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DETEKSI DINI NEFROPATI DIABETIK PADA PENDERITA DIABETES 

MELLITUS TIPE 2 
 (Studi di Laboratorium RSUD Kabupaten Jombang) 

 
ABSTRAK 

 
Oleh 

Lutvia Dwi Agustiningsih 

Diabetes melitus (DM) adalah suatu penyakit gangguan metabolisme yang 

disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, ketidak seimbangan antara suplai dan 

kebutuhan insulin yang ditandai dengan hiperglikemia. Salah satu komplikasi 

diabetes mellitus yaitu komplikasi mikrovaskuler nefropati diabetik. 

Mikroalbuminuria pada urine merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi secara 

dini terhadap nefropati diabetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar 

mikroalbuminuria pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 

Desain penelitian yang digunakan adalah  deskriptif, jumlah seluruh 

responden yaitu 9 responden dengan consecutive sampling dalam jangka waktu 

5 hari. Pengambilan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan 

sampel urine responden menggunakan alat ukur kadar mikroalbuminuria 

NycoCard™ reader II dan kuesioner, kemudian data diolah dengan 

menggunakan editing, coding, dan tabulasi.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Kabupaten Jombang 

didapatkan dari 9 responden terdapat 8 responden (88,89%) dengan kadar 

mikroalbuminuria tidak normal dan 1 responden (11,11%) dengan kadar 

mikroalbuminuria normal. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah hampir seluruhnya dari 

penderita diabetes mellitus tipe 2 memiliki kadar mikroalbuminuria tidak normal. 

 

Kata Kunci: Diabetes melitus, mikroalbuminuria 
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ABSTRACT 
 

By 
Lutvia Dwi Agustiningsih 

 

EARLY DETECTION OF DIABETIC NEPHROPATHY IN PATIENT WITH TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS 

(Studies In RSUD Laboratory Jombang District) 
 

       Diabetes mellitus ( DM ) is a metabolic disorder caused by abnormalities of 

insulin secretion, imbalance between supply and need insulin characterized by 

hyperglycemia. One of the complications of diabetes mellitus that microvascular 

complications of diabetic nephropathy. Microalbuminuria in urine is an 

examination for the early detection of diabetic nephropathy. This study aims to 

determine the levels of microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus.  

       The study design used is descriptive, the total number of respondents, 9 

respondents with consecutive sampling within 5 days, Data is collected directly 

by using urine samples of respondents use the gauge levels of microalbuminuria 

NycoCard ™ reader II and questionnaires. then if by using the data editing, 

coding , and tabulation  

       Results of research conducted in hospitals Jombang obtained from 9 

respondents there were 8 respondents ( 88.89 % ) with abnormal levels of 

microalbuminuria and first respondents ( 11.11 % ) with normal levels of 

microalbuminuria. 

       The conclusion from these studies is almost entirely of people with type 2 

diabetes have microalbuminuria levels are not normal . 

 
 

Keywords: Diabetes mellitus, microalbuminuria 
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MOTTO 

 

  

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar- sukarnya yang boleh direbut 

oleh manusia ialah menundukkan diri 

 

Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah hasrat hati suci. 

Orang yang ada dalam hati suci adalah orang yang taqwa dan beriman. Itulah 

tantangan hidup
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit gangguan metabolisme 

yang disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, ketidak seimbangan antara 

suplai dan kebutuhan insulin, yang ditandai dengan hiperglikemia (ADA, 

2004). Menurut American Diabetes Asociation (ADA), DM dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yakni, DM tipe 1, DM tipe 2, DM 

Gestasional dan DM tipe lain. Beberapa tipe yang ada, DM tipe 2 merupakan 

salah satu jenis yang paling banyak ditemukan yaitu lebih dari 90-95% (ADA, 

2015).  

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DiabCare pada 12 negara di 

Asia menunjukkan bahwa jumlah penderita DM tipe 2 dengan pengendalian 

glukosa darah yang buruk mencapai 68% (Elvitria, 2009). Sedangkan, 

beberapa penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa angka penderita 

diabetes melitus tipe 2 yang memiliki kadar gula darah tidak terkontrol masih 

tinggi, seperti di Malaysia sebesar 69,2% (Mafauzy, 2006) dan Thailand 

mencapai 53,5% (Elvitria, 2009). 6 negara di Amerika Latin menunjukkan 

bahwa 57% pengendalian glukosa darah pada pendetita DM tipe 2 memiliki 

kategori buruk (Rahmadany, 2015). 

       Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki jumlah penderita 

DM terbanyak di dunia. Di Indonesia diperkirakan jumlah diabetisi mencapai 

14 juta orang pada tahun 2006, dimana hanya 50% yang menyadari 

mengidap DM dan diantaranya sekitar 30% yang datang berobat secara 

teratur (WHO, 2008). Menurut laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
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tahun 2013, prevalensi DM di Indonesia sebesar 1,5%. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh DiabCare di Indonesia, diketahui bahwa 

47,2% memiliki kendali yang buruk pada glukosa darah plasma puasa >130 

mg/dl pada penderita DM tipe 2 (Soewondo, 2010).  

       Menurut laporan Riskesdas tahun 2013, Provinsi Jawa Timur merupakan 

salah satu wilayah di Indonesia dengan prevalensi penderita DM sebesar 

2,1% (Riskesdas 2013). Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2012) berdasarkan 10 pola penyakit 

terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit tipe B diabetes melitus 

merupakan penyakit terbanyak nomor dua setelah hipertensi yakni sebanyak 

102.399 kasus.  

Penelitian kasus kontrol pada 87 orang pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2, didapatkan hasil 54 orang menderita komplikasi nefropati diabetik dan 

33 orang (p=0,043) tidak menderita komplikasi nefropati diabetik dengan OR 

(Odd Ratio) = 2,46 (Yulianti, 2009). Penelitian deskriptif mengenai distribusi 

komplikasi kronik gangguan vaskuler pada penderita diabetes mellitus tipe 2 

di instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo, Surabaya 

sejumlah 58,4 % (129 dari 228 orang) pasien menderita komplikasi nefropati 

(Amalia, 2010). Dan menurut jurnal penelitian Evy Yulianti dari pasien rawat 

jalan poli penyakit dalam RSUD Margono Soekarjo Purwokerto dari 87 

penderita diabetes mellitus tipe 2 diperoleh hasil 54 orang dengan 

mikroalbuminuria positif dan 33 orang memperoleh hasil mikroalbuminuria 

negatif. 

       Komplikasi diabetes melitus adalah semua penyakit yang timbul sebagai 

akibat dari diabetes mellitus, baik sistemik, organ atau jaringan tubuh lainnya. 

Komplikasi diabetes melitus terdiri dari komplikasi akut dan komplikasi kronis. 

Komplikasi kronis yang berhubungan dengan diabetes melitus adalah 
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penyakit mikrovaskuler dan makrovaskuler. Kerusakan vaskuler merupakan 

gejala khas sebagai akibat dari diabetes mellitus dan dikenal dengan nama 

angiopati diabetika. Makroangiopati (kerusakan makrovaskuler) biasanya 

muncul sebagai gejala klinik berupa penyakit jantung iskemik, stroke dan 

kelainan pembuluh darah perifer. Adapun mikroangiopati (kerusakan 

mikrovaskuler) memberikan manifestasi retinopati, neuropati dan nefropati 

(Tjokoprawiro dkk, 2007). 

      Salah satu bentuk komplikasi akibat diabetes melitus adalah nefropati 

diabetika (ND). Nefropati diabetik merupakan komplikasi penyakit diabetes 

melitus yang termasuk dalam komplikasi mikrovaskuler, yaitu komplikasi 

yang terjadi pada pembuluh darah halus (kecil). Hal ini dikarenakan terjadi 

kerusakan pada pembuluh darah halus di ginjal. Kerusakan pembuluh darah 

menimbulkan kerusakan glomerulus yang berfungsi sebagai penyaring darah. 

Tingginya kadar gula dalam darah akan membuat struktur ginjal berubah 

sehingga fungsinya terganggu. Dalam keadaan normal protein tidak tersaring 

dan tidak melewati glomerulus karena ukuran protein yang besar tidak dapat 

melewati lubang-lubang glomerulus yang kecil. Namun, karena kerusakan 

glomerulus, protein (albumin) dapat melewati glomerulus sehingga dapat 

ditemukan dalam urin yang disebut dengan mikroalbuminuria (Ritz E, 2000). 

Diabetes melitus telah menjadi salah satu penyakit yang paling banyak 

menyebabkan penyakit ginjal kronik. Kelainan ginjal akibat dari penyakit 

diabetes melitus ini kemudian lebih dikenal dengan nama Diabetic Kidney 

Disease (DKD) yang sesungguhnya merupakan komplikasi mikrovaskular 

kronis pembuluh darah kapiler ginjal pada penderita diabetes mellitus. 

Komplikasi ini dikaitkan dengan adanya proteinuria, hipertensi dan gangguan 

fungsi ginjal yang progresif dengan ekskresi protein pada urin yang berlanjut 

dengan penurunan fungsi ginjal. Proteinuria pada umumnya ditemukan dalam 
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perjalanan penyakit ginjal progresif, peran proteinuria khususnya 

mikroalbuminuria sebagai pertanda awal nefropati diabetik. Disebut sebagai 

faktor kunci awal yang meramalkan progresifitas dari glomerulopati diabetik 

dan dipandang sebagai ukuran keparahan dan pemicu terjadinya nefropati 

yang progresif. Pada sebagian penderita komplikasi ini akan berlanjut 

menjadi gagal ginjal terminal yang memerlukan pengobatan cuci darah atau 

cangkok ginjal. DKD menduduki urutan ketiga (16,1%) setelah 

glomerulonefritis kronik (30,1%) dan pielonefritis kronik (18,51%), sebagai 

penyebab paling sering gagal ginjal terminal yang memerlukan cuci darah. 

Perkembangan penyakit DM menjadi penyakit ginjal stadium akhir diduga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terlibat, antara lain faktor genetik, diet, 

dan kondisi medis yang lain seperti hipertensi serta kadar gula darah yang 

tinggi dan tidak terkontrol (Waspadji, 2007). 

Berdasarkan hal tersebut di atas skrining mikroalbuminuria merupakan 

kebutuhan bagi pasien diabetes melitus untuk digunakan sebagai 

pemantauan dini terhadap nefropati diabetik. Hal ini penting untuk 

menghindari terjadinya gagal ginjal terminal yang sangat memerlukan 

penanganan multi disiplin. 

