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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. HbA1c 

2.1.1.  Etiologi HbA1c 

Hemoglobin A1c pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an melalui suatu 

proses elektroforesis hemoglobin. Huisman dan Dozy pada tahun 1962 melaporkan 

peningkatan salah satu fraksi minor hemoglobin pada 4 pasien diabetes.Lima tahun 

kemudian, Rahbar kembali menemukan fraksi tersebut pada 2 orang penderita 

diabetes yang menjalani skrining karena hemoglobin yang abnormal. Tahun 1968 

dilaporkan adanya suatu komponen hemoglobin diabetes pada pasien diabetes tidak 

terkontrol, komponen diabetes tersebut memiliki karakteristik kromatografik yang 

sama dengan HbA1c, yaitu suatu komponen hemoglobin minor yang digambarkan 

oleh Schnek dan Schroeder pada tahun 1961.  

Penggunaan HA1c untuk pemantauan derajat kontrol metabolisme glukosa 

pasien diabetes pertama kali diajukan pada tahun 1976, dan diadopsi kedalam praktek 

klinik pada tahun 1990-an oleh Diabetes Control and Complication Trial (DCCT)dan 

the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) sebagai alat monitoring 

derajat/ kontrol DM. Komite ahli darithe American Diabetes Association (ADA) dan 

the European Association for the Study of Diabetes (EASD) kemudian 

merekomendasikan penggunaan HbA1c untuk diagnosis DM, dan pada tahun 2010 

ADA memasukkan HbA1c ke dalam kriteria diagnosis diabetes (Sri Rahayu P, 2014). 
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2.1.2.   Pengertian HbA1c. 

Hemoglobin A1c atau HbA1c adalah komponen minor dari hemoglobin yang 

berikatan dengan glukosa. HbA1c disebut sebagai glikosilasi atau hemoglobin 

glikosilasi atau glycohemoglobin. Hemoglobin adalah pigmen pembawa oksigen 

yang memberikan warna merah pada sel darah merah dan juga merupakan protein 

dominan dalam sel darah merah ( Airin Que, 2013 ). 

Komponen utama hemoglobin adalah hemoglobin A (Adulf/dewasa), yaitu 

sekitar 90% dari total komponen hemoglobin. Komponen minor hemoglobin adalah 

hemoglobin A2 / HbA2 dan HbF, yang merupakan hasil rantai gen hemoglobin yang 

berbeda δ dan Υ. Komponen minor lainnya adalah modikasi post-translasional 

hemoglobin A yaitu A1a, A1b dan A1c . Hemoglobin A1c merupakan komponen 

minor paling besar dari sel darah manusia, normalnya 4% dari total hemoglobin A. 

HbA1c adalah istilah secara internasional untuk glycosylatedhemoglobin 

/glycated hemoglobinum yang direkomendasikan oleh  ADA. HbA1c (Hemoglobin 

Adulf 1c) merupakan derivat adulf hemoglobin (HbA), dengan penambahan 

monosakarida (fruktosa atau glukosa).yang merupakan subtipe utama dan fraksi 

terpenting  yaitu sekitar 4-5% dari total hemoglobin yang banyak diteliti di antara tiga 

jenis HbA1(HbA1a,b dan c). Hemoglobin A1c merupakan ikatan antara hemoglobin 

dengan glukosa sedangkan fraksi-fraksi lain merupakan ikatan antara hemoglobin dan 

heksosa lain. 

Struktur molekuler HbA1c adalah N-(1-doxy)-fructosyl-hemoglobin atau N-(1-

deoxyfructose-1-yl) hemoglobin beta chain. 
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Hemoglobin A1c adalah glukosa stabil yang terikat pada gugus N-terminal 

pada rantai HbA0, membentuk suatu modifikasi post translasi sehingga glukosa 

bersatu dengan kelompok amino bebas pada residu valin N-terminal rantai β 

hemoglobin. Schiff base yang dihasilkan bersifat tidak stabil, kemudian melalui suatu 

penyusunan ulang yang ireversibel membentuk suatu ketoamin yang stabil. Glikasi  

dapat terjadi pada residu lisin tertentu dari hemoglobin rantai α dan β, 

glikohemoglobin total atau total hemoglobin terglikasi yang dapat diukur, dikenal 

