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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Diabetes Melitus (DM)    

Diabetes melitus atau kencing manis adalah gangguan kesehatan berupa 

serangkaian gejala yang terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh peningkatan 

kadar gula dalam darah akibat kekurangan insulin ataupun resistensi insulin dan 

gangguan metabolik pada umumnya. Dalam perkembangannya, diabetes 

menyebabkan berbagai komplikasi, baik akut maupun kronis, jika tidak dikontrol 

dengan baik. Diabetes merupakan penyakit degeneratif yang tidak dapat 

disembuhkan tetapi dapat dikendalikan atau diobati. Dengan kata lain, seseorang 

yang terdiagnosis DM akan hidup dengan DM seumur hidupnya. (Isniati, 2007). 

Diabetes melitus lebih dikenal sebagai penyakit yang membunuh manusia 

secara diam-diam atau (Silent killer). Diabetes juga dikenal sebagai ibu dari 

penyakit (Mother of Disease) karena menandakan penyakit lain seperti hipertensi, 

penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, gagal ginjal, dan kebutaan. Penyakit 

DM dapat menyerang semua kelompok umur dan kelompok sosial ekonomi 

(Anani, 2012; Depkes, 2008). 

Peningkatan prevalensi DM di seluruh dunia lebih menonjol di negara 

berkembang dibandingkan di negara maju. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO), 171 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes pada tahun 2000, dan 

pada tahun 2030 jumlah itu akan berlipat ganda menjadi 366 juta. 

a. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Menurut American Diabetes Association (ADA, 2013), klasifikasi diabetes 

meliputi empat kelas klinis: 

1) Diabetes Melitus tipe 1 

          Penghancuran sel β pankreas, biasanya menyebabkan defisiensi 

insulin absolut. 

2) Diabetes Melitus tipe 2           

          Konsekuensi dari penurunan progresif sekresi insulin menjadi latar 

belakang terjadinya resistensi insulin. 
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3) Diabetes Melitus tipe 2           

          Konsekuensi dari penurunan progresif sekresi insulin menjadi latar 

belakang terjadinya resistensi insulin. 

4) Diabetes tipe spesifik lain           

          Misalnya: kasus kelainan genetik fungsi sel, kelainan genetik kerja 

insulin, penyakit eksokrin pankreas (seperti cystic fibrosis) dan penyakit 

yang disebabkan oleh obat atau bahan kimia (HIV/AIDS) Selama 

perawatan atau setelah organ, dll). 

5) Gestational Diabetes Melitus           

          Beberapa pasien tidak dapat dengan jelas diklasifikasikan sebagai 

diabetes tipe I atau tipe II. Gambaran klinis dan perjalanan penyakit 

berbeda secara signifikan antara kedua jenis diabetes. Orang yang 

didiagnosis dengan diabetes tipe II dapat mengembangkan ketoasidosis. 

Demikian pula, orang dengan diabetes tipe 1 mungkin memiliki onset dan 

perkembangan penyakit autoimun yang lebih lambat. Sulitnya diagnosis 

ini dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Diagnosis yang 

akurat dapat menjadi lebih jelas dari waktu ke waktu.  

b. Patogenesis Diabetes Melitus 

Diabetes melitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan 

insulin secara relatif maupun absolut. Kekurangan insulin dapat terjadi dalam 

2 cara, yaitu: 

1) Kerusakan sel β di pankreas karena pengaruh dari luar (virus, bahan 

kimia, dll). 

2) Desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. (Buraerah 

dkk, 2010). 

c. Manifestasi Klinis           

Menurut Barnard (2011) gejala diabetes mellitus sebagai berikut: 

1) Cepat lelah, kehilangan tenaga. 

2) Sering buang air kecil. 

3) Lapar dan mudah haus. 

4) Biasanya terjadi pada mereka yang berusia diatas 40 tahun. 