Atas pemaparan latar belakang tersebut penulis mengambil penelitian 

tentang “Gambaran kadar mikroalbuminuria pada penderita diabetes melitus 

tipe 2.”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka masalah 

yang diajukan pada penelitian ini adalah: “Bagaimana gambaran kadar 

mikroalbuminuria pada penderita diabetes mellitus tipe 2 sebagai deteksi dini 

nefropati diabetik?.” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui hasil “kadar mikroalbuminuria pada penderita diabetes 

mellitus tipe 2  sebagai deteksi dini penyakit nefropati diabetik.” 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1Teoritis 

Diharapkan Karya Tulis ini dapat menambah ilmu pengetahuan di 

bidang Kimia Klinik serta dapat menjadi referensi untuk penelitian 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Diabetes Mellitus (DM)  

2.1.1. Definisi Diabetes Mellitus (DM) 

       Diabetes mellitus adalah sindrom kelainan metabolisme 

karbohidrat yang ditandai hiperglikemia kronik akibat defek pada 

sekresi insulin dan atau tidak adekuatnya fungsi insulin. Diabetes 

melitus tipe 2 adalah kelompok DM akibat kurangnya sensitifitas 

jaringan sasaran (otot, jaringan adiposa dan hepar) berespon 

terhadap insulin. Penurunan sensitifitas respon jaringan otot, jaringan 

adiposa dan hepar terhadap insulin ini, selanjutnya dikenal dengan 

resistensi insulin dengan atau tanpa hiperinsulinemia (Restyana, 

2015).  

       Berdasarkan WHO Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit 

kronis, yang terjadi ketika pankreas tidak cukup memproduksi insulin, 

atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin 

yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi 

glukosa dalam darah (hyperglycaemia) (WHO, 2008). 

 

2.1.2. Faktor Risiko Diabetes Mellitus (DM) 

       Faktor risiko diabetes tipe 2 terbagi kepada 3 yaitu faktor risiko 

yang tidak dapat diubah, diperbaiki dan lain-lain (Soman S, 2009). 

       Faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti ras, etnik, riwayat 

keluarga dengan diabetes, usia > 45 tahun, riwayat melahirkan bayi 

dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg, riwayat pernah menderita 

6 
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DM Gestasional, riwayat berat badan lahir rendah < 2,5 kg (Soman S, 

2009). 

       Faktor risiko yang dapat diperbaiki adalah seperti berat badan 

lebih (indeks massa tubuh > 23kg/m2, kurang aktivitas fisik, 

hipertensi(>140/90 mmHg), dislipidemia (HDL <35 mg/dl dan atau 

trigliserida > 250 mg/dl, diet tinggi gula rendah serat (Soman S, 

2009). 

       Faktor risiko lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah 

penderita sindrom ovarium poli-kistik, atau keadaan klinis lain yang 

terkait dengan ressitensi insulin,sindrom metabolik, riwayat toleransi 

glukosa terganggu/glukosa darah puasa terganggu, riwayat penyakit 

kardiovascular (stroke, penyempitan pembuluh darah koroner 

jantung, pembuluh darah arteri kaki) (Soman S, 2009). 

 

2.1.3 Klasifikasi Diabetes Mellitus (DM) 

       Diabetes Mellitus (DM) dibahagikan kepada 2 jenis yaitu Diabetes 

Mellitus Tipe I dan Diabetes Mellitus Tipe 2 (American Heart 

Association, 2007). 

       Diabetes Mellitus Tipe 2 adalah paling sering dijumpai 

terutamanya pada dewasa. Walau bagaimanapun kasus pada remaja 

dan anak-anak untuk Diabetes Mellitus tipe II juga makin meningkat. 

Diabetes Mellitus Tipe 2 ini adalah disebabkan oleh penghasilan 

insulin yang tidak cukup atau penggunaan insulin yang tidak efesien 

(resistansi insulin) (American Heart Association, 2007). 

       Diabetes Mellitus Tipe I biasanya dijumpai pada anak-anak. 

Diabetes jenis ini disebabkan pankreas tidak dapat menghasilkan 
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insulin atau penghasilannya sedikit (American Heart Association, 

2007). 

       Klasifikasi DM yang dianjurkan oleh PERKENI (Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia) adalah yang sesuai dengan anjuran 

klasifikasi DM menurut American Diabetes Association (ADA) 1997, 

sebagai berikut (Shahab, 2006). 

1. Diabetes Melitus tipe 1 (destruksi sel beta, umumnya menjurus ke 

defisiensi insulin absolut) :  

A. Autoimun  

B. Idiopatik (tidak diketahui penyebabnya)  

2. Diabetes Melitus tipe 2 (bervariasi mulai dari yang terutama 

dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai 

yang terutama defek sekresi insulin disertai resistensi insulin)  

3. Diabetes Melitus tipe lain :  

A. Defek genetik fungsi sel beta :  

a. Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) 1,2,3. 

b. DNA mitokondria  

B. Defek genetik kerja insulin  

C. Penyakit endokrin pankreas :  

a. pankreatitis  

b. tumor pankreas /pankreatektomi  

c. pankreatopati fibrokalkulus  

D. Endokrinopati :  

a. akromegali  

b. sindrom Cushing  

c. feokromositoma  

d. hipertiroidisme  

E. Karena obat/zat kimia :  

a. vacor, pentamidin, asam nikotinat  

b. glukokortikoid, hormon tiroid 

c.  tiazid, dilantin, interferon alfa dan lain-lain  

F. Infeksi :  

a. Rubella kongenital, Cytomegalovirus (CMV)  
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G. Sebab imunologi yang jarang :  

a. antibodi anti insulin  

H. Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM :  

a. Sindrom Down, sindrom Kleinfelter, sindrom Turner, dan lain-

lain.  

4. Diabetes Melitus Gestasional (DMG) 

 

2.1.4. Patogenesis Diabetes Mellitus 

       Terdapat 2 jenis diabetes yaitu Diabetes Mellitus Tipe I dan Tipe 2. 

Diabetes mellitus tipe I juga disebut insulin dependent diabetes 

mellitus (IDDM), atau juvenile diabetes melitus. Dalam diabetes 

mellitus tipe I, pankreas mengalami serangan autoimmune oleh tubuh 

sendiri, dan menyebabkan sel-sel pankreas tidak bisa menghasilkan 

insulin. Antibodi abnormal telah ditemukan di sebagian besar pasien 

dengan diabetes mellitus tipe I. Antibodi adalah protein dalam darah 

yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Pasien yang 

menderita diabetes mellitus tipe I harus bergantung pada obat insulin 

untuk bertahan hidup. Pada penyakit autoimun, seperti diabetes 

mellitus tipe I, sistem kekebalan tubuh secara keliru memproduksi 

antibodi dan sel-sel inflamasi yang menentang jaringan tubuh sendiri 

dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh sendiri. Pada 

pasien Diabetes Mellitus Tipe I, sel-sel beta pankreas yang 

bertanggung jawab untuk produksi insulin diserang oleh sistem 

kekebalan tubuh. Hal ini diyakini bahwa warisan genetik mungkin suatu 

faktor risiko berkembangnya antibiotik yang abnormal. Selain itu, 

paparan terhadap infeksi virus tertentu (gondok dan Coxsackie virus) 

atau racun-racun lingkungan hidup lainnya bisa memicu respons 

antibodi abnormal yang merusakkan sel-sel pankreas. Terdapat 
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beberapa antibodi yang dijumpai pada diabetes mellitus tipe I yaitu 

anti-islet sel, anti-insulin dan anti-glutamatat dekarboksile 

(Hendromartono, 2007). 

       Diabetes mellitus tipe 2 juga disebut sebagai non-insulin 

dependent diabetes mellitus (NIDDM), atau orang dewasa diabetes 

mellitus (AODM). Dalam diabetes mellitus tipe 2, pasien dapat 

memproduksi insulin, tetapi tidak dapat menggunakannya secara 

adequate, terutama pada pasien yang mengalami resistensi insulin. 

Pada kebanyakkan kasus, biasanya penghasilan insulin banyak, hanya 

jadi masalah apabila sel-sel tubuh seperti sel lemak dan sel otot 

kurang peka terhadap insulin. Selain masalah dengan peningkatan 

resistensi insulin, pelepasan insulin oleh pankreas mungkin juga 

mengalami kerusakan dan suboptimal. Pada penderita diabetes tipe 

mellitus II penghasilan insulin dari beta sel akan berkurang (Ini adalah 

faktor utama bagi banyak pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang 

pada akhirnya memerlukan terapi insulin). Akhirnya, hati pada pasien 

DM akan terus memproduksi glukosa melalui proses yang disebut 

glukoneogenesis meskipun kadar glukosa meningkat (Hendromartono, 

2007). 

       Glukosa ialah gula yang paling sederhana ditemukan dalam 

makanan. Glukosa digunakan sebagai energi untuk sel-sel tubuh 

supaya berfungsi secara normal. Karbohidrat dalam makanan dipecah 

menjadi glukosa di dalam usus halus kemudian diserap oleh usus 

halus dan dibawa oleh aliran darah untuk kegunaan semua sel-sel 

dalam tubuh. Namun, glukosa tidak dapat memasuki ke dalam sel jika 

tanpa bantuan insulin. Dalam hal ini, insulin memainkan peranan 

sebagai transportasi untuk menghantar glukosa memasuki ke dalam 
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sel-sel. Tanpa insulin, sel-sel akan kekurangan glukosa untuk 

digunakan sebagai sumber energi, meskipun, adanya glukosa di dalam 

aliran darah. Akhirnya, glukosa yang lebih ini atau glukosa yang tidak 

digunakan ini akan diekskresikan dalam urin (Medicinenet.com, 2005). 

       Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel-sel khusus (sel 

beta) dari pankreas (Pankreas adalah organ mendalam dalam perut 

terletak dibelakang perut). Selain membantu glukosa memasuki sel-

sel, insulin juga penting dalam mengatur rapat tingkat glukosa dalam 

darah. Setelah makan, kadar glukosa darah akan meningkat, untuk 

mengatasi peningkatan kadar glukosa, pankreas biasanya melepaskan 

lebih banyak insulin ke dalam aliran darah untuk membantu glukosa 

memasuki sel-sel dan menurunkan kadar glukosa darah setelah 

makan. Ketika kadar glukosa darah diturunkan, maka pelepasan 

insulin dari pankreas dihentikan. Seperti diuraikan di atas, pada pasien 

dengan diabetes, insulin adalah baik tidak ada, relatif cukup untuk 

kebutuhan tubuh, atau tidak digunakan dengan baik oleh tubuh. 

Semua faktor ini menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah 

(hiperglikemia) (Hendromartono, 2007). 