dengan HbA1c. Glikasi hemoglobin tidak dikatalisis oleh enzim, tetapi melalui reaksi 

kimia akibat paparan glukosa yang beredar dalam darah pada sel eritrosit. Laju  

sintesis HbA1c merupakan fungsi konsentrasi glukosa yang terikat pada eritrosit 

selama pemaparan. Konsentrasi HbA1c tergantung pada konsentrasi glukosa darah 

dan usia eritrosit, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan  antara 

konsentrasi HbA1c dan rata-rata kadar glukosa darah ( Sri Rahayu P, 2014 ). 

 

 

Gambar 1. Pembentukan HbA1c 
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Kadar HbA1c normal adalah 3,5%-5%. Kadar  rata-rata glukosa darah 30 hari 

sebelumnya merupakan kontributor utama HbA1c. Kontribusi bulanan rata-rata  

glukosa darah terhadap HbA1c adalah: 50% dari 30 hari terakhir,  25% dari 30-60 

hari sebelumnya dan 25% dari 60-120 hari sebelumnya. Hubungan langsung antara 

HbA1c dan rata-rata glukosa darah terjadi karena eritrosit terus menerus terglikasi 

selama 120 hari masa hidupnya dan laju pembentukan glikohemoglobin setara 

dengan konsentrasi glukosa darah, oleh sebab itu pengukuran HbA1c penting untuk 

kontrol jangka panjang status glikemi pada pasien diabetes.   

2.1.2.1.   Metode Pemeriksaan HbA1c 

 Metode pemeriksaan HbA1c dapat dibagi  menjadi 3 kategori berdasarkan 

cara pemisahan komponen hemoglobin glikosilasi dan non glikosilasi 

2.1.2.1.1.Metode pemeriksaan berdasarkan perbedaan muatan 

  1. Cation exchange chromatography (disposablemicrocolumns, high  

      Performanceliquid chromatography/ HPLC) 

  2. Electrophoresis (agar gel, isoelectricfocusing) 

2.1.2.1.2.Metode pemeriksaan berdasarkan reaktivitas kimia 

Hydroxymethylfurfural/thiobarbituricacid colorimetry 

2.1.2.1.3. Metode pemeriksaan berdasarkan perbedaan struktural  

Affinitchromatography 
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Metode cation-exchange chromatography didasarkan pada perbedaan beban 

antara fase bergerak dan fase statis.Komponen hemoglobin memberikan beban positif 

pada pH netral, komponen yang kecil (HbA1c) kurang dibanding HbA sehingga 

komponen yang kecil tersebut dapat melalui kolom lebih cepat dibanding HbA. 

Metode ini paling sering digunakan dan merupakan metode standar jika dibandingkan 

metode yang lain. Kelemahan metode ini adalah memerlukan banyak waktu, alat 

yang besar dan mahal, sangat sensitif terhadap perubahan pH dan suhu. 

Metoda HPLC mampu mendeteksi hemoglobin abnormal dan memiliki 

reprodusibilitas yang baik dengan CV < 1%, namun kelemahan metoda ini adalah 

memerlukan alat yang khusus, tenaga yang ahli dan waktu yang lama sehingga tidak 

bisa digunakan di rumah sakit dengan sampel pemeriksaan HbA1c yang banyak. 

 Metode immunoassay yang tersedia di pasaran umumnya adalah EIA (enzyme 

immunoassay) dan latex inhibition immunoassay. Metode enzyme immunoassay 

menggunakan poliklonal atau monoklonal antibodi yang spesifik terhadap N-terminal valin 

pada rantai beta HbA1c. Antibodi HbA1c ini terikat pada enzim, kemudian ditambahkan 

substrat sehingga reaksi enzim ini dapat diukur. Alat ukur yang ada pada umumnya 

berdasarkan micro titer plates. Metoda immunoassay ini dapat digunakan pada instrument 

otomatik, tidak memerlukan tenaga ahli serta hemat waktu, kelemahannya pengukuran 

glikohemoglobin dan hemoglobin total mesti terpisah dan reprodusibilitas tidak sebaik 

metoda HPLC dengan CV sekitar 3-5%.  Selain itu kurva kalibrasi tidak stabil untuk 24 jam 

sehingga perlu dikalibrasi lagi. 
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Metode kolorimetri  lebih spesifik karena tidak dipengaruhi non-glycosylated 

ataupun glycosylated labil. Kelemahannya waktu lama (2 jam), sampel besar, dan 

satuan pengukuran yang kurang dikenal oleh klinisi, yaitu mmol/L. 