5) Imunitas tubuh rendah. 
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d. Faktor Resiko Diabetes Melitus 

Faktor risiko DM dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak 

dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko DM yang 

tidak dapat diubah meliputi: 

1) Usia 

          Diabetes melitus dapat menyerang orang dari berbagai lapisan 

masyarakat, baik dari segi kondisi ekonomi rendah, menengah dan tinggi, 

dan sebagian dari perspektif usia tua. Baik tua maupun muda dapat 

menderita DM. Penyakit ini lebih sering terjadi ketika orang mendekati 

usia rentan, terutama setelah usia 45 tahun. Teori yang ada mengatakan 

bahwa seseorang dengan usia ≥45 tahun mempunyai resiko peningkatan 

terjadinya DM dan intoleransi glukosa yang disebabkan oleh faktor 

degeneratif yaitu menurunnya fungsi tubuh, khususnya kemampuan dari 

sel β dalam memproduksi insulin, untuk metabolisme glukosa. (Betteng, 

2014). 

2) Jenis kelamin 

          Prevalensi kejadian DM pada perempuan lebih tinggi dibandingkan 

laki-laki, perempuan lebih beresiko mengidap penyakit diabetes melitus 

karna secara fisik perempuan mempunyai peluang meningkatnya indeks 

masa tubuh yang lebih besar seperti, sindroma siklus bulanan 

(premenstrual syndrome), pasca-menopouse yang dapat membuat 

distribusi lemak tubuh mudah terakumulasi akibat proses hormonal 

sehingga perempuan lebih beresiko menderita diabetes melitus. (Irawan, 

2010) 

3) Faktor genetik  

          Diabetes cenderung diturunkan atau diwariskan, bukan ditularkan. 

Anggota keluarga yang menderita diabetes mempunyai kemungkinan 

yang sangat besar mengalami penyakit ini dibandingkan dengan anggota 

kelurga yang tidak menderita diabetes. Menurut para ahli kesehatan juga 

mengatakan bahwa DM merupakan penyakit yang terkait kromosom seks 

atau kelamin. Biasanya laki-laki menjadi penderita sesungguhnya, 



9 
 

sedangkan perempuan menjadi pihak yang membawa gen untuk 

diwariskan kepada anak-anaknya. (Ramadhan, 2017). 

          Faktor risiko diabetes yang dapat diubah meliputi; kurangnya aktivitas 

fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan, obesitas, dan pola makan yang tidak 

sehat, kebiasaan merokok, serta konsumsi alkohol. Selain itu terdapat faktor 

lain terkait risiko terjadinya DM, yaitu sebagai berikut: 

a) Penderita polycystic ovary sindrome (PCOS). 

b) Penderita sindrom metabolic. 

c) Memiliki riwayat gangguan toleransi glukosa terganggu (TGT) atau glukosa         

darah puasa terganggu (GDPT) sebelumnya. 

d) Memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke, penyakit jantung 

koroner, atau Peripheral Arterial Diseases (PAD). 

e) Hipovitaminosis pada vitamin D memperbesar risiko terkena DM terkait peran 

vitamin D pada proses produksi dan sekresi insulin.  

e. Gejala dan Tanda-Tanda Penyakit Diabetes Melitus 

Gejala dan tanda-tanda penyakit DM dapat digolongkan menjadi gejala akut 

dan gejala kronis. 

1) Gejala akut penyakit DM 

          Gejala DM bervariasi dari pasien ke pasien, bahkan beberapa 

pasien DM tidak menunjukkan gejala sampai waktu tertentu. Pada 

awalnya gejala yang ditunjukkan meliputi berbagai macam, yaitu: Banyak 

makan (polifagia), banyak minum (polidipsia), dan banyak kencing 

(poliuria). Bila keadaan tersebut tidak segera diobati, akan timbul gejala: 

Banyak minum, banyak buang air kecil, nafsu makan mulai 

berkurang/berat badan turun dengan cepat (turun 5-10 kg dalam waktu 2-

4 minggu), gampang lelah, bila tidak lekas diobati, akan timbul rasa mual, 

bahkan penderita akan jatuh koma yang disebut dengan koma diabetik.  

