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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia yang kini memasuki era modern mengalami 

peningkatan kesejahteraan yang berdampak dengan semakin meningkatnya 

tingkat kejadian berbagai penyakit degeneratif. Besarnya permasalahan Diabetes  

Mellitus (DM) dapat diukur dengan angka kekerapan DM dan penyakit penyulit 

yang disebabkannya. Sangat disayangkan bahwa angka kekerapan DM di 

masyarakat Indonesia sangat jarang ada mengingat mahalnya biaya yang 

diperlukan untuk suatu survei epidemiologis, apalagi yang dilakukan untuk 

penyulit kronik DM dalam skala besar (Waspadji, 2011).  

Menurut American Diabetes Association (ADA)  tahun 2005 Diabetes 

Mellitus (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). 

Diabetes Mellitus tipe 2 (DM tipe 2) dapat ditandai berbagai macam 

gejala, dari gejala yang khas, banyak minum, banyak makan, lemas, berat badan 

turun drastis, sampai luka yang sukar sembuh, gatal, kesemutan, ataupun sampai 

kesadaran menurun. Diagnosis diabetes mellitus dapat ditegakkan dengan 

pemeriksaan kadar glukosa darah yang abnormal (>200 mg/dL). Untuk kasus 

yang meragukan, akan dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti, berupa tes 

toleransi glukosa (pemeriksaan kadar glukosa darah setelah minum glukosa murni 

sebanyak 75 gram sekaligus) (Waspadji, 2011). 

DM tipe 2 ditandai oleh beberapa gangguan metabolik seperti adanya 

gangguan seksresi insulin, resistensi insulin dan adanya pelepasan glukosa hati 

yang berlebihan. Kegemukan merupakan faktor utama penyebab timbulnya DM 

tipe 2. Predisposisi terjadinya resistensi insulin adalah faktor genetik namun 

dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti kebiasaan olahraga (Ilyas, 2011).  
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Penyebab utama diabetes di era globalisasi adalah perubahan gaya hidup. Salah 

satu aspek yang paling menonjol adalah tingginya konsumsi makanan gaya barat 

atau yang biasa disebut fast food (Anonim
1
, 2005). DM tipe 2 ditandai dengan 

kelainan dalam sekresi insulin maupun dalam kerja insulin. Terdapat kelainan 

pada pasien-pasien DM tipe II dalam pengikatan insulin dengan reseptor. Kadar 

glukosa dapat dipertahankan dalam waktu yang cukup lama dengan meningkatkan 

sekresi insulin, tetapi pada akhirnya sekresi insulin menurun dan jumlah insulin 

yang beredar tidak lagi memadai untuk kompensasi tubuh (Setiawan, 2008). 

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Litbang Depkes yang hasilnya 

baru saja dikeluarkan bulan desember 2008 menunjukkan bahwa prevalensi 

nasional untuk TGT 10,25%  dan Diabetes  5,7% (1,5% terdiri dari pasien 

diabetes yang sudah terdiagnosa sebelumnya, sedangkan sisanya 4,2% baru 

ketahuan diabetes saat penelitian). Menurut IDF tahun 2006 angka prevalensi di 

Amerika serikat 8,3% dan Cina 3,9% dan Indonesia berada diantaranya (Suyono 

2011) Hampir 50% pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 memiliki hipertensi 

pada saat diagnosis diabetes. Prevalensi hipertensi pada pasien ini meningkat 

dengan bertambahnya usia (Ecler et al, 2002). 

