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ABSTRACT
Background: Diabetes mellitus is a metabolic disorder
characterized by hyperglycemia due to impaired insulin secretion,
insulin action, or both. The purpose of this study was to determine
the risk factors for gallstones formation in patients with type 2
diabetes mellitus.
Methods: This study was a cross-sectional retrospective study with
analytic observational design. The study samples were taken using
secondary data. The sample size was determined by consecutive
non-probable sampling method. A total of 47 samples were
included in this study. Data were analyzed using SPSS version 17
for Windows.
Results: Sex (r=0.404; p=0.005), lipid profile (r=0.323; p=0.027),

and HbA1c (r=0.431; p=0.002) had a moderate relationship
with the incidence of gallstones. In addition, BMI had a strong
relationship with the incidence of gallstones (r=0.528; p=0,000).
However, the duration of DM (r=0.291; p=0.047) had a weak
relationship with the incidence of gallstones. Multivariate results
showed that patients with higher BMI were 10.9 times more likely
to developed gallstones and it was the most dominant risk factor
for gallstones.
Conclusion: There were significant relationships between sex,
BMI, lipid profile, HbA1c, duration of DM with the occurrence of
gallstones. BMI was proved to be a dominant risk factor.
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Latar Belakang: DM merupakan kelainan metabolik dengan ciri
hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau
keduanya. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor risiko
terjadinya batu empedu pada pasien dengan diabetes melitus tipe
2.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik
cross-sectional retrospektif dimana sampel penelitian diambil
menggunakan data sekunder dalam satuan waktu tertentu.
Sampel ditentukan secara consecutive non probable sampling yaitu
setiap penderita DMT2 yang memiliki rekam medis dalam periode
tahun 2018 di RSUP Sanglah pada periode penelitian diambil
sebagai sampel. Sebanyak 47 sampel dilibatkan dalam penelitian
ini. Data dianalisis dengan SPSS versi 17 untuk Windows.

Hasil: Jenis kelamin (r=0,404; p=0,005), profil lipid (r=0,323;
p=0,027), dan HbA1c (r=0,431; p=0,002) memiliki hubungan
sedang bermakna dengan kejadian batu empedu. Selain itu, IMT
memiliki hubungan yang kuat dengan kejadian batu empedu
(r=0,528; p=0,000). Namun lama waktu DM (r=0,291; p=0,047)
memiliki hubungan yang lemah dengan kejadian batu empedu.
Hasil multivariat menunjukkan bahwa pasien dengan BMI tinggi
10,9 kali lebih mungkin mengembangkan batu empedu dan hal
tersebut merupakan faktor risiko paling dominan untuk batu
empedu.
Kesimpulan: ada hubungan jenis kelamin, IMT, profil lipid, Hba1c,
durasi DM dengan terjadinya batu empedu. IMT merupakan faktor
risiko dominan.

Kata kunci: Jenis Kelamin, IMT, Profil Lipid, HbA1c, Durasi DM, Batu Empedu
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PENDAHULUAN
Dewasa ini, terjadi perubahan pola struktur
masyarakat dari agraris ke industri yang
berpengaruh terhadap pola hidup dan manajemen
kesehatan individu sehingga menyebabkan

