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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus adalah sindrom gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan 

protein yang disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin atau menurunnya 

sensitivitas jaringan terhadap efek insulin. Sensitivitas insulin yang menurun 

disebut diabetes melitus Tipe 2 atau non insulin dependent diabetes melitus yang 

sering disebut resistensi insulin (Guyton&Hall, 2010) 

 

Prevalensi DM Tipe 2 telah berkembang pesat di seluruh dunia. Berdasarkan data 

International Diabetes Federation, 246 juta orang saat ini terkena diabetes dan 

diperkirakan mencapai 380 juta orang pada tahun 2025. (Teixeira- Lemos, et al 

2011). Berdasarkan data dari IDF (2015) Indonesia menempati peringkat kedua 

kasus DM terbanyak di wilayah barat Pasifik. Prevalensi DM di Indonesia pada 

tahun 2019 adalah sebesar 10,9%. 

 

Orang yang terkena DM tipe 2 lebih rentan terhadap berbagai bentuk komplikasi 

jangka pendek dan jangka panjang. Komplikasi dari diabetes adalah penyebab 

utama dari morbiditas dan mortalitas. (Tabari, 2012) 

 

Kadar dari glukosa darah terutama glukosa darah post-prandial sering dihubungkan 

dengan terjadinya komplikasi terhadap diabetes tipe 2 sehingga kontrol glukosa 

darah sangat penting perannya terhadap penatalaksaan diabetes tipe 2. (Cavalot F, 

Petrelli A, Traversa M, et al. 2006) Analisis hemoglobin terglikasi (HbA1c) dalam 

darah memperlihatkan kadar glukosa darah rata-rata individu selama dua sampai 

tiga bulan sebelumnya ( Khan MI, Weinstock RS ,2011) 

 

Risiko terkena komplikasi mikrovaskuler seperti mikroalbuminuria dan 

perkembangan retinopati dimulai pada tingkat HbA1c sebesar 7%. Tipe 1 dan tipe 

2 DM dapat menyebabkan komplikasi kronis nefropati diabetik. (Vrhovac B, et al 

2008) Nefropati diabetik ditandai oleh  hipertensi,albuminuria, glomerulosklerosis, 

dan penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG) yang mengarah ke ESRD.
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Pasien dengan diabetes dan tekanan darah sistolik> 120 mmHg atau tekanan darah 

diastolik> 80 mmHg berisiko terkena hipertensi dan komplikasinya. 

Kadar albumin dalam urin (mikroalbuminuria) memiliki nilai prognostik yang baik 

dalam memprediksi awal dari kerusakan ginjal. (Viberti GC, et al 1982) Kadar 

albumin yang abnormal dalam urin dapat dideteksi pada 30% pasien yang 

didiagnosis dengan DM tipe 2. Rasio albumin kreatinin dalam sampel urin random 

merupakan diagnosa yang paling tepat untuk mendeteksi kerusakan ginjal dini. 

(Saha HR, et al 2012). Ekskresi albumin urin diperkirakan dari sampel urin puasa 

dipagi hari dengan rasio kreatinin albumin-ke-urin (yaitu miligram albumin per 

gram kreatinin) Mikroalbuminuria didefinisikan dengan kriteria standar nilai ACR 

antara 30 sampai 300 mg / hari. (Allon Friedman, et al 2008) 

 

Menurut American Diabetes Association (2007), komplikasi diabetes dapat 

dicegah, Penelitian klinis pada diabetes tipe 1 dan tipe 2 selama dekade terakhir 

telah menunjukkan bahwa manajemen agresif hiperglikemia dan hipertensi secara 

signifikan mengurangi risiko nefropati diabetik, retinopati dan neuropati perifer. 

 

Aktifitas fisik secara terstruktur sering terbukti efektif. Olahraga memiliki peran 

penting dalam pengaturan glukosa darah, meningkatkan kerja insulin, metabolisme 

protein dan lemak, mencegah komplikasi diabetes, meningkatkan fleksibilitas dan 

kekuatan otot, memiliki efek menguntungkan pada sistem kardiovaskular dan 

meningkatkan harapan hidup pasien. (Sato Y, et al, 2003) Latihan olahraga satu kali 

dapat menurunkan konsentrasi glukosa darah dan mengurangi prevalensi episode 

hiperglikemi sepanjang hari berikutnya pada pasien diabetes tipe 2. (Manders RJ, 

Van Dijk JW, van Loon LJ. 2010) Latihan olahraga ini dapat meningkatkan 

sensitivitas insulin diseluruh tubuh yang telah dilaporkan bertahan hingga 48 jam 

setelah satu kali latihan, dengan demikian manfaat latihan olahraga pada kontrol 

glikemik jangka panjang yaitu HbA1C bisa dianggap berasal dari efek kumulatif 

dari setiap latihan yang teratur, maka dari itu latihan yang dilakukan secara teratur 

bisa menaikkan atau mempertahankan kontrol glukosa darah jangka panjang (Praet 

SF, van Loon LJ, 2007) 

