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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Diabetes melitus (DM) adalah suatu sindroma klinik yang ditandai oleh 

poliuri, polidipsi, polifagi. Sindroma klinik ini ditandai oleh kadar glukosa yang 

meningkat secara kronis. Menurut klasifikasi dan patofisiologinya, diabetes 

mellitus dibagi menjadi dua tipe, tipe 1 (Diabetes Melitus tergantung insulin) dan 

tipe 2 (Diabetes Melitus tidak tergantung insulin) (Purnamasari, 2010). 

Prevalensi di Amerika Serikat 6% sampai 7% pada orang berusia 45 

sampai 65 tahun dan 10% sampai 12% pada orang berusia lebih dari 65 tahun, 

sekitar 16 juta orang di Amerika Serikat terdiagnosis diabetes, 90% diantara 

mereka menderita diabetes tipe 2, sedangkan 1,5 juta sisanya menderita diabetes 

tipe 1. Terdapat peningakatan epidemi diabetes tipe 2 pada anak muda sesuai 

dengan peningkatan obesitas dan gaya hidup nyaman (kurang gerak) pada 

kelompok ini, sehingga merupakan penyebab kematian ke-7 di Amerika Serikat, 

17% kematian pada orang berusia lebih dari 25 tahun (LaSalle, 2013). 

Pada tahun 2006, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas kedokteran 

di Universitas Indonesia melakukan kerja sama dengan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan Departemen Kesehatan melakukan surveilans faktor resiko 

penyakit tidak menular di Jakarta yang melibatkan 1591 subyek, dari survey itu 

melaporkan prevalensi DM di lima wilayah DKI Jakarta sebesar 12,1%, dengan 

DM yang terdeteksi sebesar 3,8% dan DM yang tak terdeteksi sebesar 11,2%. 

Menurut WHO Indonesia akan menempati peringkat nomor 5 sedunia dengan 

jumlah pengidap diabetes sebanyak 12,4 juta orang pada tahun 2005 (Suyono, 

2010). 

Berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan dan gejalanya di Indonesia, angka 

prevalensi nasional terhadap diabetes melitus sebesar 1,5% dan 0,4%, dari 17 

provinsi di Indonesia diantaranya, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, 

Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY 

Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat 

(RISKESDAS, 2013). 
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Penyebab terjadinya diabetes melitus tipe 2 dikarenakan kegagalan relative 

sel beta pankreas dan resistensi insulin. Keadaan resistensi insulin merupakan 

penurunan kemampunan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh 

jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Begitupula sel 

beta tidak mampu mengimbangi resistensi insulin sepenuhnya, sehingga teradi 

defisiensi relatif insulin. ketidakmampuan ini terlihat dari berkurangnya sekresi 

insulin pada rangsangan glukosa, maupun rangsangan glukosa bersama bahan 

perangsang sekresi insulin lain, sehingga sel beta mengalami desinsitisasi insulin 

(Smeltzer dan Bare, 2002). 

Seseorang yang terkena diabetes melitus tipe 2 biasanya mengalami 

peningkatan frekuensi buang air (poliuri), rasa lapar (polifagi), rasa haus 

(polidipsi), cepat lelah, kehilangan tenaga, dan merasa tidak fit, kelelahan yang 

berkepanjangan, dan mudah sakit. Biasanya terjadi pada usia 30 tahun keatas, 

namun prevalensinya kini lebih tinggi dikalangan remaja (Smletzer dan Bare, 

2002). 

Diabetes melitus terjadi karena adanya beberapa faktor resiko yang tidak 

dapat diubah seperti ras, etnik, riwayat keluarga. Namun terdapat pula faktor 

resiko yang dapat diubah seperti, obesitas, kurangnya olah raga, pola makan 

kurang berserat, juga riwayat hipertensi dan disiplidemia (Redmon dkk, 2014). 

Aadanya keadaan resistensi insulin, dimana insulin tidak dapat berkerja 

secara optimal pada sel-sel target seperti otot, lemak dan hepar. Keadaan ini 

mengakibatkan penurunan ambilan glukosa oleh insulin, dan hepar menjadi 

resisten terhadap insulin dimana hepar tidak dapat menurunkan produksi glukosa 

sehingga terjadi hiperglikemi. Selain terjadinya resistensi insulin juga terjadi 

disfungsi sel beta pankreas yang mengakibatkan ketidak mampuan sel beta 

pankreas untuk menghasilkan insulin yang cukup untuk mengatasi keadaan 

resisten insulin, dan insulin yang telah digunakan. Karena terjadinya disfungsi sel 

beta dan tetap terjadi asupan glukosa sehingga terjadi hiperglikemia (Corbett dkk, 

2008). 

