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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes melitus merupakan penyakit menahun yang menjadi 

masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Diabetes melitus ditandai 

oleh adanya hiperglikemia kronik (kadar gula darah tinggi yang 

berkepanjangan) akibat defek kerja maupun sekresi insulin (Suyono, 

2005). 

Menurut survei yang di lakukan oleh organisasi kesehatan dunia 

(WHO), jumlah penderita diabetes melitus (DM) di Indonesia pada tahun 

2000 terdapat 8,4 juta orang, jumlah tersebut menempati urutan ke-4 

terbesar di dunia, sedangkan urutan di atasnya adalah India (31,7 juta), 

Cina (20,8 juta), dan Amerika Serikat (17,7 juta). Diperkirakan jumlah 

penderita diabetes melitus akan meningkat pada tahun 2030 yaitu India 

(79,4 juta), Cina (42,3 juta), Amerika Serikat (30,3 juta) dan Indonesia 

(21,3 juta). Jumlah penderita diabetes melitus tahun 2000 di dunia 

termasuk Indonesia tercatat 175,4 juta orang, dan diperkirakan tahun 2010 

menjadi 279,3 juta orang, tahun 2020 menjadi 300 juta orang dan tahun 

2030 menjadi 366 juta orang (Darmono, 2007). 

Prevalensi penyakit ini meningkat seiring dengan terjadinya 

perubahan pola hidup masyarakat. Di beberapa negara berkembang 

meningkatnya prevalensi adalah akibat dari peningkatan kemakmuran di 

negara bersangkutan yang diukur dari pendapatan per kapita dan 

perubahan gaya hidup terutama di kota-kota besar. Hal tersebut, juga 

menyebabkan peningkatan prevalensi penyakit degeneratif, seperti 

penyakit jantung koroner, hipertensi, dan hiperlipidemia (Suyono, 2005). 
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Diabetes melitus yang tidak dikelola dengan baik akan 

mengakibatkan komplikasi vaskuler yang dibedakan menjadi komplikasi 

makrovaskuler seperti penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah 

perifer dan stroke, mikrovaskuler seperti retinopati, nefropati dan 

neuropati (Salans, 2003).  

Penyakit jantung koroner (PJK) adalah penyakit jantung yang 

disebabkan karena penyempitan arteri koroner akibat proses aterosklerosis 

atau spasme atau kombinasi keduanya. Menurut Freskens dan Kromhout 

(2002) peningkatan prevalensi PJK pada penderita DM disebabkan karena 

perubahan profil lipid berupa kenaikan LDL, penurunan HDL serta 

peningkatan trigliserida, terjadi pembentukan ateroma lebih awal 

akibatnya timbul aterosklerosis koroner yang berjalan progresif pada usia 

lebih muda dan cenderung mengenai arteri besar serta sedang.  

Di Indonesia, penyakit jantung juga cenderung meningkat sebagai 

penyebab kematian. Data survei kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 

1996 menunjukkan bahwa proporsi penyakit ini meningkat dari tahun ke 

tahun sebagai penyebab kematian. Tahun 1975 kematian akibat penyakit 

jantung hanya 5,9 %, tahun 1981 meningkat sampai dengan 9,1 %, tahun 

1986 melonjak menjadi 16 % dan tahun 1995 meningkat menjadi 19 %. 

Sensus nasional tahun 2001 menunjukkan bahwa kematian karena 

penyakit kardiovaskuler termasuk penyakit jantung koroner adalah sebesar 

26,4 %, dan sampai dengan saat ini PJK juga merupakan penyebab utama 

kematian dini pada sekitar 40 % dari sebab kematian laki-laki usia 

menengah (Anis, 2006). 

Mekanisme terjadinya penyakit jantung koroner pada diabetes 

melitus tipe 2 sangat komplek dan risiko terjadinya aterosklerosis 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain hipertensi, hiperglikemia, kadar 

kolesterol total, kadar kolesterol LDL (low density lipoprotein), kadar 

kolesterol HDL (high density lipoprotein), kadar trigliserida, merokok, 
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latihan fisik yang kurang, jenis kelamin pria, umur (penuaan), riwayat 

penyakit keluarga, dan obesitas (Young, 2003). 

Dislipidemia diyakini sebagai faktor risiko mayor yang dapat 

dimodifikasi untuk perkembangan dan perubahan secara progresif atas 

terjadinya PJK. Kolesterol ditranspor dalam darah dalam bentuk 

lipoprotein, 75 % merupakan lipoprotein densitas rendah (low density 

liproprotein/LDL) dan 20 % merupakan lipoprotein densitas tinggi (high 

density liproprotein/HDL). Kadar kolesterol HDL yang rendah memiliki 

peran yang baik pada PJK dan terdapat hubungan terbalik antara kadar 

HDL dan insiden PJK (Jade, 2000). Pada penelitian Framingham (untuk 

pasien dewasa) dikatakan bahwa konsentrasi kolesterol HDL < 40 mg/dL 

merupakan prediktor yang kuat terhadap penyakit jantung koroner 

(Schieken, 1999). 