terjadinya peningkatan prevalensi Penyakit Tidak
Menular (PTM) atau Non-Communicable Diseases,
seperti jantung koroner, kanker, dan Diabetes
Melitus (DM).1,2 DM merupakan kelainan metabolik
dengan ciri hiperglikemia akibat gangguan sekresi
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insulin, kerja insulin, atau keduanya.1,2 Secara
statistik, DM menempati urutan keempat PTM
penyebab mortalitas tertinggi di dunia, yaitu 1,3
juta kematian setiap tahun.1,2
Menurut World Health Organization (WHO) dan
pusat data Kementerian Kesehatan RI, baik secara
global, regional, maupun nasional diproyeksikan
bahwa kasus DM akan mengalami peningkatan
yang signifikan pada tahun 2030.3 Indonesia
menempati urutan ke-9 dalam epidemiologi DM
di dunia pada tahun 2010 dengan 7 juta kasus dan
diperkirakan akan terus meningkat.4 Berdasarkan
pola pertumbuhan penduduk, diperkirakan pada
tahun 2030 di Indonesia akan terdapat 12 juta
penderita DM di daerah urban dan 8,1 juta di
daerah rural.5
DMT2 merupakan salah satu faktor atau
penyakit yang erat dikaitkan dengan risiko
timbulnya penyakit batu empedu (kolelitiasis).6
Berbagai studi menunjukkan peningkatan
prevalensi batu empedu pada pasien dengan
DMT2.7 Meskipun asosiasi antara DMT2 dan
batu empedu masih kontroversial, sebagian
besar penelitian menunjukkan bahwa pasien DM
memiliki risiko 2-4 kali lebih tinggi timbulnya
batu empedu dibandingkan pasien non-diabetes.6,7
Sebuah penelitian prospektif terhadap pasien
DMT2 menunjukkan bahwa setelah diikuti selama
5 tahun pada perkembangannya didapatkan gejala
batu empedu pada 15% pasien yang sebelumnya
asimtomatik.9 Angka insidensi batu empedu secara
signifikan didapatkan sebesar 33% pada pasien DM
sedangkan pada pasien non-DM sebanyak 17%.9
Prevalensi batu empedu subyek dengan DMT2
ditemukan bermakna signifikan dengan presentase
45% dibandingkan pada kelompok tanpa diabetes
dengan nilai sebesar 15%.10
Batu empedu merupakan kondisi timbulnya
deposit kristal padat yang terbentuk pada
kandung empedu sehingga dapat bermigrasi ke
saluran empedu dan berimplikasi pada timbulnya
berbagai komplikasi serta dapat mengancam jiwa.11
Tiap tahun, dilakukan sekitar 500.000 prosedur
kolesistektomi di Amerika Serikat. Kolelitiasis
terjadi pada sekitar 10% populasi usia dewasa di
Amerika Serikat, dimana batu empedu kolesterol
ditemukan pada 70% dari semua kasus dan 30%
sisanya terdiri atas batu pigmen dan jenis batu dari
sejumlah komposisi lain.12 Sekitar 6-44% populasi
umum memiliki batu empedu namun tidak
menimbulkan gejala (asimtomatik).12
Kausa definitif batu empedu pada pasien DM
belum dapat dijelaskan secara pasti, namun akibat
pengaruh neuropati autonom terjadi gangguan
kontraksi kandung empedu sehingga menyebabkan
hipomotilitas,
penurunan
kemampuan
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pengosongan kandung empedu, dan stasis bilier
dan berimplikasi pada over-volume kandung
empedu sebagai faktor predisposisi terbentuknya
batu empedu.13 Obesitas, hipertrigliseridemia, dan
hiperinsulinemia yang umum ditemukan pada
pasien DM dan dikenal sebagai kumpulan sindrom
metabolik juga merupakan faktor yang berperan
pada pembentukan batu empedu.14 Terdapat
hubungan antara jalur metabolik kolesterol
plasma dengan proporsi kolesterol getah empedu
dan asam empedu. Getah empedu merupakan
mekanisme utama tubuh dalam mengekskresikan
kolesterol. Oleh sebab itu, terdapat hubungan
antara konsentrasi lipid plasma dan penyakit batu
empedu.
Berbagai konstelasi faktor risiko dalam
manifestasi batu empedu terutama dikelompokkan
dalam 5F, yaitu forty (usia diatas 40 tahun lebih
berisiko), female (perempuan lebih berisiko),
fertile (paritas), fatty (obesitas), dan family history
(riwayat keluarga).15 Selain itu, diabetes juga turut
berkontribusi pada pembentukan batu empedu,
namun hubungan antara kedua entitas penyakit
ini perlu diteliti lebih lanjut. Dalam sebagian besar
kasus DM-2, kasus batu empedu yang umum
muncul adalah batu empedu kolesterol.16 Terdapat
beberapa mekanisme penting dalam pembentukan
empedu lithogenik, di mana mekanisme
utama yang terlibat adalah peningkatan sekresi
kolesterol biliaris. Penelitian pada tikus dengan
hiperinsulinemia menemukan bahwa terdapat
protein spesifik FOXO1 yang dapat mengakibatkan
peningkatan konsentrasi kolesterol dalam getah
empedu (bile).17 Hipersekresi kolesterol dapat
terjadi terutama terkait dengan obesitas, gangguan
metabolisme seperti diabetes, diet tinggi kalori dan
tinggi kolesterol, atau obat-obatan (clofibrate).17
Mekanisme penting lainnya dalam pembentukan
batu empedu adalah hipomotilitas kandung
empedu yang menyebabkan pengosongan kandung
empedu terhambat dan terjadinya stasis cairan
empedu. Sejumlah faktor pada pasien diabetes
termasuk usia tua, jenis kelamin wanita, riwayat
keluarga batu empedu, paritas, diet, obesitas,
dan peningkatan BMI telah dikaitkan dengan
peningkatan risiko penyakit akibat batu empedu.18
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian
ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor–faktor
yang berhubungan dengan batu empedu pada
Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) di RSUP Sanglah,
Bali, Indonesia.

