
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karateristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin 

atau keduanya. (PERKENI, 2015). Data Riskesdas (2013) menunjukan bahwa 

proporsi diabetes di Indonesia pada tahun 2013 meningkat hampir dua kali lipat 

dibandingkan tahun 2007, yaitu sebesar 6,9% diabetes, toleransi glukosa terganggu 

(TGT) sebesar 29,9% dan glukosa darah puasa (GDP) terganggu sebesar 36,6% dari 

total penduduk Indonesia usia ≥15 tahun sebanyak 176.689.336 jiwa. Hasil survey 

riskesdas didapatkan bahwa penderita diabetes di Indonesia lebih didominasi oleh 

perempuan yaitu 7,7% sedangkan pada laki-laki 5,6% (INFODATIN, 2014).    

 Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat 

insensitivitas sel terhadap insulin atau disebut resistensi insulin. Kadar insulin 

mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap 

dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka diabetes melitus tipe 2 dianggap sebagai 

non insulin dependent diabetes melitus (Suyono, 2008). Hiperglikemi yaitu kondisi 

dimana kadar glukosa darah >200mg/dl. Untuk mengontrol kadar glukosa dalam 

darah bisa terlihat melalui HbA1c. HbA1c adalah hemoglobin terglikasi yang 

merupakan penanda untuk pengendalian status glikemik. HbA1c menggambarkan 

rata-rata kadar glukosa plasma 8-12 minggu terakhir. Tes HbA1c dapat dilakukan 

kapan saja dan tidak memerlukan persiapan khusus seperti puasa. Untuk itu tes ini 

lebih dipilih untuk memantau kadar glukosa pada seseorang yang terkena diabetes 

dan untuk mendiagnosis DM (WHO, 2011). 

  Penggunaan kontrasepsi hormonal merupakan salah satu faktor peningkatan 

kadar glukosa darah, selain faktor pola hidup, kurangnya aktifitas fisik, umur, 

pendidikan dan stress (Rahayu, et al, 2015). Data riskesdas tahun 2013 

menunjukkan dominasi penggunaan alat atau cara kontrasepsi modern sebanyak 

59,3% pada 191.818 wanita usia subur (15-49 tahun) berstatus kawin, dimana 
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51,9% penggunaan KB hormonal dan 7,5% penggunaan KB nonhormonal 

(Riskesdas, 2013).  

  Kontrasepsi hormonal merupakan metode kontrasepsi yang bersifat reversible 

sehingga banyak dipilih. Kandungan di dalam kontrasepsi hormonal adalah hormon 

estrogen dan progesterone atau hanya progesterone saja. Berdasarkan rute 

pemberian kontrasepsi hormonal terdiri atas sediaan oral/pil, injeksi dan implant 

(Brito, et al, 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu et al ditemukan 

bahwa 53,8% ibu yang menggunakan kontrasepsi injeksi kombinasi dengan lama 

pemakaian lebih dari dua tahun memiliki kadar glukosa darah lebih dari 125mg/dl, 

sedangkan pada penelitian di University of Texas Medical Branch Galveston tahun 

2010 selama tiga tahun menunjukkan bahwa kontrasepsi oral yang mengandung 

desogestrel yang merupakan progesterone generasi ketiga terbukti tidak 

menyebabkan peningkatan kadar glukosa maupun insulin pada pemakainya 

(Rahayu, et al, 2015).  

  Penelitian yang dilakukan pada 6 Puskesmas di Jakarta Timur dengan 

mengambil 30 kasus diabetes dan 61 kontrol menunjukan hasil bahwa  lamanya 

penggunaan kontrasepsi hormonal dalam bentuk DMPA injeksi memiliki hubugan 

dengan kejadian diabetes melitus pada responden wanita usia 45 tahun  (rata-rata 

35-67 tahun), riwayat melahirkaan >3 anak (0-7 kali), BMI dengan kategori 

obesitas ≥30 dan  memiliki riwayat DM gestasional. Kondisi tersebut akibat dari 

terjadinya resistensi insulin karena bertambahnya BMI dan usia, sehingga terjadi 

intoleransi teradap glukosa. Partus menyebabkan resistensi insulin akibat paparan 

kronis hormon kehamilan, yaitu progesterone. Riwayat DM gestasional juga dapat 

meningkatkan risiko terjadinya diabetes melitus karena gangguan akibat kehamilan 

(Bonaville and Djajadilaga, 2012).   

  Untuk mengukur meningkatnya kadar glukosa darah salah satunya dapat 

dilakukan pemeriksaan HbA1c. WHO menyimpulkan bahwa HbA1c dapat 

digunakan sebagai tes unuk mendiagnosis diabetes, dan sebagai tes skrining untuk 

seseorang yang mempunyai resiko tinggi terkena diabetes melitus (WHO, 2011). 



