
7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Pankreas 

Pankreas adalah kelenjar majemuk yang terletak berdekatan dengan 

duodenum. Panjangnya sekitar 15 cm mulai dari duodenum hingga limfa, pankreas 

terdiri dari bagian yang paling lebar disebut kepala, badan pankreas merupakan bagian 

utama pada organ pankreas, terletak dibelakang lambung dan di depan vertebrata 

lumbalis, sedangkan bagian runcing sebelah kiri disebut ekor (Batticaca, 2009). 

Pankreas merupakan bagian dari sistem pencernaan yang membuat dan mengeluarkan 

enzim pencernaan ke dalam usus, selain itu juga meurpakan organ endokrin yang 

membuat dan mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol metabolisme 

energi serta penyimpanan seluruh tubuh (Longnecker, 2014). 

Dalam buku At a Glance Series Anatomi yang diterbitkan pada tahun 2002, 

Pankreas merupakan struktur berlobus yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi eksokrin 

dan endokrin. Kelenjar eksokrin mengeluarkan cairan pankreas menuju ke duktus 

pankreatikus dan akhirnya ke duodenum. Sekresi ini penting untuk proses pencernaan 

dan absorpsi lemak, protein dan karbohidrat. Endokrin pankreas bertanggung jawab 

untuk produksi dan sekresi glukagon serta insulin, yang terjadi dalam sel-sel khusus 

di pulau Langerhans (Faiz dan Moffat, 2002). 

Pada jurnal Anatomy and Histology of the Pancreas tahun 2014 disebutkan 

bahwa terdapat beberapa penyusun bagian pankreas meliputi: 

• Pankreas eksokrin, bagian yang membuat serta mengeluarkan enzim pencernaan 

ke duodenum. Komponen eksokrin terdiri lebih dari 95% massa pankreas. 

• Pankreas endokrin, bagian yang membuat serta mensekresikan insulin, glukagon, 

polipeptida dan somatostatin ke dalam darah. Bagian islet terdiri dari 1-2% massa 

pankreas. 
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Gambar 2.1 Anatomi Pankreas  (Sumber: Anatomy at glance, 2002) 

2.2 Tinjauan Diabetes Melitus 

2.2.1 Definisi Diabetes Melitus 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa diabetes merupakan 

penyakit kronis serius yang terjadi baik saat pankreas tubuh tidak dapat secara efektif 

menggunakan insulin yang dihasilkannya ataupun bila tubuh tidak dapat menghasilkan 

insulin yang cukup (hormon yang mengatur glukosa atau gula darah) (WHO, 2016). 

Diagnosis diabetes melitus ditegakkan berdasarkan pemeriksaan kadar glukosa 

darah. Pemeriksaan glukosa darah yang digunakan adalah pemeriksaan glukosa secara 

enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Berdasarkan kriteria diagnosis dari 

PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) tahun 2015, seseorang dapat 

dikatakan menderita diabetes melitus apabila hasil pemeriksaan glukosa sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥126 mg/dl. Puasa merupakan kondisi 

tidak adanya asupan kalori minimal 8 jam.  

b. Pemeriksaan glukosa plasma ≥200 mg/dl 2 jam setelah tes toleransi glukosa 

oral (TTGO) dengan beban glukosa sebesar 75 gram 

c. Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥200 mg/dl dengan keluhan klasik 

d. Pemeriksaan HbA1c ≥6.5% menggunakan metode terstandarisasi oleh 

National Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP) 
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Berdasarkan National Institute for Health and Care Excellence yang 

diterbitkan pada tahun 2015, pasien dengan ataupun tanpa diagnosis diabetes melitus 

sebelumnya memiliki gejala seperti sering buang air kecil (polyuria), sering haus 

(polidipsia), penurunan berat badan dan kelelahan serta pada diabetes ketoasidosis 

gejala yang timbul seperti mual, muntah, sakit perut, dehidrasi, tingkat kesadaran yang 

berkurang dan gangguan pernafasan. Banyak manifestasi klinis yang tidak spesifik dan 

dilaporkan dalam konteks klinis lainnya. Sedangkan berdasarkan American Diabetes 

Association komplikasi dalam jangka panjang diabetes melitus termasuk retinopati 

dengan potensi kehilangan penglihatan, neuropati otonom yang menyebabkan gejala 

disfungsi seksual, genitourinari, gastrointestinal dan kardiovaskular, charcot 

arthropaty atau kelainan sendi berupa arthropati destruktif, nefropati yang 

menyebabkan gagal ginjal, neuropati perifer dengan risiko ulkus kaki dan amputasi. 

Diabetes melitus merupakan penyakit epidemi global dan infeksi kaki pada pasien 

diabetes melitus adalah salah satu komplikasi yang paling serius. Infeksi kaki pada 

pasien diabetes melitus menghasilkan interaksi kompleks dari beberapa faktor risiko. 

Ketika lapisan pelindung kulit rusak, jaringan dalam akan terkena infeksi bakteri yang 

berkembang dengan cepat. Pasien dengan infeksi kaki diabetes melitus sering 

memerlukan amputasi pada anggota tubuh ekstremitas bawah dan lebih dari separuh 

kasus, infeksi adalah faktor yang paling besar. Rawat inap merupakan keputusan 

pertama untuk menangani pasien infeksi kaki pada diabetes melitus. Mereka sering 

memerlukan resusitasi cairan, regulasi gangguan metabolik melalui kontrol glikemik 

ketat (biasanya menggunakan terapi insulin), intervensi bedah (debriment, drainase, 

reseksi tulang atau revaskularisasi mendesak), dan dilakukan pemilihan terapi 

antibiotik yang tepat (Mendes dan Neves, 2012). 

2.2.2 Epidemiologi Diabetes Melitus 

 Berdasarkan International Diabetes Federation (IDF) diabetes melitus adalah 

kondisi kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin atau tidak 

dapat memproduksi cukup insulin dan di diagnosis dengan mengamati peningkatan 

kadar glukosa dalam darah. Insulin merupakan suatu hormon yang diproduksi dalam 

pankreas. Hal ini diperlukan untuk mengangkut glukosa dari aliran darah ke sel-sel 

tubuh dimana ia akan digunakan sebagai energi. Kurangnya atau ketidakefektifan 

insulin pada seseorang dengan diabetes melitus berarti glukosa tetap bersirkulasi 

dalam darah. Seiring waktu, tingginya kadar glukosa dalam darah (hiperglikemi) 
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menyebabkan kerusakan pada beberapa jaringan di tubuh, yang menyebabkan 

perkembangan komplikasi kesehatan melambat bahkan mengancam jiwa (IDF, 2015). 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2013 melakukan 

wawancara untuk menghitung proporsi diabetes melitus pada usia 15 tahun ke atas. 

Hasil wawancara tersebut mendapatkan bahwa proporsi diabetes melitus pada 

Riskesdas 2013 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2007. Untuk 

memastikan diagnosa diabetes melitus dibutuhkan pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Hasil yang di dapatkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Proporsi DM, TGT dan GDP terganggu pada penduduk usia ≥15 Tahun di 

Indonesia (Sumber: Pusat Data dan Informasi, 2014) 

Dari gambar di atas terlihat bahwa ketika dibandingkan tahun 2007, baik 

proporsi diabetes melitus maupun TGT di perkotaan, hasil Riskesdas tahun 2013 lebih 

tinggi. Jika dibandingkan antara penduduk di perkotaan dan pedesaan, ternyata 

proporsi perdesaan tidak lagi lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. 

Dari gambar diatas juga terlihat bahwa proporsi diabetes melitus di Indonesia 

hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 6.9% dengan perkiraan jumlah penduduk 

12.191.564 warga dari estimasi jumlah penduduk Indonesia umur 15 tahun ke atas 

sebanyak 176.689.336 warga, toleransi glukosa terganggu (TGT) sebesar 29.9% 

dengan perkiraan jumlah penduduk 52.830.111 warga dan gula darah puasa (GDP) 

terganggu sebesar 36.6% dengan perkiraan jumlah penduduk 64.668.297 warga 

(Riskesdas, 2013). Jumlah yang cukup besar dari data tersebut sehingga dampak yang 

terjadi akan menimbulkan beban cukup berat bagi penderita, praktisi kesehatan serta 

pemerintah. 
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2.2.3 Etiologi Diabetes Melitus 

2.2.3.1 Diabetes Melitus Tipe 1 

Diabetes tipe 1 atau biasa disebut diabetes insulin dependen menyumbang 

5-10% penyakit diabetes yang disebabkan oleh kerusakan autoimun seluler dari 

sel-β pankreas. Tingkat kehancuran sel-β cukup bervariasi, semakin cepat pada 

beberapa individu (terutama pada bayi dan anak) dan melambat pada orang lain 

(terutama orang dewasa). Anak-anak dan remaja ditandai dengan ketoasidosis 

sebagai manifestasi pertama (ADA, 2017). 