2.2.1.2. Penatalaksanaan pemeriksaan HbA1c 

 Tes diagnostik klinis yang ideal adalah akurat,  spesifik, terstandarisasi, 

mudah dan murah. Dibandingkan pemeriksaan gula puasa dan tes toleransi glukosa 2 

jam tes HbA1c memiliki kelebihan dan kekurangan,  dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 2.Kelebihan dan kekurangan  pemeriksaan HbA1c 

Kelebihan Pemeriksaan HbA1c Kekurangan pemeriksaan HbA1c 

1.    Ssesuai standar DCTT/UKPDS 

1. Memiliki indeks paparan glukosa keseluruhan 

yang lebih baik dan dapat menilai komplikasi 

lebih panjang 

2. Variabilitas biologis <2% 

3. Tidak terpengaruh keadaan akut ( stress/penyakit 

yang terkait ) 

4. Sebagai petunjuk terapi dan penyesuaian terapi 

5. Memiliki instabilitas yang rendah 

6. Tidak terpengaruh oleh variasi akibat 

pembebanan jumlah glukosa yang sama pada 

individu dengan ukuran tubuh yang berbeda 

7. Dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu puasa 

8. Variasi diurnal rendah 

9. Kurang terpengaruh oleh obat-obat yang 

mempengaruhi metabolisme glukosa 

10. Dapat digunakan untuk diagnosis dan kontrol 

glikemik 

 

Meningkat palsu pada keadaan 

1. Anemia defisiensi besi 

2. Usia  

3. polisitemia rubra vena 

4. kehamilan trimester kedua 

5. Ureum tinggi 

6. HbF atau HbG 

7. Hipertrigliseridemia 

8. Hiperbilirubinemia 

9. Splenektomi 

10. Konsumsi alkohol berlebih 

11. Anemia aplastik 

12. Penggunaan salisilat dosis tinggi 

dalam jangka panjang 

Rendah Palsu dalam keadaan 

1. Post tranfusi darah 

2. Post vena seksi 

3. Thalasemia 

4. Anemia hemolitik 

5. Hemolisis dan perdarahan 

gastrointestinal 

6. Penyakit hati,ginjal 

7. Obat-obat yang dapat 

menyebabkan anemia berat//yang 

mempengaruhi sel eritrosit 

8. Penggunaan antioksidan 

9. Kehamilan trimester ketiga 

10. Infeksi HIV 
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2.2. Diabetes Melitus / DM 

2.2.1. Pengertian 

Diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme 

kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai 

dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat 

insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan 

atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau 

disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (WHO, 2009 ). 

Definisi lain menyatakan bahwa Diabetes melitus merupakan suatu kelompok 

penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya yang dihubungkan dengan kekurangan secara 

absolut atau relatif dari kerja atau sekresi insulin (ADA, 2010). 

 Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang tidak menyebabkan 

kematian secara langsung, tetapi dapat berakibat fatal bila pengelolaannya tidak tepat. 

Pengelolaan DM memerlukan penanganan secara multidisiplin yang mencakup terapi 

non-obat dan terapi obat. 

Diabetes Melitus terjadi jika  kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Tubuh 

menggunakan glukosa untuk energi, bahan bakar untuk menjalankan berbagai 

aktifitas tubuh. Tubuh akan mengubah sebagian besar makanan  menjadi glukosa. 

Darah sebagai pembawa glukosa  akan mengantarkannya ke sel-sel seluruh tubuh. 