2) Gejala Kronik Penyakit DM 

          Gejala kronis yang umum terjadi pada penderita DM antara lain 

kesemutan, kulit panas, dan sensasi disengat jarum, merasa tebal di 

kulitnya, sehingga jika berjalan seperti bantal. (Fatimah, 2015). 

f. Pengobatan Diabetes Melitus 
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          Penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan. Perubahan gaya hidup 

dan pengobatan bertujuan untuk menjaga kadar gula darah normal dan  

         stabil, serta mencegah komplikasi lebih lanjut seperti; 

1) Menghindari makanan tinggi glukosa atau berlemak tinggi. 

2) Meningkatkan asupan makanan tinggi serat. 

3) Berolahraga secara teratur minimal 3 jam seminggu. 

4) Menurunkan dan mempertahankan berat badan tetap ideal. 

5) Terapi insulin dan obat-obatan tertentu. 

g. Pencegahan Diabetes Melitus 

          Pencegahan penyakit diabetes melitus dibagi menjadi empat bagian 

yaitu; 

1) Pencegahan Premordial 

          Pencegahan premodial adalah upaya untuk menciptakan kondisi 

sosial sehingga kebiasaan, gaya hidup dan faktor resiko lainnya tidak 

mendukung penyakit. Pencegahan ini harus dibuat oleh banyak mitra. 

Dengan menciptakan kondisi tidak mengkonsumsi makanan kebarat-

baratan, sehingga masyarakat tidak melakukan pola makan yang kurang 

baik, pola hidup santai atau kurang aktivitas, dan obesitas. 

2) Pencegahan Primer 

          Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan kepada orang-

orang dalam kelompok berisiko tinggi, yaitu orang yang belum menderita 

DM, tetapi berpotensi untuk menderita DM diantaranya: 

a. Kelompok usia tua (>45tahun). 

b. Kegemukan/obesitas. 

c. Tekanan darah tinggi. 

d. Riwayat keluarga DM. 

e. Riwayat kehamilan dengan BB bayi lahir >4 kg. 

f. Kolestrol atau lemak yang tidak normal di dalam darah. 

g. Pernah Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) atau Glukosa Darah 

Puasa Tergangu (GDPT). 

Pencegahan primer memerlukan upaya untuk mengatasi dan 

mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan DM. Oleh 
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karena itu, pencegahan ini sangat penting. Memahami pentingnya aktivitas 

fisik secara teratur, seperti menjaga pola makan yang sehat, menjaga badan 

agar tidak terlalu gemuk, dan risiko merokok bagi kesehatan. 

3) Pencegahan Sekunder 

          Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan atau pengendalian 

komplikasi melalui deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak 

timbulnya penyakit. Penatalaksanaan pasien DM perlu dilakukan 

pemantauan dan pencegahan kumungkinan komplikasi kronik sedini 

mungkin. Pilar utama pengelolaan DM meliputi konseling: penyuluhan, 

perencanaan diet, olahraga, dan obat hipoglikemik. 

4) Pencegahan Tersier 

          Pencegahan tersier adalah upaya untuk mencegah kecacatan lebih 

lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin, sebelum kecacatan 

berlanjut. Secara khusus, perlunya pelayanan medis yang holistik dan 

terintegrasi antar disiplin ilmu terkait, seperti rumah sakit rujukan, 

misalnya spesialis dibidang terkait seperti penyakit jantung, mata, 

rehabilitasi medis, gizi dan bidang lainnya. (Departemen Kesehatan, 

2005; Slamet S, 2008). 