 

2.1.5. Diagnosis Diabetes mellitus 

        Diagnosis Diabetes mellitus (DM) harus didasarkan atas 

pemeriksaan kadar glukosa darah. Dalam menentukan diagnosis DM 

harus diperhatikan asal bahan darah yang diambil dan cara 

pemeriksaan yang dipakai. Untuk diagnosis, pemeriksaan yang 

dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa dengan cara enzimatik 

dengan bahan darah plasma vena. Untuk memastikan diagnosis DM, 

pemeriksaan glukosa darah dilakukan di laboratorium klinik. Walaupun 
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demikian sesuai dengan kondisi setempat dapat juga dipakai bahan 

darah utuh (whole blood), vena ataupun kapiler dengan 

memperhatikan angka-angka kriteria diagnostik yang berbeda sesuai 

pembakuan oleh WHO. Untuk pemantauan hasil pengobatan dapat 

diperiksa glukosa darah kapiler (Gustaviani, 2007). 

       Ada perbedaan antara uji diagnostik DM dan pemeriksaan 

penyaring. Uji diagnotik DM dilakukan pada mereka yang menunjukkan 

gejala/tanda DM, sedangkan pemeriksaan penyaring bertujuan untuk 

mengidentifikasi mereka yang tidak bergejala, yang mempunyai risiko 

DM. Serangkaian uji diagnostik akan dilakukan kemudian pada mereka 

yang hasil pemeriksaan penyaringnya positif, untuk memastikan 

diagnosis definitif (Gustaviani, 2007). 

       Pemeriksaan penyaring dikerjakan pada kelompok dengan salah 

satu resiko DM sebagai berikut: (Shabab, 2006) 

1. Usia > 45 tahun  

2. Berat badan lebih: BBR >110% berat badan idaman atau IMT>       

23kg/m
2  

3. Hipertensi ( ≥ 140/90mmHg)  

4. Riwayat DM dalam garis keturunan  

5. Riwayat abortus berulang, melahirkan anak cacat atau berat badan 

lahir bayi > 4000gram  

6. Riwayat DM pada kehamilan  

7. Dislipidemia HDL ≤ 35mg/dl dan atau trigliserida ≥ 250mg/dl  

8. Pernah TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) atau GDPT (Glukosa 

Darah Puasa Terganggu) 
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       Diagnosis klinis DM umumnya akan dipikirkan bila ada keluhan 

khas DM berupa poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat 

badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan lain yang 

mungkin dikemukakan pasien adalah lemah, kesemutan, gatal, mata 

kabur dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulvea pada pasien 

wanita. Jika keluhan khas, pemeriksaan glukosa darah sewaktu ≥ 

200mg/dl sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Hasil 

pemeriksaan kadar glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dl juga digunakan 

untuk patokan diagnosis DM. Untuk kelompok tanpa keluhan khas DM, 

hasil pemeriksaan glukosa darah yang baru satu kali saja abnormal, 

belum cukup kuat untuk menegakkan diagnosis DM. Diperlukan 

pemastian lebih lanjut dengan mendapat sekali lagi angka abnormal, 

baik kadar glukosa darah puasa ≥ 126mg/dl, kadar glukosa darah 

sewaktu ≥ 200mg/dl pada hari yang lain, atau dari hasil tes toleransi 

glukosa oral (TTGO) didapatkan kadar glukosa darah pasca 

pembebanan ≥ 200mg/dl (Gustaviani, 2007). 

Kriteria diagnostik Diabetes Melitus (Shahab, 2006) 

1. Kadar glukosa darah sewaktu (plasma vena)  200 mg/dl , atau  

2. Kadar glukosa darah puasa (plasma vena) 126 mg/dl (Puasa  berarti 

tidak ada masukan kalori sejak 10 jam terakhir ) atau Kadar glukosa 

plasma 200 mg/dl pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram 

pada TTGO.  

 

2.1.6. Komplikasi Diabetes mellitus 

       Komplikasi yang dapat timbul adalah komplikasi akut dan 

komplikasi kronis. Komplikasi akut termasuk ketoasidosis diabetik, 

hipoglikemi dan hiperglikemia hiperosmolar non ketotik. Untuk 
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ketoasidosis diabetik adalah kedaaan dekompesasi kekacauan 

metabolik yang ditandai oleh trias, terutama diakibatkan oleh 

defisiensi insulin absolute atau insulin relative. Hipoglikemia adalah 

penurunan kadar glukosa dalam darah dan biasanya disebabkan 

peningkatan kadar insulin yang kurang tepat, asupan karbohidrat 

yang kurang. Hiperglikemia Hiperosmolar non ketotik pula adalah 

suatu dekompensasi metabolik pada pasien diabetes tanpa disertai 

adanya ketosis, gejalanya adalah dehirasi berat, hiperglikemi berat, 

dan gangguan neurologis (Gustaviani, 2007). 

       Diabetes Mellitus juga bisa menyebabkan komplikasi kronis yaitu 

mikroangiopati dan makroangiopati. Dimana mikroangiopati meliputi 

retinopati diabetikum, nefropati dan neuropati. Yang dimaksudkan 

retinopati diabetekum adalah disebabkan karena kerusakan 

pembuluh darah retina. Faktor tejadinya retinopathy diabetik adalah 

lamanya menderita diabetes, umur penderita , kontrol gula darah, 

serta faktor sitemik seperti hipertensi dan kehamilan. Nefropati 

diabetikum yang ditandai dengan ditemukannya kadar protein yang 

tinggi dalam urin dan disebabkan adanya kerusakan pada 

glomerulus. Nefropati diabetikum merupakan faktor resiko untuk 

menjadi gagal ginjal kronik. Neuropati diabetikum biasanya ditandai 

dengan hilangya rasa sensorik terutama bagian distal diikuti dengan 

hilangnya refleks. Selain itu juga bisa terjadi poliradikulopati 

diabetikum yang merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan 

gangguan pada satu atau lebih akar saraf dan dapat disertai dengan 

kelemahan motorik. Makroangiopati adalah penyakit jantung koroner. 

Diabetes Mellitus mempercepat pengerasan pembuluh darah 

(aterosklerosis) dalam pembuluh darah yang lebih besar. Penyakit 
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jantung koroner adalah disebabkan kurangnya supply darah ke 

jantung (Gustaviani, 2007). 

 

2.2 Mikroalbuminuria 

2.2.1 Sejarah mikroalbuminuria 

       Mikroalbuminuria (MA) muncul pertama kali dari penelitian 

diabetes tahun 1963, saat Keen dan Clouverakis menerangkan suatu 

proses immunoassay untuk mendeteksi adanya albumin dalam 

konsentrasi yang amat rendah di dalam urine sehubungan dengan 

penebalan membran basal glomerulus. Istilah mikroalbuminuria sendiri 

sebenarnya bukan dimaksudkan adanya molekul albumin yang lebih 

kecil, tetapi lebih pada adanya peningkatan sejumlah kecil albumin 

dalam urin. Istilah yang salah ini tetap tidak berubah sampai sekarang. 

Mikroalbuminuria mulai ramai dibicarakan setelah pada tahun 1982 

kelompok Viberti dan Parving secara terpisah melaporkan beberapa 

penelitian longitudinal yang menunjukkan bahwa pasien-pasien 

diabetes tipe 1 yang disertai mikroalbuminuria ternyata memiliki resiko 

gagal ginjal dengan progresif dan mortalitas yang lebih besar.  

       Penelitian Parving dan kawan-kawan yang pertama kali 

menemukan adanya hubungan antara hipertensi dan peningkatan UAE 

pada pasien–pasien non diabeteik. Selanjutnya banyak penelitian pada 

pasien-pasien diabetes melitus baik tipe 1 atau tipe 2 dan pada 

populasi umum menunjukkan bahwa  mikroalbuminuria merupakan 

faktor resiko yang kuat untuk penyakit ginjal, kardiovaskuler atau 

keduanya.  
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2.2.2 Batasan mikroalbuminuria 

       Bidang diabetologi membentuk konsep definisi mikroalbuminuria 

berdasarkan kemampuannya untuk memprediksi kejadian nefropati 

diabetik. Mikroalbuminuria adalah peningkatan ekskresi albumin dalam 

urin yang lebih besar dari batas atas nilai normal, tetapi masih lebih 

rendah dari albuminuria klinis. Ekskresi albumin normal bervariasi 

antara 1-22 mg/hari, Variasi harian berkisar antara 31-52% yang 

dipengaruhi oleh sikap tubuh, latihan dan tekanan darah. Variabilitas 

terkecil adalah urin yang diambil pada pagi hari yaitu urin yang 

pertama kali keluar. Oleh karena ekskresi albumin melalui urin tidak 

konsisten maka ada penelitian yang mengukurnya sebagai Urinary 

Albumin Excretion Rate  (UAER) dengan nilai berkisar antara 20-199 

ug/menit pada urin sewaktu atau setara dengan 30-299 mg/24 jam dari 

urin tampung 24 jam, akan tetapi karena sulitnya menampung urin 24 

jam maka dapat digunakan pengukuran rasio albumin : kreatinin urin 

(albumin : creatinine ratio = ACR) dari sampel urin pagi hari. Batasan 

mikroalbuminuria untuk ACR adalah 30-299 mg/mg kreatinin. 

Konsensus American Diabetic Association (ADA) tentang nefropati 

diabetes melitus membuat klasifikasi ekskresi albumin yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini 

2.1 Tabel Batasan nilai kelainan ekskresi albumin (ADA 2004) 

Kategori Urine tampung 24 
jam (mg/24jam) 

Urine sewaktu 
(ug/menit) 

Urine pagi hari 
(ug/mg 
kreatinin) 

Normal <30 < 20 < 30 

Mikroalbuminuria 30 – 299 20 – 199 30 – 299 

Makroalbuminuria ≥ 300 ≥ 200 ≥300 
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2.2.3 Patofisiologi terjadinya mikroalbuminuria 

       Ada dua faktor utama terjadinya mikroalbuminuria, yaitu faktor 

hemodinamik (tekanan hidrostatik glomerulus) dan non-hemodinamik 

(permeabilitas membran basalis glomerulus). Tekanan hidrostatis 

glomerulus diatur oleh kontraksi arteriol afferent (yang lebih 

dipengaruhi Atrial Natriuretik Peptide dan Calcium Channel Blocker) 

dan arteriol efferent (yang lebih dipengaruhi angiotensin II). Sebagai 

respon hemostasis normal, naiknya tekanan darah sitemik akan terjadi 

peningkatan resistensi vaskuler ginjal, penurunan aliran darah ginjal, 

lanjut filtrasi glomerulus (LFG) yang normal dan meningkatnya fraksi 

filtrasi. LFG yang normal dapat dipertahankan oleh mekanisme auto 

regulasi dengan cara meningkatkan resistensi dan konstriksi arteriol 

afferent, membuat tekanan tekanan darah sistemik secara langsung 

mempengaruhi glomerulus sehingga akan terjadi peningkatan tekanan 

hidrostatik glomerulus yang akan menimbulkan kerusakan pada ginjal 

dan memudahkan terjadi ekskresi protein dan glomerulosklerosis. 

