah dipengaruhi oleh pola makan. Kadar glukosa darah 

seseorang setelah makan akan berbeda dengan kadar glukosa sebelum makan, atau 

kadar glukosa seseorang yang sedang puasa. Setelah makan makanan yang 

mengandung karbohidrat, kadar glukosa darah meningkat. Sebagian glukosa dalam 

makanan diubah dalam hati sebagai glikogen. Setelah 2 jam atau 3 jam berpuasa, 

glikogen ini mulai diuraikan oleh proses glikogenolisis, dan glukosa yang terbentuk 

dilepaskan ke dalam darah. Seiring dengan penurunan simpanan glikogen, juga terjadi 

penguraian triasilgliserol di jaringan adiposa yang menghasilkan asam lemak sebagai 

bahan bakar alternatifdan gliserol untuk sintesis glukosa melalui glukoneogenesis. 

Asam amino juga dilepaskan dari otot untuk berfungsi sebagai prekursor 

glukoneogenesis. Setelah puasa satu malam, kadar glukosa darah dipertahankan baik 

oleh glikogenolisis maupun glukoneogenesis. Setelah 30 jam berpuasa, simpanan 

glikogen hati habis. Sesudah itu, glukoneogenesis merupakan satu-satunya sumber 

glukosa darah. Glukosa merupakan molekul yang sangat penting terutama bagi eritrosit 
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dan sel saraf otak. Karena sel-sel tersebut tidak dapat menggunakan molekul lain 

sebagai sumber energi. Metabolisme glukosa sangat penting untuk fungsi fisiologis 

normal. Glukosa bertindak sebagai sumber energi dan sebagai sumber bahan awal 

hampir semua jenis reaksi biosintesis. Otak menggunakan sekitar 120gram glukosa 

dalam sehari: 6070% dari total metabolisme glukosa dalam tubuh. Otak hanya 

menyimpan sedikit cadangan glukosa dan tidak mempunyai tempat cadangan lagi. 

Fungsi otak menjadi semakin serius ketika kadar glukosa pada otak telah mencapai 

penurunan hingga dibawah 40 mg/dL. Kadar glukosa yang terlihat menurun secara 

signifikan dapat menyebabkan kerusakan permanen bahkan kematian. (Sihombing et 

al., 2018). 

C. Glukosa Darah Sewaktu  

Gula Darah Sewaktu merupakan pemeriksaan gula darah yang digunakan 

sebagai pemeriksaan penyaring (screening) dan memantau kadar gula darah pada 

pasien diabebets melitus ataupun pada orang yang tidak mengidap diabebets melitus, 

agar selalu bisa memantau kadar gula darah dan apabila terjadi peningkatan kadar gula 

darah dapat mengatur pola makan, aktivitas fisik dan yang lainnya yang dapat 

menormalkan kadar gula darah. Pemeriksaan gula darah sewaktu dapat dilakukan 

secara berkala oleh siapa saja. Pada orang sehat, dapat dilakukan skrining secara rutin 

setiap enam bulan. Hal ini penting untuk mendeteksi dini penyakit diabetes, sehingga 

jika ada gejala ke arah penyakit tersebut, dapat ditangani dengan segera. Sedangkan 

pada mereka yang memiliki riwayat penyakit diabetes, disarankan untuk memonitor 

gula darah secara lebih ketat sesuai petunjuk dokter. (Ramadhani et al., 2019) 

1. Macam- Macam Pemeriksaan  
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a. Menurut PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) tahun 2006, kadar 

glukosa darah puasa yang berkisar 80-100 mg/dL dinyatakan normal. Seseorang 

dikatakan menderita Diabetes Melitus (DM) jika memiliki kadar glukosa darah 

puasa ≥126 mg/dL. (Malik, 2014) 

b. Glukosa Darah Sewaktu atau acak merupakan kadar glukosa yang diukur tanpa 

mengambil kira waktu makan terakhir dengan nilai rujukan 80-144 mg/dl. 

c. Glukosa 2 Jam Post Prandial merupakan kadar glukosa yang diukur tepat 2 jam 

setelah makan dengan nilai rujukan 70-120 mg/dl. 

d. Tes Toleransi Glukosa Oral merupakan kadar glukosa yang diukur setelah pasien 

diberikan gula murni 75 gr. 

D. Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang masih menjadi 

masalah utama dalam dunia kesehatan di Indonesia. Menurut American Diabetes 

Association (ADA) 2010, DM adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin 

atau kedua-duanya. Lebih dari 90 persen dari semua populasi diabetes adalah diabetes 

melitus tipe 2 yang ditandai dengan penurunan sekresi insulin karena berkurangnya 

fungsi sel beta pankreas secara progresif yang disebabkan oleh resistensi insulin. 

(Yuliani et al., 2014) 

E. Metabolisme Glukosa 

Metabolisme oksidatif glukosa menghasilkan sebagian energi yang digunakan 

dalam tubuh. Glukosa dalam makanan sebagian besar terdapat dalam bentuk disakarida 

dan sebagai kanji atau pati polisakarida kompleks. Dalam mukosa usus halus, 
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disakarida diuraikan menjadi konstituen-konstituen monosakaridanya oleh enzim yang 

disebut disakaridase. Enzim-enzim ini (laktase, sukrase dan maltase) bersifat spesifik 

untuk satu jenis disakarida. Metabolisme glukosa menghasilkan asam piruvat, asam 

laktat dan asetilkoenzim A (asetil-KoA) sebagai senyawa-senyawa antara. Oksidasi 

lengkap glukosa meghasilkan karbondioksida, air dan energi yang disimpan sebagai 

senyawa fosfat berenergi tinggi yaitu ATP. Apabila tidak segera dimetabolisme untuk 

menghasilkan energi, maka glukosa dapat disimpan di hati atau otot sebagai glikogen. 