Hiperglikemi ringan dapat berubah dengan cepat menjadi hiperglikemi 

berat atau ketoasidosis dengan infeksi atau stress. Orang dewasa dapat 

mempertahankan fungsi sel-β yang cukup untuk mencegah ketoasidosis selama 

bertahun-tahun. Individu tersebut akhirnya bergantung pada insulin untuk 

bertahan hidup dan berisiko mengalami ketoasidosis. Pada tahap terakhir dari 

penyakit ini, hanya sedikit atau tidak ada sekresi insulin seperti manifestasi 

plasma C-peptida yang rendah atau tidak terdeteksi. Beberapa tipe diabetes 1 tidak 

daapt diketahui etiologinya. Pasien diabetes melitus tipe 1 memiliki insulinopenia 

permanen dan rentan terhadap ketoasidosis, tetapi tidak memiliki autoimun sel-β. 

Meskipun hanya sebagian kecil pasien dengan diabetes melitus tipe I yang 

termasuk dalam kategori ini, kebanyakan mereka merupakan keturunan Afrika 

atau Asia. Individu dengan tipe diabetes ini, menderita ketoasidosis episodik dan 

menunjukkan berbagai tingkat kekurangan insulin antar episodenya (ADA, 

2017). 

2.2.3.2   Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes dependen non-insulin atau biasa disebut sebagai diabetes melitus 

tipe 2 menyumbang 90-95% dari keseluruhan penyakit diabetes. Diabetes ini 

ditandai dengan invidu yang memiliki defisiensi insulin relatif (bukan absolut) 

dan memiliki resistensi insulin perifer. Diabetes tipe ini mungkin tidak 

memerlukan perawatan insulin untuk bertahan hidup. Ada berbagai penyebab 

diabetes melitus tipe 2, meskipun secara etiologi spesifiknya tidak diketahui, 

namun pada tipe diabetes ini tidak terjadi penghancuran autoimun sel-β. Sebagian 

besar, penderita diabetes tipe 2 mempunyai kelebihan berat badan atau obesitas. 

Kelebihan berat badan itu sendiri menyebabkan beberapa tingkat resistensi 
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insulin. Pasien yang tidak obesitas memiliki persentase peningkatan lemak tubuh 

yang terdistribusi (ADA, 2017). 

Ketoasidosis jarang terjadi secara spontan pada diabetes melitus tipe 2. 

Diabetes melitus tipe 2 sering tidak terdiagnosis selama bertahun-tahun karena 

stadium awal sering tidak memperlihatkan gejala diabetes pada pasien dan 

hiperglikemia berkembang secara bertahap. Walaupun demikian, pasien yang 

tidak terdiagnosis berisiko tinggi mengalami komplikasi makrovaskular dan 

mikrovaskular. Risiko terkena diabetes tipe 2 meningkat seiring bertambahnya 

usia,  berat badan dan kurangnya aktivitas fisik (ADA, 2017). 

2.2.4  Patofisiologi Diabetes Melitus 

2.2.4.1 Diabetes Melitus Tipe 1 

Penghancuran autoimun sel-β pankreas, menyebabkan defisiensi sekresi 

insulin kemudian terjadi gangguan metabolik.  Kehancuran autoimun yang 

dimediasi oleh sel-β pankreas menyebabkan terjadinya defisiensi absolut insulin. 

Proses autoimun ini dimediasi oleh sel makrofag dan limfosit T dengan bantuan 

autoantiodi anti gen sel-β. Bukti determinan genetic diabetes melitus tipe 1 adalah 

HLA1 (Human Leukocyte Antigen) spesifik, gen ini berkaitan dengan protein DW3 

dan DW4 yang merupakan protein penting untuk interaksi monosit-limfosit, 

protein inilah yang mengatur respon sel T, jika terjadi kelainan fungsi limfosit T 

maka akan terjadi kerusakan pada pulau langerhans dan terjadi peningkatan 

antibodi terhadap sel-sel pulau langerhans yang ditunjukkan pada komponen 

antigen terbentuk sel-β (Schteingart, 2006 ; Barbara et.al., 2015). 

Selain hilangnya sekresi insulin, fungsi sel-α pankreas juga abnormal dan 

ada sekresi glukagon berlebihan pada pasien diabetes melitus tipe 1. Seharusnya, 

hiperglikemi menyebabkan sekresi glukagon berkurang, namun pada pasien 

diabetes melitus tipe 1, sekresi glukagon tidak ditekan oleh hiperglikemi. Akhirnya 

tingkat glukagon yang tidak tepat memperburuk defek metabolik akibat defisiensi 

insulin (Ozougwu et.al., 2013). 

Contoh yang paling sering dari gangguan metabolik ini adalah pasien 

sangat cepat menjadi ketoasidosis diabetik ketika tidak ada pemberian insulin. Ada 

beberapa jalur mekanisme biokimia yang menyebabkan gangguan respon jaringan 

terhadap insulin. Kekurangan insulin menyebabkan lipolisis yang tidak terkontrol 

dan peningkatan kadar asam lemak bebas di dalam plasma, yang menekan 
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metabolisme glukosa pada perifer seperti otot rangka. Hal ini mengganggu 

pemanfaatan glukosa dan defisiensi insulin juga menurunkan sejumlah gen yang 

diperlukan jaringan target untuk merespon secara normal terhadap insulin seperti 

glukokinase di hati (Ozougwu et.al., 2013). 

2.2.4.2 Diabetes Melitus Tipe 2 

Pada penderita diabetes melitus tipe 2, pada tahap awal umumnya dideteksi 

jumlah insulin yang cukup di dalam darahnya, disamping kadar glukosa yang juga 

tinggi. Jadi, awal patofisiologi diabetes melitus tipe 2 meliputi sekresi insulin yang 

kurang dari sel pulau pankreas disebabkan oleh resistensi insulin pada jaringan 

perifer dan penekanan produksi glukagon yang tidak memadai. Proses ini 

menghasilkan serapan, penyimpanan dan pembuangan glukosa yang tidak adekuat 

dengan peningkatan glukosa hati serta hiperglikemia. Pada diabetes melitus tipe 2 

melibatkan setidaknya dua mekanisme patogen sebagai berikut: 

a. Terjadi penurunan secara progresif pada fungsi sel-β pankreas sehingga 

jumlah insulin yang disekresi tidak cukup untuk sekresi glukagon 

b. Terjadi resistensi insulin perifer yang menyebabkan penurunan respon 

metabolik insulin 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diabetes melitus tipe 2 ditandai dengan 

adanya resistensi insulin pada jaringan perifer yang kemudian menyebabkan 

kerusakan sel-β pankreas yang akhirnya terdapat kelainan pada keduanya (Boada 

et.al., 2013 ; Pharmaceutical care, 2005). 

Pada Gambar 2.3 dijelaskan bahwa sebagian besar pasien diabetes melitus 

tipe 2 mengalami kelebihan berat badan (obesitas). Obesitas adalah hasil dari 

disposisi genetik, karena terlalu banyak asupan makanan dan terlalu sedikitnya 

aktivitas fisik. Ketidakseimbangan antara suplai dan pengeluaran energi 

meningkatkan kosentrasi asam lemak di dalam darah. Hal ini akan mengurangi 

pemanfaatan glukosa di dalam otot dan jaringan lemak. Hasilnya yaitu terjadi 

resistensi terhadap insulin yang menyebabkan hiperglikemi, sehingga memaksa 

peningkatan pelepasan insulin. Obesitas merupakan pemicu penting, tetapi bukan 

satu-satunya penyebab diabetes melitus tipe 2. Hal paling penting adalah disposisi 

genetik yang sudah ada untuk sensitivitas insulin berkurang. Sering kali pelepasan 

insulin selalu abnormal, beberapa gen telah ditetapkan yang mempromosikan 



14 

 

pengembangan obesitas dan diabetes melitus tipe 2. Diantaranya faktor-faktor 

seperti cacat genetik dari batas protein decoupling konsumsi substrat mitokondria. 

Jika ada disposisi genetik kuat, diabetes melitus tipe 2 sudah dapat terjadi pada 

usia muda (Silbenargl & Lang, 2000). 