2. Komplikasi Diabetes Melitus 

Komplikasi diabetes adalah kejadian umum pada penderita diabetes, dan 

komplikasi sangat bervariasi dari gejala ringan sampai kematian. Secara umum, 

komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu;  

a. Komplikasi akut, terdiri dari ketoasidosis diabetik (KAD), hipoglikemia, dan 

Hyeperglycemic Hyperosmolar State (HHS). 

b. Komplikasi kronis, yaitu komplikasi jangka panjang sekitar 15-20 tahun 

setelah terdiagnosis diabetes yang dapat mempengaruhi beberapa organ dalam 

tubuh, terbagi menjadi; komplikasi vaskular. Komplikasi ini dapat 

diklasifikasikan menjadi komplikasi mikrovaskular (yang melibatkan 

pembuluh darah kecil), terdiri dari kerusakan system saraf (neuropati), 

kerusakan sistem ginjal (nefropati), dan kerusakan mata (retinopati). 

Sedangkan komplikasi makrovaskuler (yang melibatkan pembuluh darah 
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besar), terdiri dari penyakit jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah 

perifer. (Prasetia, 2016). 

3. Albuminuria 

Albumin adalah komponen protein plasma manusia, sekitar 3,4-4,7 gr/dL, 

terhitung sekitar 60% dari total protein plasma. Albumin terdapat dalam plasma 

sekitar 40%, dan 60% sisanya terdapat didalam ruang ekstraseluler. Hati 

menghasilkan albumin sekitar 12 gr/hari, merupakan 25% dari sintesis protein di 

hati dan setengah dari semua protein yang diekskresikan oleh organ ini. (Murray 

dkk, 2009).  

a. Mekanisme terjadinya Albuminuria 

Saat darah melewati ginjal yang sehat, maka ginjal akan menyaring produk 

limbah dan zat yang tidak dibutuhkan tubuh dan kemudian membuangnya melalui 

urine. Albumin dan protein lain tetap dibutuhkan oleh tubuh sehingga tidak 

dikeluarkan dari tubuh. Namun, jika ginjal tidak dapat menyaringnya, protein 

dalam darah dapat dikeluarkan melalui urin. Jika proteinuria tidak terkontrol, 

jumlah protein dalam urin dapat meningkat, sehingga menyebabkan kerusakan 

ginjal yang lebih serius. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan gagal ginjal. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Albuminuria 

Adapun faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan 

albuminuria adalah adanya infeksi pada saluran kemih, hipertensi yang tidak 

terkontrol, hematuria, gagal ginjal dan hiperglikemia serta melakukan olahraga 

degan keras selama 24 jam (Bahri, 2018). 

Proteinuria yang terjadi pada seseorang biasanya berkisar antara 1-3 

gram/hari. Penyakit- penyakit yang dapat merusak tubulus dan glomeruli dapat 

menyebabkan terjadinya ekskresi protein. Jika beban filtrasi terlalu banyak 

sehingga melebihi kapasitas reabsorbsi tubular, proteinuria dapat terjadi (Bahri, 

2018). 

5.      Mikroalbuminuria 

Albuminuria dapat dibagi menjadi dua kelompok: mikroalbuminuria dan 

makroalbuminuria. Mikroalbuminuria adalah suatu kondisi di mana kadar 

albumin urin meningkat, menjelaskan perkembangan kerusakan endotel pada 

glomerulus dan pembuluh darah. (Ranteallo, 2013).  
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Mikroalbuminuria adalah adanya albumin dalam urine. Dapat juga 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana ekskresi albumin melalui urine adalah 

20-200 mg/menit atau >30 mg/hari. Mikroalbuminuria terjadi sebelum tanda-

tanda klinis proteinuria ditemukan. Mikroalbumin dapat digunakan sebagai 

penanda kejadian kardiovaskular pada penderita diabetes. (Wagesetiawan, 2010). 

Makroalbuminuria adalah suatu kondisi di mana albumin terdapat dalam 

urine pada kadar di atas 300 mg/hari. Makroalbuminuria dapat digunakan sebagai 

tanda kerusakan serius pada ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal. 

B. Kerangka Konsep 

 
Pasien diabetes melitus di 

laboratorium klinik pramitra 

Biolab Indonesia 

Kadar mikroalbumin urine  