Glikogen merupakan suatu polimer yang terdiri dari banyak residu glukosa dalam 

bentuk yang dapat dibebaskan dan dimetabolisme sebagai glukosa. (Irawan, 2007). 

F. Faktor-faktor yang berpengeruh terhadap glukosa darah  

1. Usia  

Semakin bertambahnya umur seseorang, maka terjadi kecenderungan menurun 

berbagai kapasitas fungsional baik yang berada pada tingkat seluler maupun ditingkat 

organ yang dapat mengakibatkan terjadinya degenerasi sejalan dengan proses menua. 

Pada proses penuaan ini dapat berpengaruh pada perubahan fisiologis. Berikut kategori 

umur menurut Depkes RI (2009):  

a. Masa balita: 0 – 5 tahun  

b. Masa kanak-kanak: 5 – 11 tahun  

c. Masa remaja awal: 12 – 16 tahun  

d. Masa remaja akhir: 17 – 25 tahun  

e. Masa dewasa awal: 26 – 35 tahun  

f. Masa dewasa akhir: 36 – 45 tahun  

g. Masa lansia awal: 46 – 55 tahun  
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h. Masa lansia akhir: 56 – 65 tahun  

i. Masa manula: >65 tahun 

2. Jenis Kelamin 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persentase pasien diabetes pada perempuan 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki komposisi lemak tubuh yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan lebih mudah gemuk 

yang berkaitan dengan resiko obesitas dan diabetes. (Komariah & Rahayu, 2020). 

3. Pola makan dan makanan  

Makanan berserat tidak hanya mengurangi risiko DM dengan meningkatnya kontrol 

gula darah, tetapi juga menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga berat badan 

ideal. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gula dapat meningkatkan 

kadar gula darah. 

4. Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditujukkan dalam aktivitas sehari-hari. 

Makanan cepat saji, kurangnya berolahraga dan minum-minuman yang bersoda 

merupakan faktor pemicu terjadinya diabetes melitus tipe 2. Penderita DM diakibatkan 

oleh pola makan yang tidak sehat dikarenakan pasien kurang pengetahuan tentang 

bagaimana pola makan yang baik dimana mereka mengkonsumsi makanan yang 

mempunyai karbohidrat dan sumber glukosa secara berlebihan, kemudian kadar 

glukosa darah menjadi naik sehingga perlu pengaturan diet yang baik bagi pasien dalam 

mengkonsumsi 17 makanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. 

5. Obesitas  
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Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran 

energi (energi expenditures) sehingga terjadi kelebihan energi selanjutnya disimpan 

dalam bentuk jaringan lemak. Kelebihan energi tersebut dapat disebabkan oleh asupan 

energi yang tinggi atau keluaran energi yang rendah. Penyebab terjadinya 

ketidakseimbangan antara asupan dan pembakaran kalori ini masih belum jelas, namun 

terjadinya obesitas melibatkan beberapa faktor seperti genetik, lingkungan (gaya 

hidup) dan psikis. Dampak adanya retensi insulin dan gangguan toleransi glukosa pada 

penderita obesitas tentunya akan berpengaruh pada kadar gula darah. (Purwandari, 

2014). 

6. Genetika  

Orang tua atau saudara kandung mengidap DM. Sekitar 40% diaebetes terlahir dari 

keluarga yang juga mengidap DM, dan + 60%- 90% kembar identic merupakan 

penyandang DM.  

G. Darah Kapiler  

Darah kapiler merupakan darah yang berasal dari pembuluh darah kapiler, 

dimana pembuluh darahnya kecil. Kapiler membentuk jaringan pembuluh darah dan 

bercabang di dalam sebagian besar jaringan tubuh. Oleh sebab itu, darah kapiler terus 

menerus berubah susunan dan warnanya karena terjadi pertukaran gas. Sedangkan vena 

membawa darah ke arah jantung, sehingga darah vena membawa lebih tua dan agak 

ungu karena banyak dari oksigennya yang diberikan ke jaringan (Pearce, 2013). 

H. Pemeriksaan Laboratorium 

1. Point of Care Testing 
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Point of Care Testing merupakan suatu metode pemeriksaan laboratorium yang 

bersifat sederhana karena prosedur laboratorium medis dapat dilakukan langsung serta 

menggunakan reagen yang sudah tersedia. Pemeriksaan POCT dapat dilakukan diluar 

laboratorium dengan hasil yang cepat.. Metode POCT biasanya dilakukan untuk 

pemeriksaan PGDM (Pemeriksaan Gula Darah Berkala) menggunakan sampel darah 

kapiler dengan volume sampel dibawah 500 µl pada penderita Diabetes Melitus. Hasil 

pemantauan glukosa darah mandiri pada penderita diabetes melitus dapat dipercaya 

sejauh kalibrasi alat dilakukan dengan baik dan cara pemeriksaan dilakukan sesuai 

dengan cara standar yang dianjurkan. (Umami SW, W. N. 2019). 

2. Metode GOD-PAP 

Metode GOD-PAP merupakan suatu metode penetapan glukosa darah dari sampel 

serum atau plasma dari enzimatik menggunakan Glukosa Oksidase Para Amino 

Phenazone. (Rachman, 2018). 

3. Metode Spektrofotometer 

Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan 

cara melewatkan cahaya dengan Panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca 

atau kuarsa yang di sebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya 

akan dilewatkan. Alat ini memiliki prinsip kerja hasil penggabungan dari alat 

spektrofotometer dan foto meter. 

 