 

Gambar 2 3 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 (Sumber: Silbenargl & Lang, 2000) 

Secara ringkas, perbedaan diabetes melitus tipe 1 dan diabetes melitus tipe 2 menurut 

Pharmaceutical Care tahun 2005 tersaji dalam tabel berikut ini: 

Tabel II. 1 Perbedaan Diabetes Melitus Tipe I dan Diabetes Melitus Tipe II 

 Diabetes Melitus Tipe I Diabetes Melitus Tipe II 

Mula muncul 

Umumnya terjadi pada 

masa anak-anak dan 

remaja, walaupun ada 

juga pada masa dewasa 

kurang dari 40 tahun 

Terjadi pada usia tua, 

umumnya lebih dari 40 

tahun 

Keadaan klinis saat 

diagnosis 
Berat Ringan 

Kadar insulin darah Rendah, tidak ada Cukup tinggi, normal 

Berat badan Biasanya kurus Gemuk atau normal 

Pengelolaan yang 

disarankan 

Terapi insulin, diet, 

olahraga 

Diet, olahraga, 

hipoglikemik oral 

(Pharmaceutical care, 2005) 
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2.2.5 Diagnosis Diabetes Melitus 

Seseorang didiagnosis menderita diabetes melitus ketika salah satu dari kriteria 

diagnostik dibawah ini : 

a. Glukosa darah puasa  ≥ 126 mg/dL. Puasa didefinisikan sebagai tidak adanya 

asupan kalori selama minimal 8 jam 

b. Glukosa darah 2 jam  ≥ 200 mg/dL selama Tes Toleransi Glukosa Oral 

(TTGO). Tes harus dilakukan seperti yang dijelaskan WHO, dengan 

menggunakan setara 75 g glukosa anhidrat dilarutkan dalam air 

c. 𝐻𝑏𝐴1𝑐 ≥ 6.5 %. Pengujian harus dilakukan di laboratorium menggunakan 

metode yang disertifikasi oleh NGSP (National Glycohemoglobin 

Standardization Program) dan telah distandarisasi uji DCCT (Diabetes Control 

and Complication Trial) 

d. Pada pasien dengan gejala hiperglikemia a, glukosa plasma acak sebesar ≥ 200 

mg/dL (ADA, 2016). 

2.2.6 Klasifikasi Diabetes Melitus 

Terdapat empat klasifikasi diabetes melitus yang diperkenalkan oleh American 

Diabetes Assosiation (ADA), yaitu (ADA, 2017 ; Pharmaceutical care, 2005). : 

a. Diabetes melitus tipe 1, karena kerusakan sel-β, sehingga menyebabkan 

kekurangan insulin secara absolut (mutlak). 

b. Diabetes melitus tipe 2, karena penurunan secara progresif sekresi insulin, 

sehingga terjadinya resistensi insulin. 

c. Gestational diabetes melitus (GDM), yaitu keadaan diabetes atau intoleransi 

glukosa yang timbul selama masa kehamilan, biasanya berlangsung hanya 

sementara atau temporer. Sekitar 4-5% umumnya terdeteksi pada atau setelah 

trimester kedua. 

d. Tipe tertentu lain dari diabetes karena penyebab lain, misalnya sindrom 

diabetes monogenik, seperti diabetes masa anak-anak, dan atau masa remaja, 

penyakit eksokrin pankreas (seperti cystic fibrosis), dan diabetes dengan obat 

terlarang, seperti penggunaan glukokortikoid, dalam pengobatan HIV / AIDS, 

atau setelah transplantasi organ. 
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2.2.7 Faktor Risiko Diabetes Melitus 

Setiap orang yang memiliki satu atau lebih faktor risiko diabetes melitus 

selayaknya waspada akan kemungkinan dirinya mengidap diabetes melitus. Para 

petugas kesehatan, seperti dokter, apoteker, perawat dan petugas kesehatan lainnya 

sudah sepatutnya memberi perhatian lebih kepada orang-orang seperti ini, dan 

menyarankan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui kadar glukosa 

darahnya agar tidak terlambat memberikan bantuan penanganan. Karena makin cepat 

kondisi diabetes melitus diketahui dan ditangani, maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan kadar glukosa darah dan mencegah komplikasi yang mungkin akan 

terjadi (Pharmaceutical Care, 2005). 

Beberapa faktor risiko untuk diabetes melitus, terutama untuk diabetes melitus 

tipe 2, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel II. 2 Faktor Risiko Diabetes Tipe 2 

Riwayat 

Diabetes dalam keluarga 

Diabetes gestasional 

Melahirkan bayi dengan berat badan >4 kg 

Kista ovarium (Polycystic ovary 

syndrome) 

IFG (Impaired Fasting Glucose) atau IGT 

(Impared glucose tolerance) 

Obesitas >120% berat badan ideal 

Umur 
20-59 tahun 8.7% 

>65 tahun 18% 

Hipertensi >140/90 mmHg 

Hiperlipidemia 
Kadar HDL rendah <35 mg/dl 

Kadar lipid darah tinggi >250 mg/dl 

(Pharmaceutical Care, 2005). 

2.2.8 Komplikasi Diabetes Melitus 

 Diabetes melitus selalu dikaitkan dengan sejumlah komplikasi. Komplikasi 

metabolik akut yang terkait dengan mortalitas meliputi ketoasidosis diabetik dari 

hiperglikemia (konsentrasi glukosa darah tinggi) dan koma akibat hipoglikemia 

(glukosa darah rendah). Komplikasi ini sangat luas dan setidaknya disebabkan oleh 

peningkatan kadar glukosa darah kronis, yang menyebabkan angiopati atau kerusakan 
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pembuluh darah. Pada diabetes melitus, komplikasi dikelompokkan dalam penyakit 

mikrovaskular yang terjadi karena kerusakan pembuluh darah kecil dan makrovaskular 

yang terjadi akibat kerusakan pada arteri (Forbes dan Cooper, 2013). 

 

Gambar 2.4 Komplikasi Diabetes Melitus Tipe 2 (Sumber: Wu et al, 2014) 

Pasien diabetes tipe 2 lebih rentan terhadap berbagai bentuk komplikasi jangka 

pendek maupun komplikasi jangka panjang. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.4. komplikasi tersebut meliputi penyakit makrovaskular (hipertensi, penyakit arteri 

koroner, serangan jantung, stroke, hiperlipidemia, penyakit vaskular serebral dan 

penyakit pembuluh darah perifer), penyakit mikrovaskuler (nefropati, retinopati dan 

neuropati) dan kanker (Wu et.al., 2014). 

2.2.8.1  Komplikasi Akut 

2.2.8.1.1 Hipoglikemik 

Hipoglikemia ditandai dengan gejala klinis seperti penderita merasa 

pusing, lemas, pandangan berkunang-kunang, pandangan menjadi gelap, 

gemetar, keluar keringat dingin, detak jantung meningkat, bahkan sampai 

kehilangan kesadaran. Bila tidak segera ditolong maka dapat terjadi 

kerusakan otak dan akhirnya kematian. Hipoglikemia terjadi ketika kadar 

glukosa plasma penderita kurang dari 50 mg/dl, walaupun ada orang-orang 

tertentu yang sudah menunjukkan gejala hipoglikemia pada kadar glukosa 

plasma di atas 50 mg/dl. Kadar glukosa darah yang terlalu rendah 
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menyebabkan sel-sel otak menjadi tidak mendapatkan pasokan energi 

sehingga tidak dapat berfungsi bahkan rusak (Pharmaceutical care, 2005). 

Hipoglikemia lebih sering terjadi pada penderita diabetes melitus 

tipe 1, yang dapat dialami sekitar 1-2 kali perminggu. Dari hasil survei yang 

pernah dilakukan di Inggris diperkirakan 2-4% kematian pada penderita 

diabetes melitus tipe 1 disebabkan oleh serangan hipoglikemia. Pada 

diabetes melitus tipe 2, serangan hipoglikemia lebih jarang terjadi, 

meskipun penderita tersebut mendapat terapi insulin (Pharmaceutical care, 

2005). 

2.2.8.1.2 Diabetes Ketoasidosis (DKA) 

Diabetes ketoasidosis (DKA) merupakan komplikasi tipe yang 

umum dan dapat mengancam jiwa. DKA disebabkan oleh rendahnya tingkat 

insulin sirkulasi efektif bersamaan peningkatan hormon seperti glukagon, 

kortisol, katekolamin, dan hormon pertumbuhan. Kombinasi ini dapat 

menyebabkan perubahan katabolik dalam metabolisme karbohidrat, protein 

dan lemak. Gangguan penggunaan glukosa dan peningkatan produksi 

glukosa oleh hati dan ginjal menyebabkan hiperglikemia. Diabetes 

ketoasidosis (DKA) terjadi ketika: 

- Hiperglikemia, glukosa plasma >250 mg/dl (>13.88 mmol/L) 

- pH vena <7.3 dan/atau bikarbonat <15 mmol/L 

- Tingkat keton sedang atau besar dalam urin atau darah (Rewers, 2016). 

