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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut American Diabetes Association (ADA) 2005, Diabetes Melitus (DM) 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya. Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan dengan 

kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh, 

terutama mata, ginjal, syaraf, jantung dan pembuluh darah. (Soegondo, 2011) 

Prevalensi Diabetes Melitus (DM) di dunia, pada tahun 2000 diperkirakan 

sekitar 2,8%. Angka itu diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% pada tahun 

2030. Jumlah penderita diabetes akan melonjak dari sekitar 171 juta orang (tahun 

2000) menjadi sekitar 366 juta orang (tahun 2030) (Ethical Digest, 2005). 

Dalam Diabetes Atlas 2000 (International Diabetes Federation) tercantum 

perkiraan penduduk Indonesia diatas 20 tahun sebesar 125 juta dan dengan asumsi 

prevalensi DM sebesar 4,6% diperkirakan pada tahun 2000 berjumlah 5,6 juta. 

Berdasarkan pola pertambahan penduduk seperti saat ini, diperkirakan pada tahun 

2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia diatas 20 tahun dan 

dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4,6% akan didapatkan 8,2 juta pasien 

diabetes (Suyono, 2011). 

Diabetes mellitus jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mengakibatkan 

terjadinya berbagai penyulit menahun, seperti penyakit serebro-vaskular, penyakit 

jantung koroner, penyakit pembuluh darah tungkai, penyulit pada mata, ginjal dan 

syaraf. Jika kadar glukosa darah dapat selalu dikendalikan dengan baik, 

diharapkan semua penyulit menahun tersebut dapat dicegah, paling tidak sedikit 

dihambat (Waspadji, 2011). 

Menurut Medline Report pada Januari 2003 menyatakan bahwa risiko untuk 

penyakit jantung koroner adalah 2-4 kali lebih besar pada pasien dengan diabetes 

dibandingkan pada individu tanpa diabetes. Penyakit kardiovaskular adalah 
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sumber utama kematian pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 

(Medline,2011). 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) lebih sering ditemukan pada pasien diabetes. 

Dalam studi PIROCAM pada 2.681 pasien pria tanpa diabetes, resiko PJK adalah 

6 per 1000 pasien. Bila ada diabetes, resiko menjadi 15 per 1000. Terjadinya 

aterosklerosis menjadi lebih cepat bila terjadi diabetes. Plak yang timbul juga 

lebih berat dan lebih difus. Pada diabetes juga lebih sering ditemukan iskemi yang 

asimtomatik (silent) (Anonim, 2005). 

Penatalaksanaan diabetes tipe 2 banyak didasarkan dengan data penelitian 

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), yang membuktikan 

bahwa resiko terjadinya komplikasi mikrovaskular akan berkurang bila kadar 

glukosa darah dapat terkendali. Untuk pencegahan komplikasi makrovaskular 

tetap diperlukan tambahan perbaikan tekanan darah dan perbaikan kelainan lipid 

(Soegondo, 2011). 

Menurut American Diabetes Assosiation (ADA) terapi kombinasi dua atau 

lebih obat antidiabetes, sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1950 dan sampai 

saat ini terapi kombinasi ini tetap dilakukan dengan berbagai alasan antara lain 

sangat kompleksnya pathogenesis diabetes tipe 2, menurunkan atau mengurangi 

efek yang tidak diinginkan dari suatu obat, dan dalam rangka mencapai kontrol 

glukosa yang baik atau mencegah atau mengurangi terjadinya resiko CAD dan 

progresivitas penyakitnya (Permana, 2009). 

Hasil dari Workshop di Glasgow, Inggris pada Agustus 2011 dengan 

pengobatan Glucovance (kombinasi obat sulfonylurea, glibenklamid dengan 

metformin) terjadi penurunan HbA1c (Sanusi, 2011). 

