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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang  

Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan gangguan metabolik 

dengan karateristik peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) yang 

disebabkan oleh defek sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau kedua-

duanya1,2. Terjadinya kondisi hiperglikemia yang berkepanjangan pada 

penderita DM tipe 2 dapat menyebabkan  disfungsi, kerusakan, dan 

kegagalan berbagai organ tubuh, seperti mata, ginjal, saraf, jantung, dan 

pembuluh darah1,2. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), 

prevalensi DM secara global mengalami peningkatan selama beberapa 

dekade terakhir3. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang termasuk 

dalam 10 negara yang dikategorikan dengan jumlah penderita diabetes 

tertinggi pada tahun 20134. Menurut prediksi WHO dan International 

Diabetes Federation (IDF),  jumlah penderita DM di Indonesia akan 

mengalami peningkatan sebanyak dua sampai tiga kali lipat pada tahun 

20354,5. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada penduduk Indonesia 

di atas usia 15 tahun menunjukkan persentase prevalensi DM tipe 2 sebesar 

6,9% pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan menjadi 8,5% pada 

tahun 20186. 

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya 

peningkatan prevalensi DM tipe 2 adalah peningkatan kasus berat badan 
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berlebih dan obesitas7–9. Secara global, WHO memperkirakan pada tahun 

2016 terdapat 39% penduduk di atas usia 18 tahun yang mengalami masalah 

berat badan berlebih dan sebanyak 13% mengalami obesitas. Prevalensi 

penduduk dunia dengan masalah berat badan berlebih dan obesitas 

mengalami peningkatan sekitar tiga kali lipat antara tahun 1975 dan 201610. 

Data dari Riskesdas menunjukkan persentase penduduk Indonesia dengan 

masalah berat badan berlebih dan obesitas mengalami peningkatan 

sepanjang tahun 2007 sampai 20186. Prevalensi berat badan berlebih 

meningkat sejak tiga periode Riskesdas, yaitu 2007; 8,6%, 2013; 11,5%, 

dan 2018; 13,6%6. Sedangkan prevalensi obesitas pada tahun 2007; 10,5%, 

2013; 14,8%, dan 2018; 21,8%6.  

Adanya masalah berat badan berlebih dan obesitas pada seseorang 

dapat diketahui dengan melakukan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT), 

yaitu dengan mengukur berat badan dan tinggi badan11. Beberapa studi 

observasional terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan positif antara 

level IMT dengan terjadinya resistensi insulin di dalam tubuh7–9,12–14. 

Akumulasi lemak yang berlebihan pada individu dengan obesitas atau berat 

badan berlebihan dapat mencetuskan respon inflamasi kronik yang 

menyebabkan resistensi insulin15,16. Respon inflamasi kronik tersebut 

dicetuskan oleh adanya kondisi sebagai berikut pada sel atau jaringan lemak; 

(1) terdapatnya disfungsi organel, seperti mitokondria dan retikulum 

endoplasma (RE), (2) keadaan hipoksia jaringan lemak, (3) pelepasan 
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berlebihan asam lemak bebas, (4) sekresi sitokin pro-inflamasi, seperti 

tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)-615–20. 

Respon inflamasi yang terjadi di dalam tubuh dapat diketahui 

dengan menggunakan parameter hematologi. Salah satu penanda inflamasi 

yang telah diketahui memiliki nilai sensitivitas dan spesifisitas lebih baik 

dibandingkan penanda inflamasi konvensional, seperti hitung leukosit 

adalah rasio neutrofil-limfosit21,22. Rasio neutrofil-limfosit memiliki nilai 

prediksi yang sama baiknya dengan berbagai penanda inflamasi yang pada 

umumnya digunakan, seperti C-reactive protein (CRP), TNF-α, dan IL-6 

untuk mendeteksi adanya respon inflamasi subklinis dan disfungsi 

endothelial21. Pengukuran rasio neutrofil-limfosit (RNL) merupakan 

pengukuran yang mudah dilakukan, murah, dan telah digunakan sebagai 

indikator untuk memprediksi progresivitas dan prognosis berbagai penyakit 

inflamasi, kardiovaskular, dan kanker23–26.  