Glukosa membutuhkan insulin untuk masuk ke sel-sel tubuh. Insulin adalah hormon 

yang diproduksi  dalam pankreas. Pankreas melepaskan insulin  ke dalam aliran darah 
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dan insulin akan  membantu glukosa, dari makanan masuk ke dalam sel-sel tubuh dan 

membukakan pintu-pintu sel agar gula darah dapat memasukinya. Jika tubuh  tidak 

membuat cukup insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik, glukosa tidak bisa 

masuk ke dalam sel, sehingga tetap dalam darah. Hal ini membuat kadar gula dalam 

darah menjadi tinggi, dan menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Jika tidak 

terkontrol, diabetes bisa menyebabkan kebutaan, penyakit jantung, stroke, gagal 

ginjal, dan kerusakan saraf. Diabetes pada wanita dapat menyebabkan masalah 

selama kehamilan dan membuatnya lebih rentan akan melahirkan bayi dengan cacat 

lahir.  

2.2.2.   Klasifikasi Diabetes Melitus 

2.2.2.1.  Diabetes Melitus tipe 1 

 Diabetes Tipe 1 disebut juga Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) 

adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai kenaikan kadar gula darah akibat 

penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin. 

Diabetes tipe 1 merupakan diabetes yang sedikit populasinya, yakni kurang dari 5-

10% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. Gangguan produksi insulin pada 

DM Tipe 1 umumnya terjadi karena kerusakan sel-sel β pulau Langerhans yang 

disebabkan oleh reaksi autoimun, ada yang disebabkan oleh bermacam-macam virus,  

(Cocksakie, Rubella, CMVirus, Herpes). Beberapa tipe autoantibodi yang 

dihubungkan dengan DM Tipe1, antara lain ICCA (Islet Cell Cytoplasmic 

Antibodies), ICSA (Islet cell surfaceantibodies), dan antibodi terhadap GAD 

(glutamic acid decarboxylase). 
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ICCA merupakan autoantibodi utama yang ditemukan pada penderita DM 

Tipe 1. Hampir 90% penderita DM Tipe 1 memiliki ICCA di dalam darahnya.  

Normal didalam tubuh non-diabetik, frekuensi ICCA hanya 0,5-4%. Oleh sebab itu 

ICCA merupakan prediktor yang cukup akurat untuk DM Tipe 1. ICCA tidak spesifik 

untuk sel-sel β pulau Langerhans saja, tetapi juga dapat dikenali oleh sel-sel lain yang 

terdapat di pulau Langerhans,  pada pulau Langerhans kelenjar pankreas terdapat 

beberapa tipe sel, yaitu sel β, sel α dan sel δ. Sel-sel β memproduksi insulin, sel-sel α 

memproduksi glukagon, sedangkan sel-sel δ memproduksi hormon somatostatin.  

Autoimun secara selektif menghancurkan sel-sel β, tingginya titer ICCA di dalam 

tubuh penderita DM Tipe 1 makin menurun sejalan dengan perjalanan penyakit. 

Autoantibodi terhadap antigen permukaan sel atau Islet Cell Surface Antibodies 

(ICSA) ditemukan pada sekitar 80% penderita DM Tipe 1. Titer ICSA  makin 

menurun sejalan dengan lamanya waktu. Beberapa penderita DM Tipe 2 ditemukan 

positif ICSA. 

Otoantibodi terhadap enzim glutamat dekarboksilase (GAD) ditemukan pada 

hampir 80% pasien yang baru didiagnosis sebagai positif menderita DM Tipe 1, titer 

antibodi anti-GAD juga makin lama makin menurun sejalan dengan perjalanan 

penyakit. Keberadaan antibodi anti-GAD merupakan prediktor kuat untuk DM Tipe 

1, terutama pada populasi risiko tinggi. 