3 
 

Kontrasepsi hormonal mengandung hormon estrogen dan progesteron dalam 

bentuk pil, suntik dan implant. Dalam hukum Islam terdapat beberapa keadaan 

diperbolehkannya seorang wanita menggunakan kontrasepsi  untuk mengatur jarak 

kelahiran atau Tandzimun Nasl. Keadaan tersebut diantaranya apabila terdapat 

indikasi medis menyangkut keselamatan seorang wanita (Shomad, 2016). Namun 

terdapat efek samping dari pemakaian kontrasepsi hormonal yang mengandung 

hormon progesteron, yaitu menimbulkan penurunan pada toleransi glukosa 

sehingga meningkatkan kadar glukosa darah (Churousos, 2007).  

Peningkatan kadar glukosa pada darah dapat dilihat melalui pemeriksaan 

kadar HbA1c (WHO, 2011). HbA1c di dalam darah merupakan suatu ketentuan 

Allah SWT akan kesempurnaan penciptaan manusia. Pemeriksaan kadar HbA1c 

merupakan bentuk kemajuan dalam bidang teknologi yang dihasilkan dari proses 

berfikir, sebagaimana perintah Allah SWT untuk menuntut ilmu dan dapat 

digunakan untuk mendiagnosis dan memantau kondisi seseorang yang berisiko 

memiliki diabetes melitus. 

Diabetes melitus dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dan 

berakibat tidak normalnya kadar glukosa darah (Powers,2015). Islam telah 

mengajarkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan dan 

beraktifitas seperti berolahraga agar terhindar dari berbagai penyakit dan 

menganjurkan untuk berobat sebagai ikhtiar apabila memiliki suatu penyakit 

(Wahyudi, 2015). 

 Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “HUBUNGAN PENGGUNAAN  KONTRASEPSI HORMONAL 

DENGAN KADAR HbA1c PADA PEREMPUAN DI KELURAHAN 

PISANGAN BARU JAKARTA SEBAGAI FAKTOR RISIKO DIABETES 

MELITUS DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM”. 

1.2 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan data riskesdas tahun 2013 menunjukan populasi diabetes melitus 

terbesar di Indonesia adalah perempuan. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan resiko diabetes melitus salah satunya adalah penggunaan kontrasepsi 
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hormonal. Kontrasepsi hormonal banyak dipilih oleh perempuan usia reproduktif 

karena bersifat reversible meskipun efek samping penggunaannya dapat 

meningkatkan kadar glukosa darah. Berdasarkan penelitian yang telah ada 

menunjukan hasil bahwa terdapat korelasi antara lama penggunaan kontrasepsi 

hormonal dengan peningkatan kadar glukosa darah, namun belum ada yang 

menggunakan HbA1c sebagai parameter kadar glukosa darah.  Untuk itu peneliti 

ingin mengetahui keterkaitan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kadar 

HbA1c yang dapat digunakan untuk mendiagnosis diabetes melitus.    

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Apakah terdapat hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kadar 

HbA1c pada perempuan di Kelurahan Pisangan Baru sebagai faktor risiko 

Diabetes Melitus?  

1.3.2 Bagaimana tinjauan Islam terhadap hubungan penggunaan kontrasepsi 

hormonal dengan kadar HbA1c pada perempuan di Kelurahan Pisangan Baru 

sebagai faktor risiko Diabetes Melitus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1  Tujuan Umum:  

 Membuktikan hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan 

kadar HbA1c pada perempuan di Kelurahan Pisangan Baru sebagai faktor 

risiko Diabetes Melitus.  

1.4.2  Tujuan Khusus:   

1. Mendapatkan kadar HbA1c pada perempuan pengguna kontrasepsi 

hormonal kurang dari 2 tahun 

2. Mendapatkan kadar HbA1c pada perempuan pengguna kontrasepsi 

hormonal lebih dari 2 tahun 

3. Mengtahui risiko diabetes melitus pada perempuan pengguna 

kontrasepsi hormonal 
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4. Mengetahui tinjauan Islam terhadap hubungan penggunaan 

kontrasepsi hormonal dengan kadar HbA1c pada perempuan di 

Kelurahan Pisangan Baru sebagai faktor risiko Diabetes Melitus 

menurut pandangan Islam 

 

1.5   Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian ini yaitu:  

a. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitiaan ini diharapkan menjadi referensi atau masukan dalam 

perkembangan ilmu kedokteran. 

 

b. Manfaat Metodologik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka 

kejadian DM pada perempuan pengguna kontrasepsi hormonal  

 

c. Manfaat Aplikatif 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dasar informasi mengenai ada 

tidaknya pengaruh lamanya penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap 

kejadian DM pada perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