Penelitian ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial) membuktikan 

rosiglitazone mampu mengurangi risiko kegagalan monoterapi hingga 32% 

dibandingkan metformin, dan 63% dibandingkan glibenklamid. Rosiglitazone 

juga lebih efektif mencegah resistensi insulin sebesar 12,6% dibandingkan 

metformin dan 41,2% dibandingkan glibenklamid. Namun penurunan sel beta 

yang tercepat terjadi pada kelompok metformin dibandingkan rosiglitazone dan 

glibenklamid (Anonim, 2007). 
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Pada penelitian EMPIRE, terapi kombinasi Rosiglitazone dengan metformin 

terjadi perbaikan petanda risiko PJK dibandingkan dengan monoterapi metformin 

(Permana, 2009). 

Insulin pada umumnya digunakan pada penderita DM tipe 1 dan pada 

penderita DM tipe 2 pada keadaaan tertentu sesuai keadaan klinis yang 

diindikasikan pemberian insulin. Pencapaian penurunan HbA1c dengan insulin 

ternyata dapat tercapai tanpa batas (Permana, 2009). 

Tidak pada semua penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan kadar 

insulin plasma akan menyebabkan peningkatan risiko PJK. Dengan secara 

langsung peran insulin pada PJK belumlah jelas sepenuhnya karena terjadi 

inkonsistensi hasil penelitian. Dari penelitian - penelitian ternyata resistensi 

insulin berhubungan dengan aterosklerotik pada carotis (Permana, 2009). 

Hambatan utama dalam mencapai hasil yang baik dalam pengelolaan DM tipe 

2 adalah kompleksnya patofisiologi DMT2, keterbatasan pengobatan dan 

kepatuhan yang buruk dari penderita. Salah satu keterbatasan ini adalah adanya 

patofisiologi DM tipe 2 sangat komplek, yaitu adanya kegagalan sekresi insulin 

dan resistensi insulin yang mendasar kelainan selanjutnya. Apabila kedua keadaan 

tersebut terjadi pada saat bersama dan timbul secara simultan menyebabkan 

hiperglikemia yang manifest sebagai DM tipe 2 (Permana,2009). 

Berdasarkan tatalaksana terapi obat antidiabetes dari berbagai macam studi 

tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mempelajari penggunaan obat 

antidiabetes pada pasien DM tipe 2 dengan PJK yang ditinjau dari tepat indikasi, 

dosis, rute dan frekuensi pemberian, karena hanya tepat indikasi, dosis, rute dan 

frekuensi yang terjangkau oleh peneliti.karena hanya tepat indikasi, tepat obat, 

tepat pasien, tepat dosis dan frekuensi pemberian yang terjangkau oleh peneliti. 

Penelitian ini dilakukan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini 

bersifat retrospektif dengan menggunakan rekam medik kesehatan pasien di 

RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan Obat Antidiabetes pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 komplikasi Penyakit Jantung Koroner (PJK) di RSUD. Dr. 

Saiful Anwar Malang. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat pada penderita diabetes melitus tipe 2 

dengan Penyakit Jantung koroner (PJK) terkait data klinik dan data laboratorium 

pasien di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.3.2.1 Tujuan Khusus 

(1) Mengetahui pola penggunaan obat antidiabetes pada penderita DM tipe 2 

dengan Penyakit Jantung Koroner (PJK) terkait dengan dosis, rute dan 

frekuensi pemberian obat. 

(2) Mengkaji penggunaan obat antidiabetes terkait dosis, rute dan frekuensi 

pemberian obat. 

(3) Mengetahui keadaan pasien saat keluar rumah sakit apakah membaik atau 

memburuk bahkan meninggal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

(1) Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan 

dengan pelayanan farmasi klinik. 

(2) Sebagai bahan masukan bagi Instalasi Farmasi untuk menyusun 

perencanaan pengadaan obat. 

(3) Sebagai studi pendahuluan dan sumber informasi bagi penelitian 

berikutnya. 

 

 

 