2.2.8.2    Komplikasi Kronik 

2.2.8.2.1 Komplikasi Makrovascular 

2.2.8.2.1.1 Penyakit Kardiovaskular 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama mortalitas 

(kematian) dan morbiditas pada prediabetes dan diabetes melitus tipe 

2, mekanisme potensial stress oksidatif memiliki efek penting pada 

aterogenesis dan dapat menyebabkan oksidasi lipoprotein-low-density 

(LDL). Pencegahan kejadian kardiovaskular dini melibatkan perawatan 

interaktif kompleks dengan antihipertensi, agen penurun lipid, dan 

pemberian asipirin dosis rendah rutin kanker (Wu et al, 2014). 
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2.2.8.2.1.2 Peripheral Vascular Disease (PVD) 

Penyakit vaskular perifer merupakan penyakit oklusi 

aterosklerotik pada ekstremitas bawah yang mengarah terjadinya 

penyempitan arteri distal di lengkungan aorta. Hal ini menyebabkan 

iskemia tungkai akut atau kronis PVD yang merupakan penyebab 

perkembangan ulkus sekitar 50% kasus (Noor et.al., 2015). 

2.2.8.2.2 Komplikasi Mikrovaskular 

2.2.8.2.2.1 Neuropati diabetik 

Neuropati diabetik dikaitkan dengan ulkus kaki, luka kulit yang 

tidak sembuh, amputasi, dan disfungsi seksual. Neuropati 

menyebabkan hilangnya sensasi pelindung pada kaki yang 

menyebabkan pembentukan ulserasi dan luka ringan lain (seperti 

selulitis) dan atau tulang kaki (misalnya osteomielitis) dan gangren. 

Disfungsi seksual biasanya terjadi pada pasien diabetes berusia muda 

karena stress oksidatif pada jaringan kavernous (Wu et.al., 2014).  

2.2.8.2.2.2 Nefropati diabetik 

Nefropati diabetik merupakan salah satu komplikasi 

mikrovaskuler yang paling penting. Manifestasi paling awal adalah 

terdapat sejumlah kecil protein kemih (mikroalbumin) yang tidak dapat 

dideteksi dalam urinalisis rutin, namun dapat dideteksi pada pengujian 

spesifik. Jika pendeteksian dapat dilakukan di fase awal, perkembangan 

nefropati dapat dicegah (Wu et.al., 2014). 

2.2.8.2.2.3 Retinopati diabetik 

Retina adalah daerah paling vaskular di dalam tubuh, karena 

membutuhkan oksigen tinggi untuk mengubah cahaya menjadi energi 

listrik pada batang dan kerucut. Hiperglikemia kronis dapat 

menyebabkan kerusakan mikrovaskular pada pembuluh retina, karena 

mengakibatkan edema dan/atau pendarahan ke dalam retina atau humor 

vitreus karena permeabilitas vaskular. Faktanya, disglikemia sering 

terjadi lebih awal daripada diagnosis pasien diabetes melitus, karena 

hampir 20% pasien diabetes melitus yang baru didiagnosis 

menunjukkan bukti retinopati (Wu et.al., 2014). 
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2.2.8.2.2.4 Foot Ulcer Diabetic 

Penderita diabetes melitus dapat mengalami masalah dengan 

sirkulasi yang buruk ke kaki, akibat kerusakan pembuluh darah. 

Masalah ini meningkatkan risiko ulserasi, infeksi bahkan amputasi. 

Orang dengan diabetes melitus mengahadapi risiko amputasi yang 

mungkin lebih dari 25 kali lebih besar dibandingkan pada orang tanpa 

diabetes melitus. Dengan penanganan yang baik, sebagian besar 

amputasi dapat dihindari (IDF, 2015). 

2.2.9 Parameter Kendali Diabetes Melitus 

Pada praktek sehari-hari, hasil pengobatan diabetes melitus tipe 2 harus 

dipantau secara sistematik dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan jasmani dan 

pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah : 

2.2.9.1 Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

Tujuan pemeriksaan glukosa darah : 

- Mengetahui apakah telah tercapai sasaran terapi 

- Melakukan penyesuaian dosis obat, apabila belum 

tercapai sasaran terapi 

Waktu pelaksanaan pemeriksaan glukosa darah : 

- Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa 

- Glukosa 2 jam setelah makan, atau 

- Glukosa darah pada waktu yang lain secara berkala 

sesuai dengan kebutuhan 

2.2.9.2 Pemeriksaan HbA1c 

Tes hemoglobin terglikosilasi, disebut juga sebagai glikohemoglobin, 

atau hemoglobin glikosilasi (disingkat sebagai HbA1c), adalah cara yang 

digunakan untuk menilai efek perubahan terapi dalam waktu 8-12 minggu 

sebelumnya. Untuk melihat hasil terapi dan rencana perubahan terapi, HbA1c 

diperiksa setiap 3 bulan sekali, atau tiap bulan pada keadaan HbA1c yang 

sangat tinggi (>10%). Pada pasien yang telah mencapai sasaran terapi disertai 

kendali glikemik yang stabil HbA1c diperiksa paling sedikit 2 kali dalam kurun 

waktu 1 tahun. HbA1c tidak dapat digunakan sebagai alat evaluasi pada kondisi 

tertentu seperti: hemoglobinopati, anemia, riwayat transfusi darah 2-3 bulan 
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terakhir, keadaan lain yang mempengaruhi umur eritrosit dan gangguan fungsi 

ginjal. 

2.2.9.3 Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM) 

Pemantauan kadar glukosa darah dapat dilakukan dengan 

menggunakan darah kapiler. Saat ini banyak alat pengukur kadar glukosa darah 

dengan menggunakan reagen kering yang sederhana dan mudah dipakai. Hasil 

pemeriksaaan kadar glukosa darah memakai alat-alat tersebut dapat dipercaya 

sejauh cara pemeriksaan dilakukan sesuai dengan cara standar yang 

dianjurkan. Hasil pemantauan dengan cara reagen kering perlu dibandingkan 

dengan cara konvensional secara berkala. Pemantauan Glukosa Darah Mandiri 

(PGDM) dianjurkan bagi pasien dengan pengobatan suntik insulin beberapa 

kali perhari atau pada pengguna obat pemacu sekresi insulin. Waktu 

pemeriksaan dilakukan secara bervariasi, tergantung tujuan pemeriksaan pada 

umumnya terkait dengan terapi yang diberikan. Waktu yang dianjurkan adalah 

pada saat sebelum makan, 2 jam setelah makan (untuk menilai ekskursi 

glukosa), menjelang waktu tidur (untuk menilai risiko hipoglikemia), dan di 

antara siklus tidur (untuk menilai adanya hipoglikemia nocturnal yang kadang 

tanpa gejala), atau ketika mengalami gejala seperti hypoglycemic spells. 

Pemantauan Glukosa Darah Mandiri dianjurkan dilakukan pada : 

- Penyandang diabetes melitus yang direncanakan 

mendapat terapi insulin 

- Penyandang diabetes melitus dengan terapi insulin 

pada keadaan sebagai berikut: 

1. Pasien dengan A1C yang tidak mencapai target setelah terapi dilakukan 

2. Wanita yang sedang merencanakan hamil 

3. Wanita hamil dengan hiperglikemia 

4. Kejadian hipoglikemia berulang 

2.2.9.4 Glycated Albumin (GA) 

Berdasarkan rekomendasi yang telah ada, monitor hasil strategi terapi 

dan perkiraan prognostik diabetes melitus saat ini didasarkan kepada hasil dua 

riwayat pemeriksaan yaitu glukosa plasma (kapiler) dan HbA1c. Kedua 

pemeriksaan ini memiliki kekurangan dan keterbatasan. HbA1c memiliki 

keterbatasan di berbagai keadaan yang mempengaruhi umur eritrosit (sel darah 
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merah). Saat ini terdapat cara lain seperti pemeriksaan glycated albumin (GA) 

yang bisa digunakan dalam monitoring. 

GA dapat digunakan untuk menilai indeks kontrol glikemik yang tidak 

dipengaruhi oleh gangguan metabolisme hemoglobin dan masa hidup eritrosit 

seperti HbA1c. HbA1c merupakan indeks kontrol glikemik jangka panjang (2-

3 bulan). Sedangkan proses metabolik albumin terjadi lebih cepat daripada 

hemoglobin dengan perkiraan 15-20 hari sehingga GA merupakan indeks 

kontrol glikemik jangka pendek. Beberapa gangguan seperti pengobatan 

steroid, sindrom nefrotik, obesitas dan gangguan fungsi tiroid dapat 

berpengaruh pada albumin yang berpotensi mempengaruhi nilai pengukuran 

GA (Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2, 2015). 