Patofisiologi glomerulosklerosis tidak terlepas dari kelainan endotel 

pembuluh darah seperti aterosklerosis dimana faktor resiko seperti 

usia tua, laki-laki, hipertensi, diabetes melitus, merokok, peningkatan 

LDL kolesterol, penurunan HDL kolesterol, aktifitas, stress, menopouse 

dan riwayat keluarga sangat berperan terhadap resiko penyakit 

kardiovaskuler. Selain pengaruh hemodinamik, kerusakan pada ginjal 

dapat terjadi karena pengaruh faktor lokal seperti sistem angiotensi 

aldosteron (RAA), interleukin pro inflamasi, protombotik dan lain-lain. 

Patogenesis mikroalbuminuria masih belum banyak diketahui. Dalam 

hal ini disfungsi endotel memegang peran penting, selain dari lipid 
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yang abnormal, faktor protombotik, peningkatan aktivitas RAAS dan 

inflamasi sistemik. 

       Albumin merupakan protein yang bebas karbohidrat, dimana pada 

orang normal protein serum mengandung 60% albumin. Fungsi 

albumin sendiri adalah sebagai transport bahan-bahan insoluble untuk 

mengikat Ca, cortuisol, sex hormon, drug, asam lemak serta untuk 

mempertahankan tekanan onkotik dan membantu penyediaan asam 

amino. Karena konsentrasi albumin di dalam plasma tinggi dan 

mempunyai berat molekul yang sedang, serta kemampuan filrasi barier 

yang terbatas, maka sejumlah kecil albumin berada di urine normal 

(Brown, 2003) 

       Impermeabilitas glomerulus terhadap albumin terjadi akibat bentuk 

albumin yang memanjang dan adanya penolakan dari muatan negatif 

yang terdapat pada membran basal glomerulus. Selain itu tubulus 

proksimalis bertindak sebagai yang bekerja aktif menangkap protein 

dalam jumlah kecil yang masih bebas dari proses filtrasi glomerulus. 

Bila terjadi gangguan pada glomerulus, maka ukuran atau muatan 

sawar selektif dapat rusak atau gangguan pada ukuran. Muatan sawar 

antara lain kerja jasmani berat, demam, hipertensi, merokok, diabetes 

melitus, preeklampsi, keganasan, akibat kelainan primer di ginjal 

sendiri (Tjokroprawiro, 2000) 

       Mikroalbuminuria adalah keadaan terdapat peningkatan, dimana 

ekskresi albumin dalam urin lebih besar dari batas atas nilai rujukan. 

Dengan kemajuan teknis pemeriksaan laboratorium telah 

dimungkinkan untuk mendeteksi secara dini adanya peningkatan 

subklinis ekskresi albumin. Dengan cara ini dapat diketahui adanya 
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kelainan ginjal ringan yang masih dapat diperbaiki dengan pengelolaan 

penderita secara baik (Leong, 2010) 

       Pada diabetes mellitus yang dini, peningkatan filtrasi albumin 

terjadi karena permeabilitas membran basal meningkat. Perubahan 

permeabilitas terjadi karena muatan negatif pada membran basal 

melemah akibat gangguan metabolisme yang mempengaruhi 

pembentukan glukosaminoglikan (molekul bermuatan negatif pada 

membran basal yang memberikan muatan negatifnya melalui gugus 

fosfat). Karena pembentukan glikosaminoglikan menurun, muatan 

negatif melemah, sehingga selektifitas glomerulus terhadap albumin 

menurun (Mahatma, 2005). 

       Pada diabetes juga terlihat perubahan pada ginjal adalah 

pembesaran ukuran ginjal dan hiperfiltrasi. Pada diabetes, arteriole 

afferent lebih sensitif terhadap pengaruh angiotensin II dibanding 

arteriole afferent, dan mungkin inilah yang dapat menerangkan 

mengapa pada diabetes yang tidak terkendali, tekanan intraglomeruler 

naik, hiperfiltrasi dan hipertensi intraglomeruler yang mempunyai efek 

merusak. 

       Pada mikroalbumin pori membran basal glomerulus menjadi lebih 

besar sehingga mudah dilewati molekul besar. Pada saat ini terjadi 

juga kerusakan sedikit pada tubulus yang ditandai dengan ekskresi 

enzim lisosom tubulus yaitu N asetil β, D glukosamidase, dan 

penurunan kapasitas absorsi tubulus. Peningkatan filtrasi glomerulus 

dan penurunan absorbsi kapasitas tubulus menyebabkan albumin 

dapat ditemukan di dalam urin sebesar 20-200 µl/menit. Pada kondisi 

mikroalbuminuria ini, masih reversibel, kerusakan ginjal masih dini dan 

dapat diintervensi dengan terapi yang baik (Emancipator, 1999). 
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       Nefropati diawali dengan albuminuri yang masih rendah tetapi 

sudah abnormal (> 30 mg/hari atau 20 µg/menit). Tanpa intervensi 

80% ‘incipient nephropathy’ naik ekskresinya 10-20% tiap tahun dan 

menjadi „over albuminuria’ dalam stadium „overt-nephopathy’, GFR 

turun 2-20 ml/min per tahun. Pada diabetes melitus tipe 2 sesudah 

diagnosis ditegakkan justru terlihat cepat menjadi mikroalbuminuria 

dan overt nephopathy, karena sebenarnya proses diabetes melitus tipe 

2 telah lama dimulai (Klein, 1993). 

 

2.3. Nefropati Diabetik  

2.3.1. Definisi Nefropati Diabetik 

       Nefropati Diabetik didefinisikan sebagai sindrom klinis pada pasien 

diabetes mellitus yang ditandai dengan albuminuria menetap (> 300 

mg/24 jam atau > 200 mg/menit) pada minimal dua kali pemeriksaan 

dalam kurang waktu 3 sampai 6 bulan (Hendromartono, 2007).  

 

2.3.2. Etiologi  

       Penyebab utama untuk nefropati diabetik ialah diabetes melitus. 

Hipertensi atau tekanan darah yang tinggi merupakan komplikasi dari 

penyakit diabetes melitus dipercaya paling banyak menyebabkan 

secara langsung terjadinya Nefropati Diabetika. Hipertensi yang tak 

terkontrol dapat meningkatkan progresifitas untuk mencapai fase 

Nefropati Diabetika yang lebih tinggi (Fase V Nefropati Diabetika) 

(Richardo, 2014).  
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2.3.3. Patogenesis  

 Perlukaan glomerulus secara langsung efek hiperglikemi sebagain 

glucotoxicity mengganggu sel dan poliferasi serta menambah sintesa 

collagen, fibronektin, laminin. Disamping itu sel mesangial yang 

terpapar glukosa akan terhambat dalam membuat heparan sulfat. 

Akibatnya muatan negatif membran yang biasanya membatasi 

transcappillary flux albumin berkurang. Hal ini mengakibatkan 

albuminuria. 

 Glikosilasi protein glomerulus pada ginjal (termasuk mata, syaraf) 

glukosa masuk sel tanpa bantuan insulin, sehingga kadar glukosa 

intrasel yang tinggi cepat tercapai dan jalur hexokinase cepat jenuh, 

selanjutnya jalur alternatif, polyol pathway, terjadi sintesis DAG dan 

PKC meningkat, yang secara klinis dikenal sebagai meningkatnya 

permeabilitas sel endotel terhadap albumin. Perubahan akut juga 

mendorong sel mesangial memproduksi matriks ekstrasel di samping 

aktivitas foxfolipase A2 dan vasodilator prostaglandin dengan akibat 

hiperfusi dan hiperfiltrasi ginjal. 

 Perangsangan faktor pertumbuhan peran IGF-I, eikkasonoids, 

PDGF, angiotensin II, endotelin, TGF- β menyebabkan hipertrofi dan 

mengatur produksi matriks (fibronektin, kolagen, tenaskin, 

proteoglikan) serta menghambat degradasi matriks ekstrasel. 

Pengaruh akhirnya ialah meningkatkan aktivitas sistem TGF-β yang 

dicapai dengan produksi yang ditingkatkan (oleh thromboxan, PDGF, 

angiotensin) atau upregulation reseptor TGF- β. Hiperglikemi juga akan 

menaikkan sintesis DAG aktivitas PKC sintesis TGF- β1 (Tjokoprawiro, 

000) 
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 Peningkatan tekanan glomerulus memang terjadi sejak awal 

diabetes, tetapi akan sangat berpengaruh pada hipertensi yang tidak 

diobati dengan baik, yang berakibat hiperfiltrasi glomerulus. Faktor-

faktor ini bekerja sama dengan faktor perubahan biokimiawi spesifik 

akibat hiperglikemi langsung, dengan faktor hemodinamik lain. Seperti 

diuraikan di atas arteriole efferent lebih peka terhadap angiotensin II 

dari pada arteriole afferent. Glikasi proteoglikan terbukti mengurangi 

muatan negatifnya sehingga konsekuensinya akan mengakibatkan 

kebocoran protein bermuatan negatif plasma (Tjokoprawiro, 2000). 

 Salah satu kemungkinan lain yang menyebabkan nefropati 

diabetik adalah kadar homosistein yang merupakan resiko 

mikroalbuminuria, independen dari diabetes melitus tipe 2 maupun 

hipertensi. 

 
Kekurangan insulin 

(atau resistensi Insulin) 
 

Metabolisme sel yang tidak normal 

 

 

Perlukaan    Glikosilasi   Peningkatan    Perangsangan    Peningkatan   Lain-lain 
Langsung  Protein  Fungsi  Faktor  Tekanan 
Glomerulus Glomerulus Tubulus      Pertumbuhan Intraglomerulus 
 

 

 

Hipertrofi Renal 

 

 

Nefropati Diabetik 
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Skema Patogenesis Nefropati Diabetik (dikutip dari Djokomoeljanto, 1999) 

       Secara klinik nefropati diabetik dibagi menjadi 5 stadium, 

pembagian ini secara klasik ditemukan pada penderita diabetes 

melitus tipe 1 sedang pada diabetes melitus tipe 2 dijumpai variasi 

klinik yang agak berbeda dan periode yang lebih singkat. 