Disamping ketiga otoantibodi tersebut di atas, ada beberapa otoantibodi lain 

yang sudah diidentifikasikan, antara lain IAA (Anti-Insulin Antibody). Ditemukan 

pada sekitar 40% anak-anak yang menderita DM Tipe I. IAA  sudah dapat dideteksi 
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dalam darah pasien sebelum onset terapi insulin. Destruksi otoimun dari sel-sel β 

pulau Langerhans kelenjar pankreas langsung mengakibatkan defisiensi sekresi 

insulin. Defisiensi insulin  yang menyebabkan gangguan metabolisme yang menyertai 

DM Tipe 1. Selain defisiensi insulin, fungsi sel-sel α kelenjar pankreas pada penderita 

DM Tipe 1 juga menjadi tidak normal. Penderita DM Tipe 1 ditemukan sekresi 

glukagon yang berlebihan oleh sel-sel α / pulau Langerhans. Secara normal, 

hiperglikemia akan menurunkan sekresi glukagon, namun pada penderita DM Tipe 1 

hal ini tidak terjadi, sekresi glukagon tetap tinggi walaupun dalam  keadaan 

hiperglikemia yang akan memperparah kondisi hiperglikemia. Akibatnya  penderita 

DM Tipe 1 mengalami ketoasidosis diabetik apabila tidak mendapat terapi insulin. 

Apabila diberikan terapi somatostatin untuk menekan sekresi glukagon, maka akan    

terjadi penekanan terhadap kenaikan kadar gula dan badan keton. Salah satu masalah 

jangka panjang pada penderita DM Tipe 1 adalah rusaknya kemampuan tubuh untuk 

mensekresi glukagon sebagai respon terhadap hipoglikemia. Hal ini dapat 

menyebabkan timbulnya hipoglikemia yang dapat berakibat fatal pada penderita DM 

Tipe 1 yang sedang mendapat terapi insulin. 

Defisiensi insulin menyebabkan meningkatnya asam lemak bebas di dalam 

darah sebagai akibat dari lipolisis yang tak terkendali di jaringan adiposa. Asam 

lemak bebas di dalam darah akan menekan metabolisme glukosa di jaringan-jaringan 

perifer sehingga akan  menurunkan penggunaan glukosa oleh tubuh. Defisiensi 

insulin juga akan menurunkan ekskresi dari beberapa gen yang diperlukan sel-sel 

sasaran untuk merespons insulin secara normal. 
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2.2.2.2.Diabetes Mellitus Tipe 2 

Populasi Diabetes Tipe 2 mencapai 90-95% dari keseluruhan populasi penderita 

diabetes, umumnya berusia di atas 45 tahun, faktor genetik dan pengaruh lingkungan 

cukup besar dalam menyebabkan terjadinya DM tipe 2, antara lain obesitas, diet tinggi 

lemak dan rendah serat, serta kurang gerak badan. 

Penderita DM Tipe 2,  pada tahap awal, umumnya dapat dideteksi jumlah insulin 

yang cukup di dalam darahnya, disamping kadar glukosa yang juga tinggi. Awal 

patofisiologis DM Tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, tetapi karena 

sel-sel sasaran insulin gagal atau tak mampu merespon insulin secara normal yang 

dikenal sebagai Resistensi Insulin, disamping itu juga terjadi gangguan sekresi insulin 

dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan. Defisiensi fungsi insulin pada penderita 

DM Tipe 2  bersifat relatif, tidak absolut sehingga penanganannya  tidak memerlukan 

terapi pemberian insulin. 

Sel-sel β kelenjar pankreas mensekresi insulin dalam dua fase, fase pertama 

sekresi insulin terjadi segera setelah stimulus atau rangsangan glukosa yang ditandai 

dengan meningkatnya kadar glukosa darah, sedangkan sekresi fase kedua terjadi sekitar 

20 menit sesudahnya. Pada awal perkembangan DM Tipe 2, sel-sel β menunjukkan 

gangguan pada sekresi insulin fase pertama, artinya sekresi insulin gagal 

mengkompensasi resistensi insulin apabila tidak ditangani dengan baik, pada 

perkembangan penyakit selanjutnya penderita DM Tipe 2 akan mengalami kerusakan sel-

sel β pankreas yang terjadi secara progresif, yang seringkali akan mengakibatkan 

defisiensi insulin, sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. 
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Penderita DM Tipe 2 ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin dan 

defisiensi insulin. 

2.2.2.3.Diabetes Mellitus Gestasional 

Diabetes Mellitus Gestasional (GDM=Gestational Diabetes Mellitus) adalah 

keadaan diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan, dan 

biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer. Sekitar4-5% wanita hamil 

diketahui menderita GDM, dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua. 