  DM tipe 2 merupakan penyakit metabolik yang prevalensinya meningkat 

dari tahun ketahun. Di Indonesia sejak awal abad ini telah menjadi negara dengan 

jumlah penderita DM nomor 4 terbanyak didunia.  Dengan pengelolaan yang baik, 

angka morbiditas dan mortalitas dapat diturunkan. Dalam pengelolaan DM tipe 2, 

diperlukan juga usaha mengkoreksi faktor-faktor risiko penyakit kardiovaskular 

yang sering menyertai DM tipe 2, seperti hipertensi, dislipidemia, resistensi 

insulin dan lain-lain. Walaupun demikian pengendalian kadar glukosa darah tetap 

menjadi fokus utama (Anonim
1
, 2005) 

Tujuan penatalaksanaan secara umum adalah meningkatnya kualitas hidup 

penyandang diabetes. Tujuan penatalaksanaan  jangka pendek adalah hilangnya 

keluhan dan tanda DM berupa  poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat 

badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. mempertahankan rasa nyaman dan 

tercapainya target pengendalian glukosa darah, sedangkan,  jangka panjang adalah 

tercegah serta terhambatnya progresivitas penyulit  diabetes antara lain  

mikroangiopati,makroangiopati dan neuropati. Dimana tujuan akhir pengelolaan 



3 

 

adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM (Sugondo, S., dkk.,2006). Dalam 

mengelola diabetes mellitus langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

pengelolaan non farmakologis, berupa perencanaan pola makan dan kegiatan 

jasmani. Kemudian setelah dengan langkah – langkah tersebut sasaran 

pengendalian diabetes  yang dilakukan belum tercapai, dilanjutkan dengan 

penggunaan obat guna pengelolaaan farmakologi (Waspaji,2011).  

Hingga saat ini  lima kelas dari OAD yang disetujui untuk pengobatan DM 

tipe 2 yaitu Sulfonylurea, Biguanide, Meglitinides, Thiazolidinediones 

(glitazones), dan α-glukosidase inhibitor . OAD diindikasikan untuk digunakan 

pada DM tipe 2 yang tidak mampu mencapai tujuan kontrol glikemik meskipun 

mendapat pengaturan pola makan dan olahraga. (Dipiro, 2006) Jika pengobatan 

dengan salah satu OAD gagal dilakukan maka golongan yang berbeda atau 

beberapa kombinasi jenis dapat menghasilkan perbaikan terapi. Kombinasi 

sulfonilurea  dengan metformin  banyak  digunakan secara luas (Sweetman,2009). 

Kurang dari 20% pasien DM tipe 2  dengan glukosa awal 200-240 mg /dL  dan 

nilai  HbA1C 9-10% akan mampu mencapai  HbA1C kurang dari 7% jika diobati 

dengan dosis maksimal dari salah satu  golongan sulfonilurea atau metformin, 

Sedangkan mayoritas pasien yang mendapatkan terapi kombinasi metformin dan 

sulfonilurea dapat mencapai nilai HbA1C 6,5%. Pasien dengan respon awal yang 

baik untuk OAD tunggal selanjutnya akan memerlukan dua atau bahkan tiga 

macam terapi diwaktu pengobatan yang akan datang karena sifat progresif  dari 

penyakit DM tipe 2, ketidakpatuhan pola makan, dan ketidakpatuhan penggunaan 

obat (Coradio,2005) 

Pada DM tipe 2 tertentu akan membutuhkan insulin apabila terapi jenid 

lain tidak dapat mencapai target pengendalian kadar glukosa darah. Keadaan alain 

adalah pasien dalam kondisi stress berat, seperti pada infeksi berat, tindakan 

pembedahan, infark miokard akut atau stroke. Bila diperlukan regulasi cepat, 

sebaiknya pasien dirawat untuk sementara dan diberikan insulin dengan dosis 

rendah (5-10unit) per kali kemudian di sesuaikan dengan glukosa darah 

(Soegondo, 2011). 