Tujuan terapi insulin selain untuk mencapai glukosa darah puasa antara 

90-120 mg/dL, tetapi juga memperbaiki semua aspek metabolisme, dan untuk, 

mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang. Untuk memperoleh hasil terapi 
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yang optimal dari pemberian insulin perlu adanya pendekatan antara dokter 

dengan pasien dan keluarganya agar ada koordinasi antara diet, latihan fisik, dan 

pemberian insulin (Suherman, 2009). Pemberian terapi insulin pada diabetes 

melitus tipe 2 ini diberikan ketika dengan penggunaan oral antidiabetik kurang 

efektif dalam menurunkan glukosa darah, sehingga pemberian oral dihentikan dan 

beralih ke terapi insulin (Ndraha, 2014). 

Insulin masih merupakan terapi utama untuk DM tipe 1, dan beberapa 

jenis DM tipe 2, tetapi memang banyak pasien DM yang enggan disuntik kecuali 

dalam keadaan terpaksa. Suntikan insulin dapat dilakukan dengan berbagai cara 

diantaranya, intravena, intramuskuler, dan subkutan yang lebih disukai pada 

penggunaan jangka panjang. Sediaan insulin dapat dibedakan berdasarkan lama 

kerjanya yaitu, kerja cepat, sedang, dan panjang (InZucci dkk, 2012). 

Diabetes Journal menyebutkan bahwa penggunaan insulin pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 bisa mengurangi komplikasi pada kardiovaskular, walau 

insulin tidak memiliki batasan dosis maksimal tetapi diharapkan dengan 

pemberian insulin dengan dosis cukup dapat mencapai angka normal pada kadar 

gula darah pada pasien diabetes melitus tipe 2. Efek samping seperti hipoglikemi 

biasanya sering terjadi pada pasien dengan terapi insulin. Tetapi pada pasien DM 

tipe 2 frekuensi hipoglikemia lebih rendah dibandingkan dengan pasien DM tipe 

1.  Keburukan dari terapi insulin juga menyebabkan naiknya berat badan bagi 

sebagian penderita diabetes melitus tipe 2 (Swinnen dkk, 2009). 

Berdasarkan Diabetes Journal dilakukan perlakuan terhadap pasien 

diabetes melitus tipe 2 dengan pemberian insulin  glargine dan gluisine yang dapat 

mengontrol gula dalam darah. Penggunaan insulin ini merupakan terapi dasar 

diberikan pada awal terapi insulin pada pasien yang sudah resisten terhadap OAD 

dan diberikan secara iv bolus. Penggunaan terapi ini menghasilkan hasil yang 

efektif dalam mengontrol glukosa dalam darah pada pasien dengan diabetes 

melitus tipe 2. Namun pada penelitian ini ditemukan kejadian hipoglikemi pada 

3% dari pasien  yang diberikan terapi insulin (Umpierrez dkk, 2007). 

Atas dasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan 

penelitian tentang mengetahui pola penggunaan insulin pada pasien Diabetes 

Melitus tipe 2. Penelitian dilakukan di RSUD Sidoarjo pada pasien rawat inap, 
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karena rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit umum daerah di 

Sidoarjo. Diharapkan prevalensi terjadinya Diabetes Melitus tipe 2 pada rawat 

inap di RSUD Sidoarjo dapat memenuhi jumlah sampel untuk dilakukannya 

penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Insulin sebagai obat antidiabetik meliputi 

jenis, dosis, rute pemberian, pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 di RSUD 

Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui pola penggunaan 

Insulin pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 di RSUD Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Mengkaji kesesuaian pemilihan obat, dosis obat, rute penggunaan, 

bentuk sediaan, frekuensi dan interval, serta lama penggunaan Insulin 

dikaitkan dengan kondisi pasien. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap pasien 

Diabetes Melitus tipe 2 sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasihan dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainya. 

2. Memberikan informasi tentang pola penggunaan insulin pada terapi 

Diabetes Melitus tipe 2 dalam upaya pengingkatan mutu pelayanan 

kefarmasian kepada pasien. 

3. Sebagai bahan masukan bagi klinisi maupun farmasi yang berkaitan 

dengan pelayanan kefarmasian. 

4. Sebagai masukan untuk instalasi farmasi yang berkaitan dengan 

pengadaan obat.  

 