2.2.2.4.  Pra-diabetes 

Pra-diabetes adalah kondisi dimana kadar gula darah seseorang berada diantara 

kadar normal dan diabetes, lebih tinggi dari pada normal tetapi tidak cukup tinggi untuk 

dikategorikan ke dalam diabetes tipe 2.  

Kondisi pra-diabetes merupakan faktor risiko untuk diabetes, serangan jantung 

dan stroke. Apabila tidak dikontrol dengan baik, kondisi pra-diabetes dapat meningkat 

menjadi diabetes tipe 2 dalam kurun waktu 5-10 tahun, diet dan olahraga yang baik dapat 

mencegah atau menunda timbulnya diabetes. Ada dua tipe kondisi pra-diabetes, yaitu: 

Impaired Fasting Glucose (IFG), yaitu keadaan dimana kadar glukosa darah puasa 

seseorang sekitar 100-125 mg, Impaired Glucose Tolerance (IGT) atau Toleransi 

GlukosaTerganggu (TGT),  yaitu keadaan dimana kadar glukosa darah seseorang 

pada uji toleransi glukosa berada di atas normal tetapi tidak cukup tinggi untuk 

dikatagorikan ke dalam kondisi diabetes. Diagnosa IGT ditetapkan apabila kadar 

glukosa darah seseorang 2 jam setelah mengkonsumsi 75 gram glukosa per oral 

berada diantara 140-199. 
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2.3. HbA1c dan Hubungannya  dengan Kadar Glukosa  

 Fungsi pemeriksaan laboratorium  dalam mendukung pengelolaan diabetes 

melitus adalah sebagai skrening/penyaring , diagnostik dan pemantauan pengendalian 

penyakit. 

1. Tes Saring (Screning tes ) 

Bertujuan untuk mendeteksi diabetes melitus sedini mungkin sehingga dapat 

dicegah kemungkinan terjadinya komplikasi kronik akibat penyakit ini. 

Indikasi diabetes melitus : 

a. Usia ( > 45 th ) 

b. Kegemukan, berat badan > 120% berat badan ideal 

c. Tekanan darah tinggi ( >140/90 mmHg ) 

d. Riwayat keluarga diabetes mellitus 

e. Riwayat kehamilan dengan berat badan lahir bayi > 4 kg 

f. Dislipidemia dengan kadar kolesterol HDL <35 mg/dl dan trigliserida > 

250 mg/dl 

2. Tes Diagnostik 

Bertujuan untuk memastikan diagnosis diabetes melitus pada pasien dengan 

keluhan klinis khas diabetes mellitus atau pasien yang terjaring pada tes 

skrening 
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Indikasi : 

a. Ada keluhan klinis khas DM (poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan 

berat badan tanpa sebab yang jelas) 

b. Pada tes saring menunjukkan hasil : 

Gula darah sewaktu 110-199 mg/dl 

Gula darah puasa 110-125 mg/dl 

Tes reduksi urin positif 

3. Tes pengendalian 

Bertujuan untuk memantau keberhasilan pengobatan untuk mencegah 

komplikasi kronik 

Indikasi : 

Pasien yang didiagnosis diabetes mellitus toleransi glukosa terganggu (TGT) 

atau glukosa darah puasa terganggu (GDPT) 

Jenis tes pengendalian diabetes mellitus : 

a. Gula darah puasa (GDP) 

b. Gula darah dua jam posprandial (GDPP) 

c. HbA1c ( Hemoglobin Adulf 1 c ) 

d. Kolesterol total 

e. Kolesterol HDL (high density lipid) 

f. Kolesterol LDL (low density lipid) 

g. Trigliserida ( Hardjoeno, 2006) 
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Tabel 3. Kriteria Pengendalian Diabetes Melitus 

Pengendalian DM Baik Sedang Buruk 

GDP ( mg/dl)   80 – 109 

 

110 – 139                >140 

GDPP (mg/dl) 110 – 159 160 – 199                >200 

HbA1c (%) 4  – 5,9                6 – 8                >8 

Kolesterol total (mg/dl) 

a.Tanpa PJK 

b. Dengan PJK 

 