Tabel II. 3 Sasaran Pengendalian DM 

Parameter Sasaran 

Indeks Massa Tubuh (kg/𝒎𝟐) 18.5 – < 23* 

Tekanan darah sistolik (mmHg) <140 

Tekanan darah diastolik (mmHg) <90 

Glukosa darah prepandial kapiler 

(mg/dl) 
80-130** 

Glukosa darah 1-2 jam post prandial 

kapiler (mg/dl) 
<180** 

HbA1c (1%) <7 (atau individual) 

Kolestrol LDL (mg/dl) 
<100 (<70 bila risiko kardiovaskular 

sangat tinggi) 

Kolestrol HDL (mg/dl) Laki-laki >40; Perempuan >50 

Trigliserida (mg/dl) <150 

*The Asia-Pacific Perspective: Redefining Obesity and Its Treatment, 2000 

**Standards of Medical Care in Diabetes, ADA 2015 

(Perkeni, 2015) 
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2.2.10 Penatalaksanaan Terapi Diabetes Melitus 

Pharmaceutical Care penyakit diabetes melitus yang diterbitkan tahun 2005 

menyatakan, penatalaksanaan diabetes melitus memiliki tujuan akhir untuk 

menurunkan morbiditas serta mortalitas penderita diabetes melitus, secara spesifiknya 

ditujukan guna mencapai 2 target utama, yaitu : 

1. Menjaga kadar glukosa plasma berada dalam rentang normal 

2. Mencegah serta meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi 

Terdapat dua pendekatan dalam pelaksanaan diabetes melitus, pertama 

pendekatan terapi tanpa obat dan kedua yaitu pendekatan terapi dengan obat. 

2.2.10.1 Terapi Non Farmakologi 

2.2.10.1.1 Edukasi 

Edukasi memiliki tujuan untuk mengajak penderita diabetes 

melitus hidup sehat. Hal ini perlu selalu dilakukan sebagai bagian dari 

upaya pencegahan serta termasuk bagian penting dari pengelolaan diabetes 

melitus secara holistik. Materi edukasi yang diberikan terdiri dari materi 

edukasi tingkat awal dan materi edukasi tingkat lanjutan (Perkeni, 2015). 

2.2.10.1.2 Pengaturan Diet 

Diet merupakan kunci kesuksesan penatalaksanaan diabetes 

melitus. Diet yang dianjurkan yaitu makanan dengan komposisi seimbang 

dalam hal karbohidrat, protein dan lemak, sesuai kebutuhan gizi yang baik. 

Jumlah kalori harus disesuaikan dengan pertumbuhan, umur, status gizi, 

stress akut dan kegiatan fisik untuk mempertahankan berat badan yang 

ideal (Pharmaceutical care, 2005). 

Penurunan berat badan bisa mengurangi resistensi insulin dan 

memperbaiki respons sel-sel β terhadap stimulus glukosa. Salah satu 

penelitian melaporkan bahwa penurunan 5% berat badan pada penderita 

diabetes melitus dapat mengurangi kadar HbA1c sebanyak 0.6% (HbA1c 

merupakan salah satu parameter status diabetes melitus), dan setiap 

kilogram penurunan berat badan dihubungkan dengan 3 sampai 4 bulan 

tambahan waktu harapan hidup (Pharmaceutical care, 2005). 
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2.2.10.1.3 Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

Terapi Nutrisi Medis (TNM) adalah bagian penting dari 

penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 secara komprehensif. Untuk 

mencapai sasaran terapi TNM sebaiknya diberikan sesuai kebutuhan setiap 

penderita diabetes melitus. Prinsip pengaturan makan hampir sama dengan 

anjuran makan untuk masyarakat pada umumnya, yaitu makanan seimbang 

sesuai dengan kebutuhan kalori serta zat gizi dari masing-masing individu. 

Adapun komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari : karbohidrat tidak 

lebih dari 55-65% dari total kebutuhan energi sehari, protein 10-20% serta 

lemak 20-25% kebutuhan kalori. Penderita diabetes melitus perlu diberikan 

penekanan tentang pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah 

kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat untuk 

meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri (PERKENI, 

2011 ; PERKENI, 2015). 

2.2.10.1.4 Jasmani 

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan 

diabetes melitus tipe 2 apabila disertai adanya nefropati. Latihan jasmani 

sebaiknya dilakukan teratur sebanyak 3 hingga 5 kali tiap minggu selama 

sekitar 30 menit sampai 45 menit, dengan total 150 menit perminggu. Jeda 

antara latihan tidak boleh lebih dari 2 hari berturut-turut (Perkeni, 2015). 

Pemeriksaan glukosa darah <100 mg/dL pada pasien dianjurkan 

untuk konsumsi karbohidrat terlebih dahulu dan apabila >250 mg/dL 

dianjurkan menunda latihan jasmani. Latihan jasmani yang dianjurkan 

adalah latihan jasmani yang bersifat aerobic dengan intensitas sedang (50-

70% demyut jantung maksimal) seperti: jalan cepat, jogging, berenang, dan 

bersepeda santai. Denyut jantung maksimal dihitung melalui cara 

mengurangi angka 220 dengan usia pasien (Perkeni, 2015). 

2.2.10.2  Terapi Farmakologi 

2.2.10.2.1 Insulin 

Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Hormon 

insulin melepaskan endogen dari sel β pankreas. Pada penderita diabetes 

melitus tipe 1, sel-sel β  Langerhans kelenjar pankreas penderita rusak 

sehingga tidak dapat lagi memproduksi insulin. Sebagai penggantinya, 
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maka penderita diabetes melitus tipe 1 harus mendapat insulin eksogen 

untuk membantu metabolisme karbohidrat dalam tubuhnya dapat berjalan 

normal. Sedangkan pada pasien diabetes melitus tipe 2 juga mungkin 

mengalami penurunan produksi insulin endogen, sehingga membutuhkan 

pengobatan insulin sebagai terapi tambahan (IDF, 2015; Mane et.al.,2012; 

Pharmaceutical care, 2005). 

 

Gambar 2.5 Skema produksi insulin (Sumber: IDF, 2015) 

Prinsipnya, sekresi insulin dikendalikan tubuh untuk menstabilkan 

kadar gula darah. Apabila kadar gula di dalam darah tinggi (hiperglikemi), 

sekresi insulin akan meningkat. Sebaliknya, apabila kadar gula darah 

rendah (hipoglikemia), maka sekresi insulin juga akan menurun. Keadaan 

normal, kadar gula darah di bawah 80 mg/dl dapat menyebabkan sekresi 

insulin menjadi sangat rendah. Insulin berfungsi untuk membantu transport 

glukosa masuk ke dalam sel, insulin mempunyai pengaruh luas terhadap 

metabolisme, baik metabolisme lipid dan karbohidrat, maupun 

metabolisme mineral dan protein. Insulin akan meningkatkan lipogenesis, 

menekan lipolisis, serta meningkatkan transport asam amino masuk ke 

dalam sel. Insulin mempunyai peran dalam memodulasi transkripsi, 

sintesis DNA serta replikasi sel. Oleh karena itu, gangguan fungsi insulin 

dapat berpengaruh negatif dan menyebabkan komplikasi luas di berbagai 

organ serta jaringan tubuh (Pharmaceutical care, 2005). 
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Tabel II. 4 Jenis Insulin 

Jenis Sediaan Insulin 
Mula Kerja 

(Jam) 

Puncak 

(Jam) 

Masa Kerja 

(Jam) 

Masa kerja singkat 

(Short-acting/insulin), 

atau insulin regular 

0,5 1-4 6-8 

Masa kerja Sedang 1-2 6-12 18-24 

Masa kerja Sedang, 

Mula kerja cepat 
0,5 4-15 18-24 

Masa kerja panjang 4-6 14-20 24-36 

(Pharmaceutical care, 2005). 

Berbagai substitusi pada molekul insulin serta modifikasi lainnya 

menyebabkan terjadi klasifikasi jenis-jenis insulin. Hal ini berdasarkan 

karakteristik farmakokinetik (onset, puncak, dan lama kerjanya) dan 

farmakodinamiknya. Sediaan insulin untuk terapi dapat digolongkan 

menjadi 4 kelompok sebagai berikut  (IDF 2015 ; Pharmaceutical Care, 

2005): 

1. Insulin masa kerja singkat (Short-acting/Insulin) atau insulin regular 

2. Insulin masa kerja sedang (Intermediate-acting) 

3. Insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat 

4. Insulin masa kerja Panjang (Long acting insulin) 

Tabel II. 5 Profil Sediaan Insulin Yang Beredar di Indonesia 

Nama 

Sediaan 
Golongan 

Mula 

kerja 

(jam) 

Puncak 

(jam) 

Masa 

kerja 

(jam) 

Sediaan* 

Actrapid HM 
Masa kerja 

singkat 
0.5 1-3 8 40 Ul/ml 

Actrapid HM 

Penfill 

Masa kerja 

singkat 
0.5 2-4 6-8 100 Ul/ml 

Insulatard 

HM 

Masa kerja 

sedang, mula 

kerja cepat 

0.5 4-12 24 40 Ul/ml 
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   Lanjutan dari halaman 26 

Nama 

Sediaan 
Golongan 

Mula 

kerja 

(jam) 

Puncak 

(jam) 

Masa 

kerja 

(jam) 

Sediaan* 

Insulatard 

HM Penfill 

Masa kerja 

sedang, mula 

kerja cepat 

0.5 4-12 24 100 Ul/ml 

Monotard 

HM 

Masa kerja 

sedang, mula 

kerja cepat 

2.5 7-15 24 
40 Ul/ml dan 

100 Ul/ml 

Protamin 

Zinc Sulfat 
Kerja lama 4-6 14-20 24-36  

Humulin 

20/80 

Sediaan 

campuran 
0.5 1.5-8 14-16 40 Ul/ml 

Humulin 

30/70 

Sediaan 

campuran 
0.5 1-8 14-15 100 Ul/ml 

Humulin 

40/60 

Sediaan 

campuran 
0.5 1-8 14-15 40 Ul/ml 

Mixtard 

30/70 Penfill 

Sediaan 

campuran 
   100 Ul/ml 

*Dosis insulin dinyatakan dalam unit internasional (UI) untuk tujuan terapi. Satu UI 

merupakan jumlah yang diperlukan guna menurunkan kadar gula darah kelinci 

sebanyak 45mg%. Sediaan homogen human insulin mengandung 25-30 U/mg. 