Penelitian sebelumnya pada pasien DM tipe 2 menunjukkan RNL 

yang signifikan lebih tinggi bila dibandingkan populasi individu sehat27. 

Rasio tersebut juga berkolerasi positif dengan kadar glukosa puasa27 dan 

level HbA1c21,22,27. Walaupun terdapat adanya hubungan antara rasio 

neutrofil-limfosit dengan kadar glukosa di dalam tubuh, mekanisme yang 

menyebabkan peningkatan rasio neutrofil-limfosit pada DM tipe 2 belum 

diketahui secara pasti. Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan 

tingginya prevalensi DM tipe 2 yang diimbangi dengan meningkatnya 

prevalensi kasus berat badan berlebih dan obesitas, serta adanya berbagai 
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penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya keterkaitan antara level 

IMT12–14 dan respon inflamasi jaringan lemak dengan terjadinya resistensi 

insulin28,29, melatarbelakangi dilakukan penelitian yang mengevaluasi 

hubungan respon inflamasi menggunakan RNL dengan IMT pada pasien 

DM tipe 2. Kemudahan interpretasi, kebutuhan biaya yang rendah, dan 

kemungkinan mendapatkan data hitung leukosit dan limfosit melalui 

pemeriksaan laboratorium rutin mendukung dilakukannya penelitian 

menggunakan RNL sebagai penanda inflamasi pada penderita DM tipe 2. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh peneliti, 

terlihat DM tipe 2 masih merupakan masalah kesehatan di dunia, termasuk 

Indonesia. Adanya respon inflamasi yang diakibatkan oleh peningkatan 

jaringan lemak pada individu dengan obesitas atau berat badan berlebih 

merupakan faktor berperan dalam terjadinya resistensi insulin pada 

penderita DM tipe 2. Penggunaan RNL dalam menilai respon inflamasi 

yang berkaitan dengan level IMT individu penderita DM tipe 2 di RSU 

Siloam belum pernah dilakukan. Selain itu, walaupun terdapat hubungan 

antara rasio neutrofil-limfosit dengan kadar glukosa di dalam tubuh, 

mekanisme yang menyebabkan peningkatan RNL pada DM tipe 2 belum 

diketahui secara pasti. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hubungan respon inflamasi yang dinilai dengan 

menggunakan RNL dengan level IMT pada penderita DM tipe 2.  
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1.3. Pertanyaan Penelitian  

Apakah terdapat hubungan IMT dengan RNL pada pasien DM tipe 

2 di Rumah Sakit Umum (RSU) Siloam? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

1.4.1. Tujuan Umum 

• Mengetahui hubungan antara IMT dengan RNL pada pasien DM 

tipe 2 di RSU Siloam 

1.4.2. Tujuan Khusus 

• Mengetahui IMT pasien DM tipe 2 di RSU Siloam 

• Mengetahui RNL pasien DM tipe 2 di RSU Siloam  

• Mengetahui hubungan antara IMT dan RNL dengan kadar 

glukosa darah (HbA1c, kadar glukosa darah sewaktu, kadar 

glukosa darah puasa) pada pasien DM tipe 2   

• Mengetahui perbedaan IMT dan RNL pada pasien DM tipe 2 

dengan komplikasi  (neuropati, nefropati, hipertensi, retinopati) 

dan tanpa komplikasi  

 

1.5. Manfaat  

1.5.1. Manfaat Akademik 

• Bermanfaat sebagai sumber pengetahuan bagi tenaga kesehatan 

untuk edukasi pasien DM tipe 2 mengenai pentingnya 

pengendalian berat badan dalam penatalaksaan DM tipe 2 
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• Indikator rasio neutrofil-limfosit dapat digunakan sebagai 

indikator untuk memantau kondisi inflamasi dan progresivitas 

penyakit DM tipe 2 dan menilai keberhasilan pengendalian 

kadar glukosa pada pasien DM tipe 2 

1.5.2. Manfaat Praktis 

• Memberikan informasi bagi pada penderita diabetes untuk 

menjaga berat badan dalam rangka mencegah komplikasi penyakit 

DM tipe 2 

  