< 130 

< 100 

 

130 – 159 

100 - 129 

 

> 600 

> 130 

Koles HDL (mg/dl)                 >45 35 – 45                < 35 

Trigliseridal (mg/dl) 

a.Tanpa PJK 

b. Dengan PJK 

 

< 200 

< 150 

 

200 – 245 

  150 - 199 

 

               >250 

               >200 

Mikroalbuminuria < 30 mg/24 jam (<20 

mg/mnit) 

30-300mg/24 

jam (20-200 

mg/mnit) 

>300 mg/24 jam (>200 

mg/mnit) 

IMT 

a. Wanita 

b. . Pria 

 

18,5 -23,9 

20 – 24,9 

 

23 – 25 

25 - 27 

 

< 18,5,  > 25 

          < 20 , > 27 

Tekanan darah (mmHg) < 140/90 140-160/90-95           >160/95 

 

Sumber : ( Perkeni, 2000) 

Keterangan : 

DM : Diabetes Melitus 

GDP : Gula Darah Puasa 

GDPP : Gula Darah Post Prandial 

HbA1c : Hemoglobine Adulf 1c 

PJK : Penyakit Jantung Koroner 

IMT : Indeks Massa Tubuh 

 

 Secara umum kriteria baik buruknya kontrol diabetes melitus berdasarkan 

hasil pemeriksaan glukosa darah yang dianggap mempunyai korelasi dengan 

perkembangan penyakit diabetes melitus,pengukuran glukosa darah sangat tergantung 

pada subyektivitas penderita yang umumnya sebelum melakukan pemeriksaan 

mempersiapkan diri dengan diet dan pengobatan pada waktu hendak kontrol ke 

dokter sehingga hasil pengukuran kadar glukosa darah kurang mencerminkan 

pengendalian metabolisme karbohidrat yang sebenarnya ( Tandra, 2008). 
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Pemeriksaan HbA1c sangat berguna untuk memantau ketidakdisiplinan pasien 

dalam menjalani terapi/diet dan tidak mencerminkan perubahan kadar glukosa harian 

sehingga tidak dapat menggantikan pemeriksaan kadar glukosa darah tetapi lebih 

merupakan indikator derajat kontrol diabetes melitus jangka panjang karena sifat 

HbA1c yang relative stabil sepanjang umur eritrosit dan tidak dipengaruhi oleh faktor 

yang mempengaruhi metabolisme seperti diet,olah raga dan waktu pengambilan 

(Tandra, 2008 ). 

Tabel 4. Hubungan HbA1c dengan glukosa darah 

HbA1c (%) Rata-rata glukosa darah  

( mg/dl) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

126 

154 

183 

212 

240 

269 

298 

 

Data ini kemudian digunakan untuk menentukan perkiraan kadar glukosa rata-

rata dari pengukuran HbA1c. KadarHbA1c 6% sama dengan konsentrasi glukosa   

rata-rata 126 mg/dl dan setiap peningkatan kadar HbA1c1% sama dengan 

peningkatan kadar glukosa rata-rata 29 mg/dl. 

Tabel 5. Tingkat HbA1c pasien DM tipe 2 

Tingkat HbA1c  Interval  

 
Baik 

Sedang 

Buruk 

< 6.5 % 

6.5 – 8 % 

> 8 % 
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Kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 2 secara skematik dapat 

digambarkan  sebagai triad glukosa, dengan komponen A1c, kadar glukosa puasa, 

dan kadar glukosa postprandial. 

2.4.  Kerangka Teori 

    

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Teori 

 

2.5. Kerangka Konsep 

 

 

Variabel bebas     Variabel terikat 

                      Gambar 3. Kerangka Konsep 

2.6. Hipotesa 

Ada hubungan kadar  HbA1c dengan kadar glukosa darah. 

 

Diabetes Melitus Tipe 2 

Gula Darah 

Gula darah sewaktu Gula darah postprandial Gula darah puasa 

Gula darah puasa 

HbA1c 

Kadar Gula Darah 

 Kadar HbA1c 

 

Kadar  HbA1c 
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