 Pembagian nefropati diabetik menurut Mogensen adalah sebagai 

berikut : 

1. Stadium 1 : hiperfungsi hipertrofi awal, umumnya stadium ini 

ditemukan saat diagnosis diabetes melitus ditegakkan. 

2. Stadium II : lesi tanpa gejala klinik, terdapat lesi-lesi histologi 

pada ginjal berupa penebalan membran basalis. 

3. Stadium III : nefropati diabetik insipien gejala utamanya 

mikroalbuminuria, yaitu adanya ekskresi albumin urin 30-300 

mg/hari atau 20-200 ug/menit, hipertensi. 

4. Stadium IV : Makroalbuminuria (overt nephropathy) 

5. Stadium V : Gagal ginjal kronik,ditandai adanya uremi 

       Pada awalnya proses, terjadi hiperfiltrasi, yang pada DM-1 

normotensif tetapi pada diabetes melitus tipe 2 tensi agak naik. 

Ekskresi albumin masih normal untuk beberapa tahun. Fase ini 

dipengaruhi kadar glukosa dan tensi pasien, hingga suatu waktu 

mencapai fase selanjutnya yaitu fase yang disertai mikroalbuminuria. 

Fase selanjutnya, fase mikroalbuminuria sebenarnya membuktikan 

adanya kerusakan ginjal. Fase ini disebut „incipient nephropathy‟ (ADA 

2004) ia akan menjadi progesif (kerusakan lebih lanjut) apabila tidak 

dilakukan upaya khusus. Perubahan ke arah progesif ini dipicu oleh 

hiperglikemi dan hipertensi (Djokomoeljanto, 2001) 
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       Di dalam tahap ini ACE-inhibitor berperan, sebab dalam tahap 

mikroalbuminuria ini merupakan tahap ideal untuk melakukan 

intervensi, sebab relatif ginjal masih belum mengalami kehilangan 

fumgsinya (GFR) dalam fase proteinuria dan gangguan ginjal nyata, 

dapat dilakukan skrining kemih pagi untuk memeriksa albuminuria atau 

rasio albumin/kreatinin. Tentu saja positif palsu dapat terjadi misalnya 

ISK, gerakan olahraga, demam dan bekerja/stres berat. 

Progresifitasnya proses dapat dihambat dengan mengupayakan tensi 

dan glukosa darah mendekati nilai normal (Endah, 2011) 

 

2.3.4. Diagnosis  

       Diagnosis Nefropati Diabetika dapat dibuat apabila dipenuhi 

persyaratan seperti di bawah ini:  

1. DM  

2. Retinopati Diabetika  

3. Proteinuri yang presisten selama 2x pemeriksaan interval 2 

minggu tanpa penyebab proteinuria yang lain, atau proteinuria 1x 

pemeriksaan serta kadar kreatinin serum >2,5mg/dl 

(Lestariningsih, 2004).  

Data yang didapatkan pada pasien antara lain pada:  

A. Anamnesis  

       Dari anamnesis kita dapatkan gejala-gejala khas maupun 

keluhan tidak khas dari gejala penyakit diabetes. Keluhan khas 

berupa poliuri, polidipsi, polipagi, penurunan berat badan. Keluhan 

tidak khas berupa kesemutan, luka sukar sembuh, gatal-gatal 

pada kulit, ginekomastia, impotens (Lestariningsih, 2004).  

B. Pemeriksaan Fisik  
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1. Pemeriksaan Mata  

       Pada Nefropati Diabetika didapatkan kelainan pada retina 

yang merupakan tanda retinopati yang spesifik dengan 

pemeriksaan Funduskopi, berupa :  

a. Obstruksi kapiler, yang menyebabkan berkurangnya aliran 

darah dalam kapiler retina.  

b. Mikroaneusisma, berupa tonjolan dinding kapiler, terutama 

daerah kapiler vena.  

c. Eksudat berupa :  

1. Hard exudate. Berwarna kuning, karena eksudasi plasma 

yang lama.  

2. Cotton wool patches. Berwarna putih, tak berbatas tegas, 

dihubungkan dengan iskhemia retina.  

d. Shunt artesi-vena, akibat pengurangan aliran darah arteri 

karena obstruksi kapiler.  

e. Perdarahan bintik atau perdarahan bercak, akibat gangguan 

permeabilitas mikroaneurisma atau pecahnya kapiler.  

f. Neovaskularisasi  

g. Bila penderita jatuh pada stadium terakhir (stadium IV-V) 

atau CRF end stage, didapatkan perubahan pada Cor dan  

Kardiomegali (Lestariningsih, 2004)  

C. Pulmo  

1. Oedem pulmo  

 

2.4. Penetapan Laboratorium Mikroalbuminuria 

A. Tes albumin urin kualitatif 

Metode carik celup 
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Prinsip : Imunokromatografi 

       Sampel urin akan bergerak dari wick fleece akan berikatan dengan 

buffer fleece membentuk conjugate fleece dimana albumin dalam urin 

akan diikat spoluble antibodi gold conjugate dan β galactoside 

membentuk kompleks antigen antibodi enzim. Dalam matrix capture, 

antibodi yang berlebih akan diikat oleh imubilized albumin sehingga 

hanya albumin yang mengikat kompleks antibodi enzim yang mencapai 

color substrat pad yang kemudian enzim memecah substrat sehingga 

terjadi perubahan warna dari putih ke merah tergantung dari konsentrasi 

albumin. 

B. Tes albumin urin kuantitatif 

1. Metode Radial Immunodiffusion (RID) 

       Antibodi yang mono spesifik dicampur dengan agar dan dilapiskan 

di atas slide dari plastik kemudian ditambahkan sampel lalu diinkubasi 

selama 50-80 jam kemudian akan terjadi lingkaran presipitat, diameter 

atau luas lingkaran dibandingkan pada kurva baku. 

2. Metode Radioimmunoassay (RIA) 

       Perebutan antibodi dari kit pereaksi yang jumlahnya terbatas dan 

tertentu oleh antigen yang tidak berlabel dari spesimen dengan tracer 

kit pereaksi yang jumlahnya terbatas. 

3. Metode Enzym-Linked Imunoassay (ELISA) 

Ada tiga tahap prinsip ELISA 

Tahap imunologi : reaksi antigen antibodi 

Tahap enzimoligi : reaksi enzim dengan substrat secara kromogenik 

kemudian membentuk produk yang berwarna 

Tahap fotometrik : pengukuran resapan warna yang terjadi dengan 

fotometer. 
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4. Metode Imunoturbidimetric 

       Antibodi spesifik mengikat albumin dalam sampel urin dengan 

adanya polyethylene glykol akan terjadi reaksi antigen antibodi 

kemudian timbul aglutinasi, kekeruhan diukur secara kuantitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

  KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konseptual  

       Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep 

yang akan diamati atau diukur melalui peneitian yang ingin 

dilaksanakan (Notoatmodjo, 2010). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 
 

: Diteliti 

                 :      :Tidak diteliti 

 

 

Mikroalbuminuria 

   Komplikasi 

Faktor yang mempengaruhi 
peningkatan kadar 
Mikroalbuminuria: 

1. Hipertensi 
2. Umur 
3. Lama menderita 

Diabetes Melitus tipe 2 
4. Regulasi gula darah Immunometric  assay 

DM tipe 2 

NycoCard® U-Albumin  

 Tidak normal >20  
mg/L 
 

 Normal ≤20 mg/L 

Retinopati diabetikum 

Neuropati diabetikum 
 
 Nefropati diabetik 

   Makroangiopati    Mikroangiopati 

Intensitas warna yang terbentuk 

akan dibaca secara kuantitatif 

dengan densitometer warna 

NycoCard® READER II 
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Gambar 3.1 Kerangka konseptual pemeriksaan mikroalbuminuria pada penderita DM 
tipe 2 sebagai deteksi dini nefropati diabetik. 

 

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual 

       Pada kerangka konseptual ini yang diperiksa adalah pasien dengan 

penyakit Diabetes mellitus tipe 2. Yang mana pada penyakit diabetes mellitus 

tipe 2 ini dapat mengakibatkan beberapa komplikasi diantaranya yaitu 

komplikasi mikroangiopati dan komplikasi makroangiopati, komplikasi 

mikroangiopati terdiri dari retinopati diabetikum,  neuropati diabetikum dan 

nefropati diabetik. Untuk mengetahui deteksi dini nefropati diabetik dapat 

dilakukan pemeriksaan mikroalbuminuria pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2. 

Pemeriksaan kadar mikroalbuminuria pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2 menggunakan metode immunometric assay. Dimana ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kadar mikroalbuminuria meningkat yaitu 

hipertensi, umur, lama menderita diabetes mellitus tipe 2 dan regulasi gula 

darah. 

Untuk mengetahui nilai kadar mikroalbuminuria ini menggunakan alat 

NycoCard® U-Albumin Immunometric  assay. Alat ini dapat mengetahui 

kadar mikroalbuminuria secara spesifik pada urine, dan intensitas warna 

yang terbentuk akan terbaca secara kuantitatif dengan menggunakan 

densitometer warna NycoCard® READER II. Jika kadarnya bernilai 20 mg/L 

atau kurang dari 20  mg/L dikatakan normal dan jika lebih dari 20 mg/L 

dikatakan tidak normal. 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

  

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

4.1.1 Waktu Penelitian 

       Waktu penelitian ini dilakukan (mulai dari penyusunan 

proposal sampai dengan penyusunan laporan akhir) pada 

bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2016. 

4.1.2 Tempat Penelitian 

       Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di 

Laboratorium RSUD Kabupaten Jombang. 

 

4.2. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, memungkinkan pengontrolan  maksimal beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi akurasi suatu hasil. Desain riset sebagai 

petunjuk peneliti dalam perencaan dan pelaksanaan penelitian untuk 

mencapai tujuan atau menjawab suatu pertanyaan (Nursalam, 2008). 

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan  dengan tujuan utama 

untuk membuat gambaran atau mendeskripsikan atau memaparkan 

peristiwa-peristiwa urgen yang terjadi pada masa kini secara objektif 

dengan menggunakan pendekatan penelitian survey yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk menyediakan informasi yang 
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berhubungan dengan prevalensi, distribusi dan hubungan antar 

variabel dalam suatu populasi (Nursalam, 2008). Peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti hanya ingin 

mengetahui pemeriksaan mikroalbuminuria pada penderita diabetes 

melitus tipe 2 sebagai deteksi dini nefropati diabetik di laboratorium 

RSUD Kabupaten Jombang. 