(Pharmaceutical care, 2005) 

2.2.10.2.2 OAD 

2.2.10.2.2.1 Biguanide 

Metformin termasuk biguanide yang merupakan obat oral lini 

pertama dalam pengelolaan diabetes melitus tipe 2 di seluruh kelompok 

usia. Metformin dapat mengaktifkan kinase protein aktif adenosin 

monofosfat di hati, yang menyebabkan hambatan glukoneogenesis 

melalui efek kompleks pada enzim mitokondria. Metformin dapat 

menunda perkembangan diabetes melitus tipe 2, mengurangi risiko 

komplikasi lanjutan, serta mengurangi tingkat kematian pada pasien 

dengan mengurangi sintesis glukosa hepatik (glukeogenesis) dan 

jaringan perifer yang sensitif terhadap insulin. Rute eliminasinya yaitu 

melalui ginjal. Metformin mempunyai profil keamanan yang sangat 

baik, meskipun dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal 

termasuk mual, diare, dan dispepsia pada hampir 30% subjek setelah 

inisiasi (Arun Chaudhury, et.al., 2017). 
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Tabel II. 6 Obat Hipoglikemik Oral Golongan Biguanida 

Obat Hipoglikemik Oral Keterangan 

Metformin 

Contoh Sediaan: 

• Metformin (generic) 

• Benoformin (Benofarma) 

• Bestab (Yekatria) 

• Diabex (Combiphar) 

• Eraphage (Guardian) 

• Formell (Alpharma) 

• Glucotika (Ikapharmindo) 

• Glucophage (Merck) 

• Gludepatic (Fahrenheit) 

• GLumin (Dexa Medica) 

• Methpica (Tropica Mas) 

• Neodipar (Aventis) 

• Rodiamet 9Rocella) 

• Tudiab (Meprofarm) 

• Zumamet (Prima Hexal) 

Merupakan satu-satunya golongan 

yang masih digunakan untuk obat 

hipoglikemik oral. Mekanisme 

kerjanya yaitu menurunkan kadar 

glukosa darah dengan memperbaiki 

transport glukosa ke dalam sel-sel 

otot. Obat ini dapat memperbaiki 

uptake glukosa hingga sebesar 10% 

sampai 40%. Menurunkan produksi 

glukosa hati dengan jalan 

mengurangi glikogenolisis dan 

glukoneogenesis 

(Pharmaceutical care, 2005) 

2.2.10.2.2.2 Sulfonilurea (Insulin Secretagogue) 

Mekanisme kerja sulfonilurea yaitu menurunkan kadar glukosa 

darah dengan meningkatkan sekresi insulin di pankreas lalu 

manghalangi saluran 𝐾𝐴𝑇𝑃. Selain itu, sulfonilurea membatasi 

glukoneogenesis di hati. Sulfonilurea menurunkan kerusakan lipid 

menjadi asam lemak dan mengurangi clearance insulin di hati. 

Sulfonilurea diresepkan untuk pilihan pengobatan tambahan 

pengelolaan diabetes melitus tipe 2. Sulfonilurea dibagi menjadi dua 

kelompok: generasi pertama (klorpropamida, tolbutamid dan 

tolazamid) dan generasi kedua (glipizid, gliburid dan glimepirid). 

Generasi pertama sulfonilurea mempunyai waktu paruh lebih lama, 

onset of action lebih lambat dibandingkan dengan sulfonilurea generasi 
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kedua, dan risiko hipoglikemia lebih tinggi. Saat ini sulfonilurea 

generasi kedua yang lebih sering diresepkan yaitu glimepiride karena 

dengan dosis rendah sudah memiliki efek pada pasien dengan profil 

teraman. Hipoglikemia merupakan efek samping utama dari semua 

sulfonilurea, sementara efek samping ringan seperti pusing, sakit 

kepala, mual, reaksi hipersensitivitas dan penambahan berat badan juga 

umum terjadi (Arun Chaudhury et.al., 2017). 

Tabel II. 7 Obat Hipoglikemik Oral Golongan Sulfonilurea 

Obat Hipoglikemik Oral Keterangan 

Gliburida 

(Glibenklamida) 

Contoh Sediaan: 

a. Abenon (Heroik) 

b. Clamega (Emba Megafarma) 

c. Condiabet (Armoxindo) 

d. Daonil (Aventis) 

e. Diacella (Rocella) 

f. Euglucon (Boehringer 

Mannheim, Phapros) 

g. Fimediab (First Medipharma) 

h. Glibenklamide (generik) 

i. Glidanil (Mersi) 

j. Gluconic (Nicholas) 

k. Glimel (Merck) 

l. Hisacha (Yekatria Farma) 

m. Latibet (Ifars) 

Mempunyai efek hipoglikemik poten 

sehingga pasien perlu diingatkan 

untuk melakukan jadwal makan yang 

ketat. Gliburida dimetabolisme di 

dalam hati, hanya sekitar 25% 

metabolit dieksresi melalui ginjal, 

sebagian besar dieksresi melalui 

empedu dan dikeluarkan bersama 

tinja. Gliburida efektif pada 

pemberian dosis tunggal. Bila 

pemberian dihentikan, obat akan 

bersih keluar dari serum setelah 36 

jam. Diperkirakan mempunyai efek 

terhadap agregasi trombosit. Dalam 

batas tertentu masih dapat diberikan 

pada beberapa pasien dengan 

kelainan fungsi hati dan ginjal. 
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                 Lanjutan dari halaman 29 

Obat Hipoglikemik Oral Keterangan 

Glipzida 

Contoh sediaan: 

a) Aldiab (Merck) 

b) Glucotrol (Pfizer) 

c) Glucotrol 

d) Glyzid (Suthi Sepuri) 

e) Minidiab (Kalbe Farma) 

Masa kerja lebih lama dibandingkan 

dengan glibenklamid tetapi lebih 

pendek dari klorpropamid. Kekuatan 

hipoglikemiknya lebih besar 

dibandingkan tolbutamide. 

Mempunyai efek menekan produksi 

glukosa hati serta meningkatkan 

jumlah reseptor insulin. Glipzida 

diabsorpsi lengkap sesudah 

pemberian per oral dan cepat 

dimetabolisme dalam hati menjadi 

metabolit tidak aktif. Sekitar 10% 

glipzida utuh dieksresikan melalui 

ginjal 

Glikazida 

Contoh sediaan : 

a) Diamicron (Darya Varia) 

b) Glibet (Dankos) 

c) Glicab (Tempo Scan Pacific) 

d) Glucodex (Dexa Medica) 

e) Glidabet (Kalbe Farma) 

f) Glikatab (Rocella Lab) 

g) Gored (Bernofarm) 

h) Glumeco (Mecosin) 

i) Linodiab (Pyridam) 

j) Nufamicron (Nufarindo) 

k) Pedab (Otto) 

l) Tiaglip (Tunggal IA) 

m) Xepabet (Metiska Farma) 

Efek hipoglikemik sedang sehingga 

tidak begitu sering menyebabkan 

efek hipoglikemik. Mempunyai efek 

anti agregasi trombosit yang lebih 

poten. Dapat diberikan pada 

penderita gangguan fungsi hati dan 

ginjal ringan 
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Obat Hipoglikemik Oral Keterangan 

Glimepirida 

Contoh sediaan: 

• Amaryl 

Waktu mula kerja pendek dan waktu 

kerja lama, sehingga diberikan 

dengan cara pemberian dosis 

tunggal. Pada pasien yang berisiko 

tinggi, seperti pasien usia lanjut, 

pasien dengan gangguan ginjal atau 

yang melakukan aktivitas berat dapat 

diberikan obat ini. Dibandingkan 

dengan glibenklamid, glimepiride 

lebih jarang menimbulkan efek 

hipoglikemik di awal pengobatan 

Glikuidon 

Contoh Sediaan: 

• Glurenorm (Boehringer 

Ingelheim) 

Efek hipoglikemik sedang dan jarang 

menimbulkan serangan 

hipoglikemik. Karena hampir 

seluruhnya dieksresi melalui usus 

dan empedu, maka dapat diberikan 

pada pasien dengan gangguan fungsi 

hati dan ginjal yang agak berat. 