Penelitian selama 10 tahun yang dilakukan United Kingdom Prospective 

Diabetes Study (UKPDS) memperlihatkan pentingnya pengontrolan glukosa 
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untuk menurunkan risiko komplikasi pada pasien degan diabetes tipe 2 

(Schteingart, 2006). Pada pasien dengan diabetes, 30% sampai 75% dari 

komplikasi dapat dikaitkan dengan hipertensi. Diabetes dan hipertensi 

menyebabkan resiko yang sangat tinggi untuk pengembangan komplikasi 

makrovaskuler dan mikrovaskuler .Pasien diabetes memiliki insiden yang lebih 

tinggi dari penyakit arteri koroner, gagal jantung kongestif, dan hipertrofi 

ventrikel kiri saat hipertensi juga diderita. Insiden komplikasi makrovaskular 

lainnya, seperti stroke dan  penyakit pembuluh darah perifer  juga meningkat 

secara signifikan. Disamping komplikasi makrovaskular, hipertensi mempercepat 

risiko komplikasi mikrovaskuler seperti nefropati , retinopati , dan neuropati jauh 

lebih mudah ditemui ketika hipertensi diderita dengan diabetes (Ecler et al., 

2002). 

The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, 

Detection,and Treatment of High Blood Pressure (JNC-VII), telah 

merekomendasikan tekanan darah yang ditargetkan  kurang dari 130/85 mmHg 

untuk pasien hipertensi dengan diabetes. Tekanan darah optimal, sehubungan 

dengan penurunan risiko kardiovaskular, adalah kurang dari 120/80 mmHg.. 

Pengobatan intensif hipertensi dengan target tekanan darah kurang 130/85 mmHg  

dapat mengurangi sejumlah komplikasi vaskular (Ecler et al., 2002). 

Pengobatan hipertensi menurunkan risiko komplikasi makrovaskular dan 

mikrovaskuler   diabetes. Oleh karena itu, hipertensi harus  diobati pada pasien 

dengan diabetes. ACE inhibitors harus menjadi lini pertama  agen antihipertensi 

(Ecler et all, 2002). Beberapa kombinasi obat sering diperlukan untuk mencapai 

tekanan darah yang direkomendasikan pada pasien diabetes. Kalsium antagonis 

atau diuretik tiazid dosis rendah dapat ditambahkan jika tujuan tekanan darah 

kurang dari 130/85 mmHg tidak tercapai dengan  ACE inhibitor. Antagonis 

kalsium dan diuretik thiazide telah menunjukkan  pegurangan kejadian 

kardiovaskular.  Antara 3% dan 33% dari pasien yang menggunakan ACE 

inhibitor dapat mengembangkan  batuk kering yang progresif (Unger, 2007). 

Evaluasi penggunaan obat dalam penelitian ini ditinjau dari aspek tepat 

indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis dan frekuensi pemberian, karena 

hanya tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis dan frekuensi pemberian 
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yang terjangkau oleh peneliti, dan kriteria rasional yang lain selain membutuhkan 

waktu yang lama juga biaya yang tidak sedikit. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian deskriptif 

dengan penggambilan data secara retrospektif di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang 

untuk mempelajari penggunaan obat  diabetes mellitus pada pasien diabetes 

mellitus dengan hipertensi.  

 

 1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola terapi antidiabetes (antidiabetes oral dan insulin) pada penderita 

DM tipe 2 dengan hipertensi di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum  

(1) Mengetahui pola penggunaan terapi antibiabetes (antidiabetes oral dan 

insulin)  dan antihipertensi serta obat lain yang diterima penderita DM tipe  2 

dengan hipertensi 

Tujuan khusus 

(1) Mengetahui pola penggunaan antidiabetis  (antidiabetes oral dan insulin) pada 

penderita DM tipe 2 dengan hipertensi. 

(2) Mengkaji jenis, rute, frekuensi penggunaan obat antidiabetes (antidiabetes 

oral dan insulin) dan antihipertensi yang digunakan pasien penderita DM tipe 

2 dengan hipertensi dikaitkan kondisi pasien. 

(3) Mengkaji penggunaan antidiabetes (antidiabetes oral dan insulin) dan 

antihipertensi dikaitkan dengan diagnosa akhir, data klinik, data laboratorium 

dan tujuan terapi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

(1) Sebagai Data base dalam rangka pengembangan farmasi klinik. 

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

dengan pelayanan farmasi klinik. 
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(3) Sebagai bahan masukan bagi instalasi farmasi untuk menyusun perencanaan 

pengadaan obat. 

(4) Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya. 