 

4.3. `Kerangka Kerja 

Kerangka kerja adalah pentahapan atau langkah-langkah 

dalam aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam melakukan penelitian 

(kegiatan sejak awal-akhir penelitian) (Nursalam, 2008). Kerangka 

kerja penelitian tentang Pemeriksaan mikroalbuminuria pada pasien 

DM tipe 2 sebagai deteksi dini nefropati diabetik di RSUD Jombang 

tertera sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan masalah 

Penyusunan proposal 

Desain penelitian  
Deskriptif 

Sampel 
Penderita diabetes melitus tipe 2 yang diperiksa di laboratorium RSUD Jombang  

Sampling 
Consecutive sampling 

Populasi 
Seluruh penderita DM tipe 2 yang periksa di laboratorium  RSUD 

Jombang 
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Gambar 4.1 Kerangka kerja penelitian pemeriksaan kadar mikroalbuminuria pada 
penderita diabetes melitus tipe 2 

 

4.4. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian  

4.4.1 Populasi 

       Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 

2006). Populasi dalam penelitian adalah sejumlah subjek 

besar yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik 

yang ditentukan sesuai dengan ranah dan tujuan penelitian 

(Sastroasmoro, 2007). Pada penelitian ini populasinya adalah 

seluruh pasien diabetes melitus tipe 2 yang melakukan 

pemeriksaan di laboratorium RSUD Jombang. Rata- rata 

perhari adalah 3 pasien, oleh sebab itu peneliti menggunakan 

jangka waktu selama lima hari untuk pemeriksaan.  

 

4.4.2 Sampling 

       Sampling adalah proses penyeleksi porsi dari populasi 

yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2008). 

Pengumpulan data 
Pemeriksaan mikroalbuminuria pada penderita DM tipe 2 

Pengolahan dan analisis data 
Editing,coding,tabulating 

 

Penyusunan Laporan Akhir 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

consecutive sampling. Pada consecutive sampling, semua  

subjek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan akan 

dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subjek yang 

diperlukan terpenuhi. Consecutive sampling ini merupakan 

jenis non-probability sampling yang paling baik, dan sering 

merupakan cara termudah. Sebagian besar penelitian klinis 

(termasuk uji klinis) menggunakan teknik ini untuk pemilihan 

subjeknya (Sastroasmoro, 2007).  

 

4.4.3 Sampel  

       Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Jika yang diteliti hanya sebagian dari populasi, maka penelitian 

tersebut disebut penelitian sampel (Arikunto, 2006). Pada penelitian 

ini sampel yang diambil adalah pasien diabetes melitus tipe 2 yang 

periksa di laboratorium RSUD Jombang. 

 

4.7  Definisi Operasional Variabel 

4.5.1    Variabel 

       Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, 

atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian 

tentang sesuatu konsep  pengertian tertentu (Notoatmodjo, 2010). 

Variabel dalam penelitian ini adalah mikroalbuminuria pada pasien 

diabetes melitus tipe 2. 
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4.5.2   Definisi Operasional 

       Definisi operasional variabel adalah mendefinisikan variabel 

secara operasional berdasarkan kriteria yang diamati, 

memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi dan pengukuran 

secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Hidayat, 

2009). Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat 

digambarkan pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Definisi operasional pemeriksaan mikroalbuminuria pada pasien 
diabetes melitus tipe 2 sebagai skrining nefropati diabetik di 
RSUD Jombang. 

 

4.6. Instrumen penelitian dan Cara penelitian 

4.6.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu suatu alat yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto, 2010). Alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

tersebut harus valid (sahih) yaitu mampu mengukur dangan 

Variabel 
Definisi 
Operasional 

Parameter Alat ukur Kriteria 

Kadar 
Mikroalb
uminuria 
pada 
penderit
a 
diabetes 
melitus 
tipe 2 
 

Pemeriksaan 
mikroalbuminuria 
yang dilakukan 
dengan 
menggunakan  
NycoCard® 
READER II pada 
penderita Diabetes 
mellitus tipe 2 yang 
dilakukan 
pemeriksaan di 
laboratorium RSUD 
jombang 

Kadar 
mikroalbum
inuria 
dengan 
mengukur 
Intensitas 
warna yang 
terbentuk 
dengan 
menggunak
an metode 
immunomet
ric assay 
 
 
 

 
O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
S 
I 

 

1. Normal 
mengandung 
mikroalbuminuria 
≤20 mg/L 

2. Tidak normal 
mengandung 
mikroalbuminuria 
>20 mg/L 
(ADA, 2004) 
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tepat pada saat hendak diukur dan reliabel (andal) yaitu 

memiliki sifat konstan, stabil dan tepat (Nasir, 2011).   

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk 

data penunjang penelitian adalah lembar kuesioner 

sedangkan instrumen yang  digunakan untuk pemeriksaan 

adalah: 

1. Alat  

a. NycoCard READER II 

b. Mikropipet 50 µl 

c. Yellow tip  

2. Bahan 

a. Urine  

b. Test device 

Alat plastik yang mengandung membran yang dilapisi 

dengan antibodi monoklonal anti-albumin 

c. R1/Dilution Liquid 

Phosphate buffer (Ph 5,6), pelarut organik (<10%) dan 

pigmen kuning dengan jumlah kecil. 

d. R2/Conjugate 

Larutan borate buffered yang mengandung antibodi 

monoclonal anti-albumin yang berlabel dengan ultra-

small partikel emas. 

e. R3/Washing Solution 

Larutan phosphate buffered NaCl (pH 7,4). 
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Dimana prosedur penelitian yaitu : 

1. Pengambilan sampel 

a. Pengambilan spesimen dilakukan oleh pasien sendiri 

(kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan) 

b. Mencuci tangan sebelum pengambilan spesimen urin  

c. Menampung urin pada wadah yang bersih, kering, 

bermulut lebar, terbuat dari bahan plastik, tidak mudah 

pecah dan dapat ditutup 

d. Mencuci tangan setelah pengambilan spesimen urin  

2. Prosedur pemeriksaan mikroalbuminuria 

a. Pengenceran Sampel 

Menambahkan 50 µl sampel urine atau C/kontrol ke 

tabung tes dengan R1/pengencer cair kemudian 

dihomogenkan dengan baik. (Catatan : R1/pengencer 

cair harus pada suhu ruang (15-25ºC) ketika 

digunakan. 

b. Aplikasi Sampel 

Menggunakan 50 µl pengencer urine atau pengencer 

kontrol ke TD/Test Device. Membiarkan sampel yang 

sudah diencerkan masuk meresap ke dalam 

membran. (sekitar 50 detik). (Catatan : hindari 

gelembung udara) 
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c. Aplikasi R2/ konjugasi 

Memasukkan 50 µl R2/konjugasi ke dalam test device. 

Membiarkan konjugasi masuk meresap ke dalam 

membran. (sekitar 50 detik). (Catatan : hindari 

gelembung udara) 

d. Aplikasi R3/ larutan pencuci 

Segera memasukkan R3/larutan pencuci ke test 

device. Membiarkan larutan pencuci masuk meresap 

ke dalam membran (sekitar 50 detik). (Catatan : 

hindari gelembung udara) 

e. Pembacaan Hasil  

Membaca hasil dalam waktu 5 menit dengan 

menggunakan NycoCard® READER II. Mengikuti 

petunjuk yang diberikan oleh NycoCard® READER II 

petunjuk secara manual. 

 

4.6.2 Cara Penelitian 

Setelah mendapat ijin dari ketua STIKes ICMe 

Jombang dan Ka Diklat RSUD kabupaten Jombang, peneliti 

mengadakan pendekatan dengan responden sebagai subjek 

penelitian. Cara penelitian dengan menggunakan lembar 

kuesioner dan pengambilan langsung sampel urine 

responden, kemudian periksa kadar mikroalbuminuria 
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dengan menggunakan alat pengukur kadar mikroalbuminuria 

NycoCard® READER II menggunakan sampel urine. 

 

4.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

4.7.1 Pengolahan Data 

       Pengolahan data merupakan salah satu langkah yang 

penting untuk memperoleh penyajian data sebagai hasil 

yang berarti dan kesimpulan yang baik (Notoatmodjo, 

2010). 

1. Editing 

Adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti 

kembali kebenaran pada hasil lembar pemeriksaan dan 

lembar kuesioner yang sudah terisi semua sebagai upaya 

menjaga kualitas data agar dapat diproses lebih lanjut 

(Hidayat,2010). Pada saat melakukan penelitian, apabila 

ada yang belum dijawab oleh responden pada saat mengisi 

lembar kuesioner maka responden diminta untuk menjawab 

kembali. 

2. Coding 

       Adalah kegiatan mengubah data berbentuk kalimat 

atau huruf menjadi data angka atau bilangan (Notoatmodjo, 

2010). Pada penelitian ini pengkodean sebagai berikut : 

a. Data Umum 

1) Nomor pasien 

Pasien no. 1   N1 
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Pasien no. 2   N2 

Pasien no. n   Nn 

2) Umur  

< 20 tahun   U1 

20-40 tahun   U2 

> 40 tahun   U3 

3) Lama menderita diabetes melitus tipe 2 

<1 tahun   L1 

1-2 tahun    L2 

2-5 tahun    L3 

>5 tahun    L4 

 

4) Hipertensi (tekanan darah tinggi) 

  Iya    H1 

  Tidak    H2 

5) Terapi obat 

Iya    T1 

Tidak    T2 

6) Riwayat penyakit 

Ada    R1 

Tidak ada   R2 

b. Data Khusus 

1) Kadar mikroalbuminuria 

Normal  ≤20 mg/L N  
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Tidak normal    >20mg/L P 

3. Tabulating 

       Tabulasi yaitu membuat tabel data sesuai dengan 

tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti 

(Notoatmodjo, 2010). 

Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk tabel 

sesuai dengan jenis variabel yang diolah dari pemeriksaan 

mikroalbuminuria pada pasien DM tipe 2 sebagai deteksi 

dini nefropati diabetik di Laboratorium RSUD Kabupaten 

Jombang. 

 

4.7.2 Analisa Data 

       Analisa data merupakan kegiatan pengolahan data 

setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data (Arikunto, 

2003). Data tersebut meliputi mikroalbuminuria pada pasien 

diabetes melitus  tipe 2 di laboratorium RSUD Kabupaten 

Jombang. 

       Selain pemeriksaan laboratorium peneliti juga mencatat 

data klinis pasien tersebut melalui pertanyaan yang diajukan. 

Setiap pertanyaaan yang dijawab oleh pasien dicatat dan 

diperhatikan sebagai sumber dari pemeriksaan yang dilakukan 

karena hasil lembar observasi tersebut berpengaruh terhadap 

hasil pemeriksaan mikroalbuminuria. Penyajian data dalam 
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penelitian ini akan disajikan dalam bentuk presentase 

sehingga menggambarkan karakteristik dan tujuan penelitian. 

       Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, 

selanjutnya dilakukan analisa data dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:     

 

 

Keterangan : 

P : Presentase 

F : Jumlah responden dengan kadar mikroalbuminuria tidak 

normal 

N : Jumlah seluruh responden (Budiarto, 2010) 

       Setelah diketahui presentase perhitungan, kemudian 

ditafsirkan dengan kriteria sebagai berikut (Arikunto,2010): 

100 %  = Seluruhnya 

76 % - 99 % = Hampir seluruhnya 

51 % - 75 % = Sebagian besar dari responden 

50 %  = Setengah responden 

26 % - 49 % = Hampir dari setengahnya 

1 % - 25 % = Sebagian kecil dari responden 

0 %  = Tidak ada satupun dari responden 

 

 

 

P = x 100% 
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4.8 Etika Penelitian 

       Etika penelitian merupakan pedoman etika yang berlaku untuk 

setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti 

dengan pihak yang diteliti dan masyarakat yang akan memperoleh 

dampak hasil penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2010). Dalam 

penelitian ini mengajukan persetujuan pada instansi terkait untuk 

mendapatkan persetujuan, setelah disetujui dilakukan pengambilan 

data, dengan menggunakan  etika sebagai berikut : 

1. Informed Consent (Lembar persetujuan) 

Informed Consent diberikan sebelum penelitian dilakukan pada 

subjek penelitian. Subjek diberi tahu tentang maksud dan tujuan 

penelitian. Jika subjek bersedia responden menandatangani 

lembar persetujuan. 

2. Anonimity (Tanpa nama) 

Responden tidak perlu mencantumkan namanya pada lembar 

pengumpulan data. Cukup menulis nomor responden atau inisial 

saja untuk menjamin kerahasiaan identitas. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diperoleh dari responden akan di 

jamin kerahasiaan oleh peneliti. Penyajian data atau hasil 

penelitian hanya ditampilkan pada forum akademis. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Laboratorium klinik atau laboratorium patologi klinik merupakan 

salah satu fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Jombang yang memiliki 

fungsi yang sangat penting, karena didalamnya dilakukan berbagai 

macam proses pemeriksaan terhadap berbagai sampel dari pasien 

untuk dapat diketahui jenis penyakit yang tengah diderita serta 

dapat menentukan langkah tepat dalam tindakan pengobatan. 

Adapun lokasi laboratorium ini adalah di sebelah bank darah. Lokasi 

tersebut merupakan lokasi yang permanen untuk laboratorium 

karena bangunan yang digunakan merupakan bangunan yang baru 

saja selesai dibangun dan cukup bagus serta nyaman bagi para 

pengunjung. 

 

Data Penelitian 

1. Data Umum 

A) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Karakteristik responden berdasarkan umur, 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut 

dapat dilihat dalam tabel 5.1 
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Tabel 5.1 Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden 
 

Umur  
Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

≤20 Tahun 0 0,00 
 21-40 Tahun 

≥40 Tahun 
1 
8 

11,11 
88,89 

Jumlah 9 100 
Sumber : Data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan hampIr 

seluruhnya responden berumur lebih dari 40 tahun yaitu 

sebanyak 8 responden (88,89%). 

B) Karakteristik Responden Berdasarkan Lama 

Mengidap Diabetes Mellitus (DM) 

Karakteristik responden berdasarkan lama mengidap 

Diabetes Mellitus (DM), dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok sebagai berikut dapat dilihat dalam tabel 5.2 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi berdasarkan lama mengidap 
diabetes mellitus responden 

 

Lama Mengidap  
DM  

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1-2 Tahun 0 0,00 

 2-5 Tahun 

>5 Tahun 

1 

8 

11,11 

88,89 

Jumlah 9 100 

Sumber : Data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.2, diketahui bahwa hampir 

seluruhnya responden mengidap penyakit diabetes 

mellitus tipe 2 lebih dari 5 tahun sebanyak 8 responden 

(88,89%).  

Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat 

Penyakit Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 
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dalam penelitian, maka responden yang diambil datanya 

hanyalah para penderita Diabetes Melitus Tipe 2 saja. 

Oleh karena itu, dari hasil wawancara diketahui bahwa 

seluruh responden sedang menderita Diabetes Mellitus 

tipe 2 (100%). 

C) Karakteristik Responden Berdasarkan Rutinitas 

Konsumsi Obat 

Karakteristik responden berdasarkan rutinitas 

konsumsi obat, dikelompokkan menjadi dua kelompok 

sebagai berikut dapat dilihat dalam tabel 5.3 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi berdasarkan rutinitas konsumsi 
obat responden 

 

Rutinitas 
Konsumsi 

Obat  

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Rutin 9 100 
 Tidak Rutin 0 0,00 

Jumlah 9 100 
 Sumber : Data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.3, diketahui bahwa seluruh 

responden patuh dalam mengkonsumsi obat diabetes 

yang diperoleh dari rumah sakit, yakni sebesar 100%. 

D) Karakteristik Responden Berdasarkan riwayat 

hipertensi  

Karakteristik responden berdasarkan riwayat 

hipertensi, dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai 

berikut dapat dilihat dalam tabel 5.5 

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat hipertensi 
responden 
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RIwayat 
Hipertensi  

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Ada  7 77,78 
 Tidak 2 22,22 

Jumlah 9 100 
Sumber : Data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa hampir 

seluruhnya responden memiliki riwayat hipertensi yakni 

sebanyak 7 responden (77,78%). 

 

2. Data Khusus 

Dari hasil pemeriksaan kadar mikroalbuminuria pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2, kadar mikroalbuminuria 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, sebagai 

berikut dapat dilihat dalam tabel 5.6 

Tabel 5.6  Tabel distribusi frekuensi berdasarkan berdasarkan 
kadar mikroalbuminuria 

 

Kadar 
Mikroalbuminuria 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Normal (≤20mg/dl) 1 11,11 
Tidak Normal 

(>20mg/dl) 
8 88,89 

Jumlah 9 100 
Sumber : Data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan hampir seluruhnya  

responden mempunyai kadar mikroalbuminuria tidak normal 

(>20mg/dl ) yaitu sebanyak 8 responden (88,89%). 

 

5.2 Pembahasan 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan hampir seluruhnya  responden 

mempunyai kadar mikroalbuminuria tidak normal (> 20 mg/dl ) yaitu 

sebanyak 8 responden (88,89%). Pada tabel 5.6 juga menunjukkan 

sebagian kecil responden mempunyai kadar mikroalbuminuria normal (≤ 20 
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mg/L) yaitu hanya 1 responden dari 9 responden (11,11 %). Hal ini 

menunjukkan bahwa hampir seluruhnya penderita diabetes mellitus tipe 2 

mempunyai kadar mikroalbuminuria yang tidak normal yang menandakan 

bahwa penderita diabetes mellitus tipe 2 juga mempunyai komplikasi  

mikrovaskuler yaitu nefropati diabetik. Komplikasi mikrovaskuler ini dapat 

terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, jenis kelamin, 

lama menderita diabetes mellitus, rutinitas konsumsi obat, hipertensi. 

Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 kadar mikroalbuminuria 

meningkat dapat dipengaruhi oleh umur responden, terlihat pada tabel 5.1 

diketahui bahwa hampir seluruhnya penderita diabetes mellitus tipe 2  

mempunyai kadar mikroalbuminuria tidak normal yaitu sebanyak 8 

responden (88,89 %) pada umur lebih dari 40 tahun. Menurut peneliti 

komplikasi nefropati diabetik dapat ditemukan setelah 10-15 tahun 

menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, selain itu pada usia dewasa 

atau tua aktifitas fisik responden mulai menurun yang mengakibatkan 

timbunan karbohidrat meningkat sehingga dapat memicu terjadinya 

hiperglikemi yang dapat meningkatkan resiko komplikasi nefropati diabetik. 

Nefropati diabetik adalah gangguan fungsi ginjal akibat kebocoran 

selaput penyaring darah. Sebagaimana diketahui, ginjal terdiri dari jutaan 

unit penyaring (glomerulus). Setiap unit penyaring memiliki membran atau 

selaput penyaring. Kadar gula di dalam darah yang tinggi secara perlahan 

akan merusak selaput penyaring ini. Tingginya kadar gula di dalam darah 

akan bereaksi dengan protein sehingga merubah struktur dan fungsi sel, 

termasuk membrane basal glomerulus. Akibatnya, penghalang protein 

rusak dan terjadi kebocoran protein ke urine (albuminuria). 

Hiperglikemia kronik dapat menyebabkan terjadinya glikasi 

nonenzimatik asam amino dan protein. Pada awalnya glukosa akan 

mengikat residu asam amino secara nonenzimatik menjadi basa Schiff 

glikasi, lalu terjadi penyusunan ulang untuk mencapai bentuk yang lebih 
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stabil tetapi masih reversibel dan disebut sebagai produk amadori. Jika 

proses ini berlanjut terus, akan terbentuk Advance Glycation End Product 

(AGeS) yang ireversibel. AGeS diperkirakan menjadi perantara bagi 

beberapa kegiatan seluler seperti ekspresi adesi molekul yang berperan 

dalam penarikan sel-sel mononuclear, juga pada terjadinya hipertrofi sel, 

sintesa matriks ekstraseluler serta inhibisi sintesis nitrit oksida. Proses ini 

akan terus berlanjut sampai terjadi ekspansi mesangium dan pembentukan 

nodul serta fibrosis tubulointerstisialis (Hendromartono, 2007). 