METODE
Penelitian ini menggunakan desain observasional
analitik potong lintang (cross-sectional) retrospektif
dimana sampel penelitian melibatkan 47 responden
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yaitu pasien DM tipe 2. Sampel ditentukan secara
consecutive non probable sampling yaitu setiap
penderita DMT2 yang memiliki rekam medis
dalam periode tahun 2018 di RSUP Sanglah pada
periode penelitian diambil sebagai sampel. Adapun
beberapa variabel yang dinilai pada penelitian ini
meliputi usia, jenis kelamin, Indeks Masa Tubuh
(IMT), Profil Lipid, HbA1c, durasi mengidap DM2, riwayat batu empedu, riwayat keluarga dengan
batu empedu, riwayat konsumsi alkohol, dan
penyakit penyerta.
Data dianalisis dengan piranti lunak SPSS versi
17 untuk Windows. Adapun analisis yang dilakukan
secara deskriptif dimana data disajikan dalam
jumlah, persentase, dan 95% Interval Kepercayaan
(IK). Hubungan antara variabel dianalisis dengan
uji Chi-Square, Korelasi Spearman, dan analisis
multivariat. Hasil penelitian dikatakan bermakna
apabila nilai-p kurang dari 0,05.
Tabel 1.

Karakteristik responden berdasarkan umur 4159 tahun adalah yang terbanyak (61,7%), diikuti
dengan jenis kelamin terbanyak laki-laki (53,2%).
Indeks Masa Tubuh (IMT) ≤ 25 kg/m2 (57,4%),
trigliserida > 150 mg/dl atau nilai kolesterol total >
199 mg/dl (59,6%), kadar HbA1c ≥ 6% (66%), dan
durasi DM-2 < 10 tahun (76,6%) (Tabel 1).
Tabel 1 juga menunjukkan hubungan beberapa
variabel terhadap resiko kejadian batu empedu.
Tabel 1 mendeskripsikan bahwa jenis kelamin,
Indek Masa Tubuh (IMT), profil lipid, HbA1c,
dan durasi DM menunjukkan hubungan yang
bermakna terhadap resiko terbentuknya batu
empedu (p<0,05) (Tabel 1). Sedangkan umur,
riwayat batu empedu, riwayat keluarga, dan riwayat
konsumsi alkohol diketahui tidak berhubungan
secara bermakna dengan terjadinya batu empedu
dalam penelitian ini (p>0,05) (Tabel 1).

Hubungan variabel penelitian dengan kejadian batu empedu
Variabel

Umur (Tahun), n (%)
≥ 60
41-59
Jenis kelamin, n (%)
Laki-laki
Perempuan
Indeks Masa Tubuh (IMT), n (%)
IMT >25 kg/m2
IMT ≤ 25 kg/m2
Profil lipid, n (%)
Trigliserida > 150mg/dl
atau kolesterol total > 199 mg/dl
Trigliserida < 150 mgl/dl atau kolesterol total <199
mg/dl
HbA1c, n (%)
≥ 6%
< 5,9%
Durasi DM, n (%)
≥ 10 tahun
< 10 tahun
Riwayat batu empedu, n (%)
Ya
Tidak
Riwayat keluarga dengan batu empedu, n (%)
Ya
Tidak
Riwayat konsumsi alkohol, n (%)
Ya
Tidak
Penyakit penyerta, n (%)
Ya
Tidak
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HASIL

Kejadian batu empedu (N=47)
Ya (N=31)
Tidak (N=16)

OR

95% IK

p

14 (45,2)
17 (54,8)

4 (25,0)
12 (75,0)