Penurunan HDL-kolesterol dianggap meningkatkan risiko terjadinya 

penyakit kardiovaskular karena sedikitnya tiga alasan, yaitu HDL dianggap 

dapat mencegah terhadap aterogenesis, rendahnya kadar HDL 

menggambarkan adanya peningkatan lipoprotein yang mengandung apo-B 

yang bersifat aterogenik, dan rendahnya HDL umumnya berkaitan dengan 

faktor risiko non-lipid dari sindroma metabolik. Diabetes melitus tipe 2 

merupakan akibat dari kegagalan sel β-pankreas untuk mengkompensasi 

secara adekuat gangguan fungsi insulin pada individu dengan resistensi 

insulin. Kemampuan untuk mempertahankan derajat kompensasi 

hiperinsulinemia, yang penting untuk mencegah intoleransi glukosa pada 

individu dengan resistensi insulin merupakan proses homeostasis yang 

penting. Kombinasi resistensi insulin dengan kompensasi terhadap 

hiperinsulinemia menentukan berkembang tidaknya penyakit jantung koroner 

(Schteingart,  2006). 

Pada epidemiologis sampai saat ini pada umumnya mendapatkan 

adanya korelasi negatif antara kadar kolesterol HDL dengan penyakit jantung 

koroner (Suyono, 2005). Beberapa penelitian klinis membuktikan bahwa 
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rendahnya kadar HDL meningkatkan angka kejadian penyakit jantung 

koroner (Dalal, 2002). HDL dipercaya berperan dalam reverse cholesterol 

transport. Hipotesis dari Miller (1975) menjelaskan bahwa kadar HDL 

plasma berfungsi mengangkut kolesterol dari jaringan perifer menuju hati 

untuk selanjutnya akan mengalami katabolisme dalam hati dan 

disekresikan melalui empedu. Hal ini berarti bahwa HDL dapat mencegah 

terjadinya kerusakan target organ yang disebabkan oleh kondisi 

hiperkolesterolemia (Sacks, 2002). 

Penelitian yang dilakukan oleh Isser didapatkan kenaikan secara 

signifikan trigliserida, LDL dan penurunan HDL terdapat pada semua 

pasien penyakit jantung koroner dewasa muda dan 15 % sampai dengan 

20% nya adalah pasien penyakit jantung koroner dengan diabetes melitus 

(Isser, 2001). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini populasi yang digunakan adalah penderita dibetes melitus 

tipe 2 sedangkan pada penelitian terdahulu populasi yang digunakan 

adalah pada orang sehat. Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar 

belakang tersebut di atas, melihat  banyaknya kasus penyakit jantung 

koroner dan diabetes mellitus di Indonesia yang semakin meningkat setiap 

tahunnya. HDL merupakan salah satu faktor yang sangat berperan untuk 

terjadinya PJK pada DM, maka peneliti ingin meneliti hubungan kadar 

HDL pada pasien diabetes melitus Tipe 2 dengan kejadian penyakit 

jantung koroner melalui perbedaan rerata kadar HDL pada penderita 

diabetes melitus tipe 2 dengan  penyakit jantung koroner dan tanpa 

penyakit jantung koroner. 
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B. Perumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan rerata kadar HDL pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 dengan penyakit jantung koroner dan tanpa penyakit jantung 

koroner ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan antara kadar HDL pada penderita dibetes melitus 

tipe 2 dengan kejadian penyakit jantung koroner. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui perbedaan rerata kadar HDL pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 dengan penyakit jantung koroner dan tanpa penyakit jantung 

koroner di Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara  

lain: 

1.  Manfaat Teoritis : 

Dapat memberikan bukti-bukti empiris tentang adanya hubungan 

kadar HDL pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan angka kejadian 

penyakit jantung koroner dan tanpa penyakit jantung koroner. 

 2.  Manfaat Praktis:   

a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

penderita untuk mengenal diabetes melitus dan penyakit jantung 

koroner. 

b. Memberikan tambahan manfaat bagi klinisi dalam pencegahan dini 

terjadinya komplikasi penyakit jantung koroner pada penderita 

diabetes melitus. 
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c. Sebagai salah satu pertimbangan klinis terutama dalam hal 

mendiagnosis penyakit jantung kororner pada penderita diabetes 

melitus. 

d. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai landasan bagi 

penelitian selanjutnya. 

e.  Dapat meningkatkan wawasan bagi peneliti mengenai hubungan 

kadar HDL pada penderita diabetes melitus tipe 2 dengan kejadian 

penyakit jantung koroner serta menambah pengetahuan tentang 

metodologi penelitian dan aplikasinya di lapangan.    

 

 

 