Selain faktor umur yang dapat memicu terjadinya hiperglikemi adapun 

faktor lain yang dapat meningkatkan kadar mikroalbuminuria pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2 yaitu lama mengidap penyakit diabetes 

mellitus tipe 2. Pada tabel 5.2 diketahui bahwa penderita diabetes mellitus 

tipe 2 yang mengidap penyakit tersebut sudah lebih dari 5 tahun adalah 

hampir seluruhnya yaitu berjumlah 8 orang (88,89%). Menurut peneliti 

komplikasi nefropati diabetik tidak dapat diketahui jika penderita masih dini 

mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2 biasanya nefropati diabeteik 

dapat terdeteksi setelah 5-10 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2,, 

karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan resiko 

komplikasi mikrovaskuler terutama nefropati diabetik. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar mikroalbuminuria tinggi 

adalah rutinitas konsumsi obat diabetes mellitus. Pada tabel 5.3 dapat 

diketahui bahwa seluruh responden rutin mengkonsumsi obat yang 

dianjurkan oleh dokter untuk di minum. Menurut peneliti dengan rutin 

mengkonsumsi obat diabetes akan mengurangi resiko terjadinya 

komplikasi mikrovaskuler nefropati diabetik. Karena dengan mengkonsumsi 

obat seperti insulin maka glukosa didalam darah akan tetap bisa terkontrol 

sehingga tidak menimbulkan terjadinya hiperglikemia yang dapat 

mendorong terjadinya komplikasi nefropati diabetik. 
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Hipertensi merupakan faktor pemicu terjadinya peningkatan kadar 

mikroalbuminuria pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Dimana pada 

tabel 5.4 diketahui bahwa hampir seluruhnya responden memiliki riwayat 

tekanan darah tinggi (hipertensi) yaitu sebanyak 7 dari 9 responden 

(77,78%). Menurut peneliti penderita diabetes mellitus tipe 2 ini rentan 

terhadap hipertensi yang mana hubungan antara hipertensi dengan 

diabetes mellitus tipe 2 sangat kuat karena beberapa kriteria yang sering 

ada pada pasien hipertensi yaitu peningkatan tekanan darah, obesitas, 

dislipidemia dan peningkatan glukosa darah.  

Diabetes dapat menyebabkan komplikasi vaskulatur, termasuk 

hipertensi. Bukti-bukti terdahulu menunjukkan adanya pengaruh khusus 

secara seluler pada ginjal dengan hiperglikemia yang terletak pada aktivasi 

RAS secara lokal di dalam ginjal sebagai kandidat kuat untuk ketidak 

normalan yang menyebabkan kerusakan jaringan. Hipertensi sistemik 

meningkatkan kerusakan ginjal pada penderita diabetes mellitus dan 

kecepatan perkembangan penyakit ginjal terjadi secara lambat pada pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2. Peningkatan intraglomerular diperkirakan 

menyebabkan peningkatan kerusakan ginjal pada awal nefropati diabetik 

(Pertedi,2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa hampir semua responden berkategori pada komplikasi nefropati 

diabetik dengan kadar mikroalbuminuria tidak normal (≥ 20mg/L). 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat, kiranya peneliti dapat 

menyarankan: 

6.2.1. Bagi Masyarakat 

Diharapkan bagi masyarakat terutama pada penderita diabetes 

mellitus tipe 2 sebaiknya tetap mempunyai motivasi untuk 

mengendalikan penyakit yang diderita agar tidak menjadi lebih parah 

dan berakibat fatal.selalu melakukan pemeriksaan tekanan darah 

yang rutin dan mengontrol kadar gula dalam darahnya secara 

teratur, melakukan diet, olahraga dan mengkonsumsi obat secara 

teratur untuk mencegah terjadinya komplikasi. Apabila penderita 

diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki riwayat hipertensi untuk selalu 

menjaga pola makan, menghindari makanan yang beresiko 

meningkatkan tekanan darah yang dapat memperberat resiko 

komplikasi nefropati diabetik. 
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6.2.2. Bagi Institusi Pemerintah 

Diharapkan bagi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan agar 

lebih memperhatikan dan memantau kesehatan para penderita 

diabetes mellitus tipe 2 serta meningkatkan konseling atau 

penyuluhan mengenai tata cara yang tepat melakukan pengendalian 

penyakit diabetes mellitus tipe 2 agar terhindar dari komplikasi dan 

bahaya dari kadar mikroalbuminuria yang tidak normal terhadap 

sistem kerja ginjal dalam tubuh. 

 

6.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan metode yang berbeda dan dapat melakukan penelitian dengan 

kriteria tertentu untuk memperkuat hasilnya. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 



Lampiran 1 

 

 

 

 FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

DETEKSI DINI NEFROPATI DIABETIK PADA PENDERITA DIABETES 
MELLITUS TIPE 2 

(Studi di laboratorium RSUD Kabupaten Jombang) 

 

Oleh : 

Lutvia Dwi Agustiningsih 

Kami adalah mahasiswi program Studi Diploma III Analis Kesehatan 

STIKes ICMe Jombang. Penelitian dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan 

dalam menyelesaikan tugas akhir Program Diploma III Analis Kesehatan STIKes 

ICMe Jombang. Tujuan pengetahuan ini adalah untuk mengetahui gambaran 

kadar mikroalbuminuria pada penderita diabetes mellitus tipe 2 sebagai deteksi 

dini komplikasi nefropati diabetik. Partisipasi responden dalam penelitian ini 

bersifat bebas untuk ikut ataupun tidak tanpa adanya sanksi apapun. 

Kami menjamin kerahasiaan identitas saudara. Hasil penelitian ini hanya 

akan dipergunakan untuk perkembangan ilmu Analis Kesehatan dan tidak akan 

digunakan untuk maksud-maksud lain. 

Partisipasi saudara dalam penelitian ini bersifat “volunter” (bebas), 

dimohon kesediaan jika responden menjadi penelitian ini, silahkan responden 

menandatangani kolom di bawah ini. 

No.responden  : 

Tanggal   : 

Tanda tangan  : 
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LEMBAR KUESIONER 

 

1. Pernyataan  Kesediaan  Menjadi  Responden Penelitian: 

 

 DETEKSI DINI NEFROPATI DIABETIK PADA PENDERITA DIABETES 
MELLITUS TIPE 2 

(Studi di Laboratorium RSUD Kabupaten Jombang) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama   : ………………………………….……………………... 

Tempat tanggal lahir : ………………………………………………………… 

Alamat   : ……………………………….………………………… 

…………………………………………………………. 

Menyatakan bersedia dan mau berpartisipasi menjadi responden 

penelitian yang akan dilakukan oleh Lutvia Dwi Agustiningsih, mahasisiwa 

dari Program Studi Analis Kesehatan STIKES ICME Jombang.   

Demikian pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat 

dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari terdapat 

perubahan/keberatan saya, maka saya dapat mengajukan kembali hal 

keberatan tersebut. 

 

Jombang,6 Juni 2016 

  

 

Responden 
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2. IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden : ……………………………………………………….. 

Nama  : ……………………………………………………….. 

Tanggal Lahir : ……………………………………………………….. 

Pekerjaan  : ……………………………………………………….. 

Alamat  : ……………………………………………………….. 

 

1. Umur   :  

 

 

2. Lama mengidap Diabetes Melitus (DM) : 

 

 

 

3. Memiliki tekanan darah tinggi :  

 

 

 

4. Apakah memiliki keturunan DM :  

 

 

 

5. Apakah konsumsi obat :  

 

 

≤ 20 tahun 

21 – 40 tahun 

≥ 40 tahun 

< 1 tahun 

1 – 2 tahun 

2 – 5 tahun 

>5 tahun  

Ya  

Tidak 

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 
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LEMBAR KONSULTASI 

Nama  : Lutvia Dwi Agustiningsih 

NIM  : 13.131.0024 

Judul :Deteksi Dini Nefropati Diabetik Pada Penderita Diabetes Mellitus 

Tipe 2 (Studi di Laboratorium RSUD Kabupaten Jombang) 

Pembimbing I : Arif Wijaya S.Kp,M.Kep 

No Tanggal Hasil Konsultasi Paraf 

1  Konsul judul,   

2 1 Maret 2016 Konsul BAB 1,revisi BAB I  

3  Konsul BAB II dan BAB III, ACC bab 

II &III 

 

4 9 April 2016 Konsul BAB IV dan Revisi BAB IV  

5 19 Maret 2016 ACC BAB II,III  

6 14 Mei 2016 ACC BAB I,II,III,IV  

  Sidang Proposal  

7 19 Juli 2016 Revisi bab V dan VI  

8 20 juli 2016 Acc bab V dan VI  

  Sidang Hasil  

 

  



Lampiran 5 

 

 

LEMBAR KONSULTASI 

Nama  : Lutvia Dwi Agustiningsih 

NIM  : 13.131.0024 

Judul :Deteksi Dini Nefropati Diabetik Pada Penderita Diabetes Mellitus 

Tipe 2 (Studi di Laboratorium RSUD Kabupaten Jombang) 

Pembimbing II : Umaysaroh. S.ST 

No Tanggal Hasil Konsultasi Paraf 

1 26 Maret 2016 Revisi BAB I 

Revisi redaksional di pendahuluan, 

rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, perlu 

ditambahkan mikroalbuminuria pada 

DM tipe 2 dengan hipertensi yang 

dapat memperberat nefropati 

diabetik 

 

2 2 Mei 2016 Konsul BAB II,III,1V 

BAB II revisi redaksional 

BAB III revisi redaksional 

denganmembuat narasi kerangka 

konseptual  

Menyiapkan kuesioner untuk 

responden 

 

  Sidang Proposal  

 21-7-2016 Revisi abstrak   

  Revisi bab V, VI  

 25-7-2016 Acc abstrak, bab V, VI  

  Sidang Hasil  
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STANDAR OPERASIONAL PEMERIKSAAN KADAR 

MIKROALBUMINURIA DENGAN MENGGUNAKAN 

NycoCard U-ALBUMIN 

 

1. Menyiapkan alat dan bahan  

2. Tambahkan 50 µl sample urine atau control ke dalam R1/Dilution 

Liquid kocok dengan baik. 

3. Tambahkan 50 µl larutan sample ke dalam test device, biarkan 

larutan sample meresap sempurna ke dalam membrane (±50 

detik). 

4. Tambahkan 50 µl conjugate (R2) ke dalam test device, biarkan 

conjugate meresap sempurna ke dalam membrane (±50 detik). 

5. Segera tambahkan 50 µl washing solution (R3) ke dalam test 

device, biarkan washing solution meresap sempurna ke dalam 

membrane (±50 detik). 

6. Baca hasil dengan menggunakan Nycocard™ READER II dalam 

waktu kurang dari 5 menit.  
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No Gambar Keterangan 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara 
dengan 
responden 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

Persiapan alat 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemeriksaan 
kualitatif albumin 

4  
 
 
 
 
 
 
 

Memipet 50 µl 
urin,  

5  
 
 
 
 
 
 
 

Memasukkan ke 
reagen 
counjugate 

6  
 
 

Setelah di 
homogenkan, 
mengambil 50 µl 

DOKUMENTASI 
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sampel dan 
reagen. 

7  
 
 
 
 
 
 
 

Memipet 50 µl 
reagen R2, 
kemudian 
dimasukkan ke 
test device 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 

Memipet 50 µl 
reagen R3, 
kemudian 
dimasukkan ke 
test device 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memasukkan test 
device ke alat 
NycoCard 
Reader II 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembacaan hasil 

 

 

 

 