 (Pharmaceutical Care, 2005) 

a) Thiazolidindione 

Thiazolidindione merupakan agonis PPAR (peroxisome 

proliferator-actived receptor). Mekanisme kerjanya yaitu dengan 

peningkatan kadar adiponektin, pengurangan akumulasi asam lemak 

bebas, pengurangan sitokin inflamasi, pemeliharaan integritas dan 

fungsi β-sel, semuanya mengarah pada peningkatan resistensi insulin. 

Thiazolidindione tidak disarankan untuk pengobatan lini pertama 

(Arun Chaudhury, et.al., 2017). 
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Tabel II. 8 Obat Hipoglikemik Oral Golongan Thiazolidindione 

Obat Hipoglikemik Oral Keterangan 

Rosiglitazone 

Contoh sediaan : 

• Avandia (Glaxo Smith Kline) 

Mekanisme kerja hampir sama dengan 

pioglitazone, dieksresi melalui urin dan 

feses. Menyebabkan efek hipoglikemik 

yang cukup jika dikombinasikan dengan 

metformin. Saat ini belum beredar di 

Indonesia 

Pioglitazone 

Contoh Sediaan: 

• Actos (Takeda Chemicals Industries 

Lts) 

Mempunyai efek menurunkan resistensi 

insulin dengan meningkatkan jumlah 

protein transporter glukosa, sehingga 

meningkatkan uptake glukosa pada sel 

jaringan perifer. Dimetabolisme di 

hepar. Obat ini tidak boleh diberikan 

pada pasien gagal jantung karena dapat 

memperberat edema dan juga pada 

gangguan fungsi hati. Saat ini tidak 

digunakan sebagai obat tunggal. 

(Pharmaceutical care, 2005) 

b) α-glukosidase Inhibitor 

Mekanisme kerja α-glukosidase Inhibitor adalah menghambat 

kerja enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, sehingga 

memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah (Pharmaceutical care, 

2005).  

Tabel II. 9 Obat Hipoglikemik Oral Golongan α-glukosidase 

Obat Hipoglikemik Oral Keterangan 

Acarbose 

Contoh sediaan : 

• Glucobay (Bayer) 

• Precose 

Acarbose diberikan dalam terapi 

kombinasi dengan metformin atau 

insulin, dan sulfonilurea 
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Obat Hipoglikemik Oral Keterangan 

Miglitol 

Contoh Sediaan: 

• Glycet 

Miglitol diberikan dalam terapi 

kombinasi dengan obat antidiabetik oral 

(OAD) golongan sulfonilurea 

(Pharmaceutical care, 2005) 

2.3 Ulkus Kaki Diabetikum 

2.3.1 Definisi Ulkus Kaki Diabetikum 

Ulkus diabetikum adalah salah satu komplikasi jangka panjang dari diabetes 

melitus yang sering terjadi. Ulkus diabetikum terjadi karena adanya hiperglikemi pada 

pasien diabetes melitus yang kemudian menyebabkan kelainan neuropati dan 

pembuluh darah. Kelainan neuropati mengakibatkan berbagai perubahan kulit serta 

otot, kemudian menyebabkan terjadi perubahan distribusi tekanan pada telapak kaki 

sehingga mempermudah terjadinya ulkus. Adanya risiko ulkus yang terinfeksi, maka 

kemungkinan untuk amputasi menjadi lebih besar (Akbar et.al., 2014). 

Hiperglikemia (Keadaan glukosa darah yang meningkat) dapat menyebabkan 

terjadinya risiko ulkus diabetikum yang sulit disembuhkan karena pasien mengalami 

penurunan kemampuan pembuluh darah dalam berkontraksi maupun relaksasi 

akibatnya perfusi jaringan bagian distal dari tungkai kurang baik serta keadaan 

hiperglikemia merupakan lingkungan subur untuk berkembang biaknya kuman 

patogen anaerob karena plasma darah penderita diabetes melitus yang tidak terkontrol 

dengan baik dan memiliki kekentalan (viskositas) yang tinggi akibatnya aliran darah 

melambat dan suplai oksigen berkurang (Veranita et.al., 2016). 

2.3.2 Epidemiologi Ulkus Kaki Diabetikum 

Infeksi kaki diabetik dapat menurunkan kualitas hidup, meningkatkan 

morbiditas, tekanan fisik dan emosional serta biaya perawatan kesehatan. Jumlah 

pasien diabetes melitus dan penyakit arteri perifer, ulkus dengan pembengkakan 

maupun infeksi dan neuropati di rumah sakit berlipat ganda dari 445.000 di tahun 1988 

menjadi 890.000 di tahun 2007 (Bergmann, 2016). Kejadian tahunan ulserasi kaki 

diperkirakan sekitar 1%-4%, dan prevalensinya berkisar antara 4% sampai 10%, 

sedangkan risiko seumur hidup untuk perkembangan ulkus diabetikum berkisar antara 

15% sampai setinggi 25%. Adanya ulserasi kaki dianggap sebagai penyebab utama 
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dilakukannya amputasi ekstremitas bawah penderita diabetes melitus. Angka kematian 

ulkus kaki pada penyandang diabetes melitus di Indonesia sekitar 17%-32% (Amin N 

et.al, 2016 ; Veranita et.al., 2016). 

2.3.3 Etiologi Dan Patofisiologi Ulkus Kaki Diabetikum 

 

Gambar 2.6  Patofisiologi Ulkus Diabetikum (Sumber: Mendes et.al., 2012) 

 Ulkus kaki diabetikum dapat disebabkan adanya tiga faktor (trias) yaitu: 

Iskemik, Neuropati serta Infeksi. Apabila kadar glukosa darah tidak terkendali pada 

penderita diabetes melitus maka akan terjadi komplikasi kronik yaitu neuropati, dalam 

keadaan hiperglikemik dapat penyebabkan peningkatan aksi enzim aldose-reduktase 

dan sorbitol dehidrogenase. Hal ini menyebabkan konversi glukosa intraselular 

menjadi sorbitol dan fruktosa. Akumulasi produk gula ini menyebabkan penurunan 

sintesis miosinositol sel saraf yang dibutuhkan untuk konduksi neuron normal 

sehingga mengakibatkan terjadinya edema syaraf (Clayton et.al, 2009). 
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Gambar 2.7 Jalur Umum Terjadinya Ulkus Diabetik (Sumber:Armstrong et.al., 2017) 

Ulkus kaki diabetikum juga disebabkan neuropati berupa neuropati sensorik, 

motorik dan otonom. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu akibat neuropati sensorik dapat 

menyebabkan hilangnya kewaspadaan terhadap trauma atau benda asing, akibatnya 

banyak luka tidak diketahui secara dini dan semakin memburuk karena terus-menerus 

mengalami penekanan. Kerusakan inervasi otot intrinsik akibat neuropati motorik 

menyebabkan ketidakseimbangan antara fleksi dan ekstensi kaki serta formitas kaki, 

kemudian menyebabkan perubahan distribusi tekanan pada telapak kaki, selanjutnya 

memicu timbulnya kalus. Kalus jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber 

trauma bagi kaki tersebut. Neuropati otonom menyebabkan penurunan fungsi kelenjar 

keringat dan sebum. Kaki akan kehilangan kemampuan alami untuk melembabkan 

kulit, sehingga kulit menjadi kering dan pecah-pecah sehingga mudah terinfeksi 

(Aumiller et.al., 2015). 

Iskemik adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekurangan darah 

dalam jaringan, sehingga jaringan menjadi kekurangan oksigen. Hal ini disebabkan 
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karena adanya proses makroangiopati di pembuluh darah sehingga sirkulasi jaringan 

menurun ditandai hilangnya atau berkurangnya denyut nadi pada arteri dorsalis pedis, 

tibialis dan poplitea, kaki menjadi atrofi, dingin dan kuku menebal. Kelainan 

selanjutnya terjadi nekrosis jaringan sehingga timbul ulkus yang biasanya dimulai dari 

ujung kaki atau tungkai (Alavi et.al., 2014). 

Pernyakit arteri perifer merupakan penyakit penyumbatan arteri ekstremitas 

bawah yang disebabkan oleh artherosklerosis. Arterosklerosis merupakan kondisi 

dimana arteri menebal serta menyempit karena penumpukan lemak di bagian dalam 

pembuluh darah. Menebalnya arteri di kaki mempengaruhi otot kaki karena 

berkurangnya suplai darah sehingga mengakibatkan kesemutan, rasa tidak nyaman, 

dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan kematian jaringan yang akan 

berkembang menjadi ulkus diabetikum (Alavi et.al., 2014). 