 

Olahraga berkaitan dengan ibadah karena kita berolahraga agar badan sehat dan jika 

badan sehat kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, sehingga kita tidak
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hanya memikirkan keadaan jasmaniah saja tetapi juga rohaniah. Islam memiliki 

batasan boleh dan tidaknya jenis olahraga tertentu terkait dengan batasan syar’i 

yang berhubungan dengan pakaian, faktor manfaat dan mudaratnya, keamanan dan 

keselamatan pemainnya serta unsur-unsur lainnya yang terkait dalam pelaksanaan 

berolahraga (Zuhroni, 2003). 

Dari latar belakang pemikiran diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

efektivitas senam terstruktur dalam monitoring HbA1c serta pengaruhnya terhadap 

tekanan darah dan albumin creatinine ratio pada anggota senam persadia 

khususnya pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi sebagai lokasi penelitian. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Diabetes melitus merupakan sindrom gangguan metabolisme yang disebabkan oleh 

kurangnya sekresi insulin atau menurunnya sensitivitas jaringan terhadap insulin. 

Diabetes melitus dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular seperti 

mikroalbuminuria dan retinopati yang dimulai pada tingkat HbA1C 7%. Efek 

hiperglikemia jangka panjang yang dapat mengenai berbagai organ menjadikan 

perlunya pemantauan fungsi organ secara teratur untuk memulai intervensi dini 

untuk mencegah komplikasi terkait diabetes. pengujian dan pemantauan diabetes, 

khususnya diabetes tipe 2 dapat dilakukan dengan pemeriksaan HbA1C yang 

memperlihatkan kadar glukosa darah rata-rata individu selama dua sampai tiga 

bulan sebelumnya. Kadar albumin dalam urin (mikroalbuminuria) memiliki nilai 

prognostik yang baik dalam memprediksi awal dari kerusakan ginjal. Komplikasi 

diabetes dapat dicegah dengan manajemen hiperglikemi dan hipertensi. Selain itu 

aktivitas fisik secara terstruktur terbukti efektif, untuk kontrol hiperglikemik jangka 

panjang. 

 

Olahraga berkaitan dengan ibadah karena kesehatan tidak hanya jasmaniah tetapi 

juga rohaniah. Islam memiliki batas boleh dan tidaknya jenis olahraga tertentu 

terkait batasan syar’i yang berhubungan dengan aurat keamanan dan keselamatan 

dalam pelaksanaan olahraga 
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Dari data data diatas peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas senam terstruktur 

terhadap monitoring HbA1C serta pengaruhnya terhadap tekanan darah dan 

albumin kreatinin rasio pada anggota senam persadia. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah terdapat pengaruh senam terstruktur terhadap penurunan kadar 

HbA1C? 

2. Apakah terdapat pengaruh senam terstruktur terhadap tekanan darah? 

3. Apakah terdapat pengaruh senam terstruktur terhadap rasio albumin 

kreatinin urin? 

4. Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas senam terstruktur dalam 

monitoring HbA1C serta pengaruhnya terhadap tekanan darah dan rasio 

albumin kreatinin urin? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui adanya efektivitas senam terstruktur dalam monitoring HbA1c 

serta pengaruhnya terhadap tekanan darah dan rasio albumin kreatinin urin 

2. Mengetahui pandangan islam mengenai efektivitas senam terstruktur dalam 

monitoring HbA1c serta pengaruhnya tekanan darah dan  rasio albumin 

kreatinin urin 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua 

pihak sebagai upaya pengembangan di bidang kesehatan. 

 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Dapat memberikan acuan dan pandangan bagi Institusi untuk 

mengembangkan lagi potensi yang ada pada masyarakat berkaitan dengan 

senam terstruktur untuk DM. 
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3. Bagi Penderita Diabetes Melitus 

Memberikan masukan dan menambah wawasan pada penderita 

Diabetes Mellitus mengenai pentingnya pelaksanaan senam terstruktur 

sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah (dalam batas normal). 

 

4. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang sangat 

berharga bagi peneliti tentang penyakit diabetes dan manfaat senam 

terstruktur terhadap diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


