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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin, atau kedua-duanya. Hiperglikemia yang kronis berhubungan dengan 

kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan beberapa organ, khususnya 

pada mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Beberapa proses patogenik 

penyebab diabetes yaitu dekstruksi sel beta pankreas karena proses autoimun yang 

abnormal, dan pada umumnya menjurus ke defisiensi insulin serta resistensi 

terhadap kerja insulin. (ADA, 2014). Insulin adalah hormon yang disintesis oleh 

pankreas yang berperan untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh 

dari aliran darah. (IDF, 2013). 

Pada pasien diabetes melitus setelah beberapa tahun akan muncul adanya 

komplikasi yang dibagi menjadi komplikasi vaskular dan komplikasi non vaskular. 

Komplikasi vaskular dari diabetes melitus dibagi lagi menjadi mikrovaskular yang 

terdiri dari retinopati, neuropati, dan nefropati, serta komplikasi makrovaskular 

yang terdiri dari penyakit jantung koroner, dan arteri perifer. Sejarah ilmiah dari 

diabetik nefropati ditandai dengan urutan peristiwa dan dapat diprediksi yang 

awalnya didefinisikan untuk pasien dengan diabetes tipe 1 kemudian muncul juga 

pada diabetes tipe 2. Glomerular hiperperfusi dan renal hipertrofi muncul pada 

tahun pertama setelah terjadi onset pada DM dan diikuti dengan peningkatan laju 

filtrasi glomerular (GFR). Selama 5 tahun pertama terjadi DM, terjadi penebalan 

membran dasar glomerular, glomerular hipertrofi, dan pengembangan volume 

mesangial muncul pada perubahan GFR normal. Setelah 5-10 tahun DM tipe 1, 

banyak pasien yang mulai mengeksresi sejumlah kecil albumin pada urin. 

Mikroalbuminuria terjadi jika terdapat kadar 30-299 mg/d pengambilan selama 24 

jam atau 30-299 g/mg kreatinin pada pengambilan tertentu (Harrison, 2015). 

Terjadinya nefropati diabetik diawali dengan adanya peningkatan kadar gula 

darah yang menyebabkan aktivasi RAAS (renin-angiotensin-aldosteron-system) 

sehingga terjadinya vasokonstriksi di eferen arteriol dan menyebabkan  peningkatan 

tekanan di glomerular sehingga terjadi peningkatan GFR, jika tekanan ini terjadi 
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secara terus menerus maka mesangial akan mengeluarkan sitokin yang 

menyebabkan inflamasi, radikal bebas, dan juga terjadi ekspansi mesangial (terjadi 

hipertrofi pada mesangial, lalu mesangial akan membesar)  jika mesangial 

membesar maka podosite juga akan membesar sehingga celah filtrasi akan 

membesar yang menyebabkan mudahnya protein keluar yang biasa disebut 

mikroalbuminuria semakin lama berubah menjadi makroalbuminuria sampai 

menjadi proteinuria, dalam keadaan ini maka ukuran renal akan membesar dan 

terjadi peningkatan volume glomerular. jika keadaan ini terus menerus terjadi maka 

akan terjadi glomerulosklerosis dan semakin lama akan mengalami kerusakan 

glomerular (nefron iskemia) secara irreversible (Sachdev, 2009). 

Terapi yang diberikan pada pasien nefropati diabetik meliputi terapi non 

farmakologi seperti diet seimbang dan pengaturan pola makan dengan konsumsi 

karbohidrat secukupnya dan rendah lemak, selain itu perbanyak olahraga agar dapat 

mengurangi resiko kardiovaskular, dan terapi farmakologi yang meliputi insulin 

(rapid acting. short acting, intermediate acting, dan long acting) dan obat anti diabet 

(OAD) (Dipiro, 2015). Pada pasien nefropati diabetik, sering ditemukan terjadi 

hiperhomosisteinemia yaitu tingginya kadar homosistein yang apabila kadarnya 

terlalu tinggi, dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang parah. Terjadinya 

hiperhomosistein salah satunya diakibatkan karena kekurangan vitamin B seperti 

asam folat, vitamin B12, dan vitamin B6. Pemberian asam folat mampu 

menurunkan konsentrasi plasma homosistein (House, 2010). 
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 Gambar 3.1 : Skema Kerangka Konseptual 
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 Gambar 3.2 : Skema Kerangka Operasional 
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