2,4

0,65-9,38

0,178

12 (38,7)
19 (61,3)

13 (81,3)
3 (18,8)

0,1

0,03-0,62

0,006*

19 (61,3)
12 (38,7)

1 (6,3)
15 (93,8)

23,7

2,76-203,76

0,000*

22 (71,0)

6 (37,5)

4

1,13-14,58

0,027*

9 (29,0)

10 (62,5)

25 (80,6)
6 (19,4)

6 (37,5)
10 (62,5)

6,9

1,80-26,74

0,003*

10 (32,3)
21 (67,7)

1 (6,3)
15 (93,8)

7,1

0,82-61,92

0,046

5 (16,1)
26 (83,9)

1 (6,3)
15 (93,8)

2,8

0,30-27,07

0,336

1 (3,2)
30 (96,8)

2 (12,5)
14 (87,5)

0,2

0,01-2,79

0,218

6 (19,4)
25 (80,6)

1 (6,3)
15 (93,8)

3,6

0,39-32,87

0,232

4 (12,9)
27 (87,1)

1 (6,3)
15 (93,8)

2,2

0,22-21,73

0,483
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Tabel 2.

Kekuatan hubungan jenis kelamin, IMT, lipid profile, Hba1c
dan durasi DM dengan kejadian batu empedu

Variabel
Jenis kelamin-kejadian batu empedu
IMT-kejadian batu empedu
Lipid profile-kejadian batu empedu
Hba1c-kejadian batu empedu
Durasi DM –kejadian batu empedu

Tabel 3.

r
0,404
0,528
0,323
0,431
0,291

p-value
0,005
0,000
0,027
0,002
0,047

Faktor risiko yang paling dominan terhadap kejadian batu
empedu pada pasien DM tipe 2

Variabel

B

Adj (OR)

95% IK

p

Jenis Kelamin

-2,363

0,094

0,00-0,98

0,048

IMT

2,390

10,912

1,00-118,17

0,049

Profil lipid

2,196

8,991

0,89-89,95

0,062

Riwayat keluarga

-21,115

0,000

0,000

0,999

Alkohol

20,013

0,000

0,000

0,999

Kekuatan hubungan antara variabel jenis
kelamin, IMT, lipid profile, HbA1c dengan kejadian
batu empedu dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel
tersebut memiliki hubungan moderat bermakna
dengan kejadian batu empedu (p<0,05) (Tabel
2). Sedangkan durasi DM diketahui memiliki
hubungan yang lemah bermakna dengan kejadian
batu empedu (p<0,05) (Tabel 2).
Variabel jenis kelamin dan IMT memiliki nilai
p< 0,05 tetapi bila dilihat dari nilai B didapatkan
jenis kelamin bernilai B negatif yang berarti
jenis kelamin dengan terjadinya batu empedu
berhubungan negatif dengan OR=0,094. Akan
tetapi, berdasarkan analisis miltivariat, nilai IMT
didapatkan dengan nilai p=0,049 dan nilai B positif
yang berarti ada hubungan yang positif antara
IMT dengan terjadinya batu empedu dengan nilai
OR yang cukup tinggi yaitu 10,912 (95% IK=1,00118,17) (Tabel 3). Berdasarkan hasil analisis
multivariat tersebut maka dapat dikatakan bahwa
IMT merupakan faktor risiko yang paling dominan
menyebabkan terjadinya batu empedu (Tabel 3).

PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak
terdapat hubungan antara usia dengan kejadian
batu empedu. Hasil penelitian ini berbeda dengan
penelitian Sueta MAD dan Warsinggih yang
menyatakan ada hubungan antara umur dengan
terjadinya batu empedu hal ini disebabkan karena
perbedaan kategori umur dan perbedaan jumlah
sampel penelitian.19 Hasil penelitian yang berbeda
juga didapatkan seperti pada penelitian Alishi YA
et al., yang melibatkan 500 responden menyatakan
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bahwa umur tua merupakan faktor risiko terjadinya
batu empedu.20
Penelitian Hu JH et al yang melibatkan 8.489
responden menemukan bahwa umur, jenis kelamin
dan infeksi hepatitis C meningkatkan risiko
dan prevalensi terjadinya batu empedu.21 Studi
sebelumnya oleh Gyedu A et al mendapatkan
bahwa, usia 40 tahun ke atas sangat rentan terhadap
perkembangan kolelitiasis.22 Hal ini didukung oleh
studi sebelumnya oleh Ansari-Moghaddam A et
al., yang menyatakan bahwa usia di atas 45 tahun
rentan terhadap penyakit kolelitiasis.23
Jenis kelamin pada penelitian ini menunjukkan
terdapat hubungan yang moderat dengan kejadian
batu empedu. Hasil yang sama ditemukan pada
penelitian Alishi YA et al., bahwa jenis kelamin
perempuan merupakan faktor risiko terjadinya batu
empedu.20 Hasil penelitian ini juga hampir sama
dengan penelitian Sueta MAD dan Warsinggih yang
menyatakan jenis kelamin berhubungan dengan
terjadinya batu empedu.19 Pengaruh hormon pada
wanita merupakan salah satu faktor predisposisi
meningkatnya jumlah pasien wanita dibanding
laki-laki.19
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Indeks Masa Tubuh (IMT) memiliki hubungan
yang kuat dengan kejadian batu empedu. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Sueta
MAD dan Warsinggih bahwa IMT merupakan
faktor risiko potensial terjadinya batu empedu.19
Hal ini didukung oleh penelitian Hu JH et al
yang melibatkan 8.489 responden menemukan
ada hubungan yang signifikan dari IMT terhadap
kejadian batu empedu pada kelompok laki-laki
maupun perempuan dalam penelitiannya.21
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
profil lipid memiliki hubungan moderat dengan
terjadinya batu empedu. Hasil penelitian ini hampir
sama dengan penelitian Sueta MAD dan Warsinggih
yang menyatakan ada hubungan kenaikan
kolesterol dengan terjadinya batu empedu.19 Sekresi
kolesterol berhubungan dengan pembentukan batu
empedu. Pada kondisi yang abnormal, kolesterol
dapat mengendap, menyebabkan pembentukan
batu empedu.24 Berbagai kondisi yang dapat
menyebabkan pengendapan kolesterol adalah:
terlalu banyak absorbsi air dari empedu, terlalu
banyak absorbsi garam-garam empedu dan lesitin
dari empedu, terlalu banyak sekresi kolesterol
dalam empedu.24 Jumlah kolesterol dalam
empedu sebagian ditentukan oleh jumlah lemak
yang dimakan karena sel-sel hepatik mensintesis
kolesterol sebagai salah satu produk metabolisme
lemak dalam tubuh. Untuk alasan inilah, orang yang
mendapat diet tinggi lemak dalam waktu beberapa
tahun, akan mudah mengalami perkembangan
batu empedu.24
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Pembentukan batu dimulai hanya bila terdapat
suatu nidus atau inti pengendapan kolesterol. Pada
tingkat supersaturasi kolesterol, kristal kolesterol
keluar dari larutan membentuk suatu nidus, dan
membentuk suatu pengendapan.24 Pada tingkat
saturasi yang lebih rendah, mungkin bakteri,
fragmen parasit, epitel sel yang lepas, atau partikel
debris yang lain diperlukan untuk dipakai sebagai
benih pengkristalan.24 Hasil penelitian ini juga
konsisten dengan penelitian Alishi YA et al., bahwa
profil lipid merupakan faktor risiko yang dapat
dimodifikasi terhadap terjadinya batu empedu
dengan.20
Hemoglobin A1c atau HbA1c adalah komponen
minor dari hemoglobin yang berikatan dengan
glukosa.25 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.25 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. 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.25
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
HbA1c memiliki hubungan moderat dengan
kejadian batu empedu. Penelitian Al-Bayati S
dan Kodayer S menemukan bahwa prevalensi
kejadian batu empedu meningkat dari 0% pada
pasien DM dengan level < 6 menjadi 12,5% pada
level 7-7,9.9 HbA1c berhubungan kuat dengan
meningkatnya kejadian batu empedu pada pasien
diabetes.9 Ada hubungan antara durasi penyakit
DM > 10 tahun dengan terjadinya batu empedu
durasi DM memiliki hubungan yang lemah dengan
terjadinya batu empedu pada penelitian ini. Hal ini
didasarkan pada penelitian Abdul-Abbas MJA dan
Strak SK yang menyebutkan bahwa lama penyakit
DMT2 > 10 tahun merupakan faktor risiko yang
meningkatkan prevalensi kejadian batu empedu.26
Pasien DMT2 berisiko tinggi mengalami
pembentukan batu empedu berdasarkan dua alasan
fisiologis penting, yaitu (1) peningkatan sintesis
kolesterol total dalam tubuh yang memediasi
mudahnya pembentukan batu kolesterol dari
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getah empedu (lithogenik); (2) pasien DM
memiliki kandung empedu yang lebih besar
dengan kecenderungan motilitas yang berkurang
sehingga meningkatkan pembentukan kristal
kolesterol.26 Namun, studi terbaru menunjukkan
bahwa DM saja tanpa ada kontribusi dari faktor
lain tidak signifikan dalam meningkatkan risiko
pembentukan batu empedu. Hati menghasilkan
material empedu yang bersifat tidak jenuh.7 Adanya
kolesterol, garam empedu, dan lesitin pada empedu
menjaga kolesterol tetap pada kelarutan stabil.
Kondisi patologis yang menyebabkan penurunan
sekresi garam empedu atau peningkatan sekresi
kolesterol akan menghasilkan pembentukan
empedu yang mengalami supersaturasi dengan
kolesterol, sehingga berakibat pada empedu yang
lebih lithogenik dan dapat berkembang menjadi
pembentukan kristal kolesterol atau bahkan batu
empedu.7 Beberapa faktor risiko yang mendasari
sekresi empedu lithogenik adalah bertambahnya
usia, obesitas, hipertrigliseridemia, dan penurunan
simpanan garam empedu.7,27
IMT>25 kg/m2 pada pasien DMT2 merupakan
faktor risiko yang paling dominan terhadap batu
empedu pada penelitian ini. Angka IMT > 25
kg/m2 disebut kategori obesitas. Obesitas pada
pasien DMT 2 merujuk pada tingginya kolesterol
sebagai pencetus batu empedu.28 Dalam kondisi
fisiologis, hati menghasilkan material empedu
yang bersifat tidak jenuh. Adanya kolesterol,
garam empedu, dan lesitin pada empedu
menjaga kolesterol tetap pada kelarutan stabil.
Kondisi patologis yang menyebabkan penurunan
sekresi garam empedu atau peningkatan sekresi
kolesterol akan menghasilkan pembentukan
empedu yang mengalami supersaturasi dengan
kolesterol, sehingga berakibat pada empedu yang
lebih lithogenik dan dapat berkembang menjadi
pembentukan kristal kolesterol atau bahkan batu
empedu.28 Beberapa faktor risiko yang mendasari
sekresi empedu lithogenik adalah bertambahnya
usia, obesitas, hipertrigliseridemia, dan penurunan
simpanan garam empedu.7,28 Timbulnya batu
empedu disebabkan oleh peningkatan sekresi
kolesterol empedu peningkatan ini disebabkan oleh
meningkatnya aktivitas reduktase HMGCoA.19
Hasil penelitian Alishi YA et al., menyebutkan
bahwa IMT berhubungan dengan terjadinya
batu empedu.20 Sedangkan studi Kharga B et
al., menyatakan setiap peningkatan IMT akan
meningkatkan risiko terjadinya batu empedu pada
pasien.29 Hasil penelitia ini juga menyatakan bahwa
umur, jenis kelamin dan jenis etnik berhubungan
dengan terjadinya batu empedu selain disebabkan
karena IMT.
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SIMPULAN
Simpulan hasil penelitian ini ada hubungan yang
bermakna antar jenis kelamin dengan terjadinya
batu empedu. Perempuan didapatkan lebih banyak
terjadi batu empedu. Ada hubungan yang signifikan
antara IMT dengan terjadinya batu empedu. IMT
> 25 kg/m 2 dikategorikan sebagai obesitas oleh
WHO. Ada hubungan yang signifikan antara
profil lipid dengan terjadinya batu empedu. Kadar
kolesterol yang tinggi merupakan faktor risiko
terjadinya batu kolesterol dalam empedu. Ada
hubungan yang signifikan antara Hba1c dengan
terjadinya batu empedu. Konsentrasi HbA1c
tergantung pada konsentrasi glukosa darah dan
usia eritrosit, beberapa penelitian menunjukkan
adanya hubungan antara konsentrasi HbA1c dan
rata-rata kadar glukosa darah. 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.
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