2.3.4. Manifestasi Klinik Ulkus Kaki Diabetikum 

Gejala diawali ditandai timbulnya kemerahan pada kulit, timbul rasa nyeri 

(bisa terjadi bisa tidak), kemudian lama-lama menjadi dingin, tidak berasa, pucat serta 

berubah warna menjadi coklat lalu coklat kehitaman, karena terdapat gas ulkus akibat 

dari infeksi bakteri maka akan timbul bau tidak sedap, timbul oedema di daerah luka. 

Ulkus yang tidak diobati dengan baik dapat menyebabkan toksin dari bakteri masuk 

ke sirkulasi darah lalu menyebabkan sepsis dan dalam keadaan lebih parah dapat 

menyebabkan shock sepsis (Dipiro et.al., 2011). 

2.3.5. Faktor Risiko Ulkus Kaki Diabetikum 

Faktor risiko ulkus kaki diabetikum  menurut Aumiller & Dollahite (2015) 

meliputi: 

a. Kelainan bentuk anatomis 

b. Penyakit pembuluh darah perifer 

c. Kontrol glikemik yang buruk 

d. Memiliki riwayat amputasi ekstremitas bawah 

e. Memiliki sejarah ulkus kaki 

f. Nefropati diabetik pada orang yang menjalani dialisis 

g. Merokok 
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2.3.6. Klasifikasi Ulkus Kaki Diabetikum 

 

Gambar 2.8 Klasifikasi Ulkus Kaki Diabetikum Wagner-Meggit (Sumber: Nather, 2016) 

Klasifikasi Wagner-Meggit menjadi sistem penilaian yang paling banyak 

digunakan secara universal untuk lesi pada ulkus kaki diabetikum. Sistem penilaian 

lesi ini memiliki enam kelas penilaian. Empat kelas pertama (Kelas 0,1,2, dan 3) 

didasarkan kedalaman pada fisik lesi dan jaringan lunak kaki. Dua nilai terakhir (kelas 

4 dan 5) didasarkan tingkat gangren dan perfusi yang hilang. Kelas 4 mengacu pada 

gangren kaki parsial dan kelas 5 mengacu pada gangren keseluruhan. Luka superfisial 

yang terinfeksi atau disvaskular tidak dapat diklasifikasikan oleh sistem ini. Klasifikasi 

ini terbatas untuk identifikasi serta menggambarkan penyakit vaskular sebagai faktor 

risiko independen. (Jain, 2012). 

Tabel II. 10 Klasifikasi Wagner-Meggit 

Derajat Lesi Penanganan 

Grade 0 Tidak terdapat ulkus kaki risiko tinggi Pencegahan 

Grade 1 Ulkus superfisial melibatkan seluruh 

lapisan kulit tanpa menyebar ke jaringan 

Kontrol gula darah dan 

pemberian antibiotik 

Grade 2 Ulkus dalam, menyebar hingga 

mencapai ligament serta otot, namun 

tidak terdapat keterlibatan dengan tulang 

dan pembentukan abses 

Kontrol gula darah, 

Debridement, dan pemberian 

antibiotik 

 

Grade 3 Ulkus dalam dengan pembentukan abses 

atau selulitis sering disertai 

osteomyelitis 

Debridement dan amputasi 

kecil 
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  Lanjutan dari halaman 37 

Derajat Lesi Penanganan 

Grade 4 Gangren pada satu lokasi kaki Debridement dan amputasi 

luas 

Grade 5 Gangren meluas hingga melibatkan 

seluruh kaki 

Amputasi dibawah lutut 

(Alavi et.al., 2014 ; Muhartono et.al., 2017) 

 

Gambar 2.9 Tingkat Ulkus Kaki Diabetikum Klasifikasi Wagner-Meggit (Sumber: Wagner, 

2012) 

Klasifikasi ulkus kaki diabetikum lain yang banyak digunakan adalah 

klasifikasi University of Texas. Keunggulan dari klasifikasi ini yaitu dapat 

memprediksi hubungan antara kemungkinan komplikasi pasien dengan grade dan 

stage yang lebih tinggi. 

Tabel II. 11 Klasifikasi University of Texas 

Stage Grade 

0 1 2 3 

A Pre-or-post-

ulcerative 

Lesi yang telah 

terepitelisasi 

dengan 

sempurna 

Luka 

superfisial 

Luka 

menyebar 

sampai tendon 

dan kapsul 

Luka 

menyebar 

sampai tulang 

dan sendi 
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 Lanjutan dari halaman 38 

Stage Grade 

0 1 2 3 

B Infeksi Infeksi Infeksi Infeksi 

C Iskemik Iskemik Iskemik Iskemik 

D Infeksi dan 

Iskemik 

Infeksi dan 

Iskemik 

Infeksi dan 

Iskemik 

Infeksi dan 

Iskemik 

(Jain, 2012) 

2.3.7. Bakteri Penyebab Ulkus Kaki Diabetikum 

Infeksi pada ulkus kaki diabetikum dan gangren pada umumnya 

disebabkan oleh polimikrobial. Beberapa penelitian menunjukkan bakteri 

aerob (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) dan bakteri anaerob 

(Peptostreptococcus sp) merupakan penyebab utama dari infeksi ulkus kaki 

diabetikum dan memperlambat penyembuhan (Kannan et.al., 2014). Berbagai 

penelitian menunjukkan Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang paling 

sering menginfeksi yaitu sekitar 23-76% (Gardner & Frantz, 2008). 

2.3.8. Penatalaksanaan Ulkus Kaki Diabetikum 

2.3.8.1.Debridement 

Debridement dilakukan pada semua luka kronis untuk menghilangkan 

luka di permukaan dan jaringan nekrotik. Hal ini untuk meningkatkan 

penyembuhan dengan meningkatkan produksi jaringan granulasi dan dapat 

dicapai dengan pembedahan secara enzimatik, biologis dan autolisis. 

Debridement bedah dilakukan dengan pisau bedah, metode ini lebih cepat serta 

efektif untuk menghilangkan hiperkeratosis dan jaringan mati (Alexiadou 

et.al., 2012)   

Katsilambros et.al (2003) mengklasifikasikan jenis debridement 

sebagai berikut: 

a. Pembedahan tajam (menggunakan pisau bedah), untuk persiapan luka, 

menghilangkan jaringan nekrotik dan mikroorganisme. 

b. Mekanis, menggunakan dressing basah hingga kering, irigasi luka dan 

dekstranomer. 

c. Enzimatik, menggunakan enzim kimia seperti kolagenase, papain atau 

tripsin dalam basis krim atau salep. 
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d. Debridement autolitik, menggunakan enzim in vivo yang mencerna sendiri 

jaringan menyimpang seperti hydrogel dan hidrokoloid  

2.3.8.2  Dressing 

Dressing digunakan untuk menciptakan lingkungan luka yang lembab 

(kompres) dan medukung penyembuhan luka. Dressing bukan pengganti 

debridement. Dressing melibatkan pemeliharaan lingkungan luka seimbang 

(tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering). Tenaga kesehatan harus 

menggunakan pembalut luka yang sesuai dengan penampilan klinis serta lokasi 

luka pasien. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti (Braun, 

2013): 

a. Lokasi luka 

b. Luas (ukuran / kedalaman luka) 

c. Jumlah dan jenis eksudat 

d. Kondisi kulit kusut 

e. Jenis jaringan utama pada permukaan luka 

f. Kompatibilitas dengan terapi lain (misalnya gips) 

g. Luka bioburden dan risiko infeksi 

h. Menghindari rasa sakit dan trauma saat mengganti pakaian 

i. Kualitas hidup dan kesejahteraan pasien  

2.3.8.3  Amputasi 

Dalam pedoman International Diabetic Foot, amputasi tidak boleh 

dilakukan kecuali telah melakukan assessment vaskular yang terinci. Amputasi 

dilakukan ketika dalam situasi (1) Iskemi yang tidak bisa ditangani dengan 

analgesia atau revaskularisasi, (2) Infeksi kaki mengancam jiwa yang tidak 

dapat diperbaiki dengan tindakan lain, (3) Ulkus kaki tanpa penyembuhan 

disertai dengan beban penyakit lebih tinggi daripada akibat amputasi. Pada 

beberapa kasus, komplikasi ulkus kaki diabetikum membuat tidak dapat 

berguna secara fungsional dan amputasi merupakan alternatif terbaik untuk 

pasien (Braund, 2013). 

2.3.8.4  Terapi Antibiotik 

Pasien ulkus kaki diabetikum ditemukan infeksi gabungan dari bakteri 

anaerob maupun aerob, antibiotik yang dianjurkan harus sesuai dengan hasil 

kultur serta resistensi pasien terhadap antibiotik. Karena itu pemilihan 
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antibiotik lini pertama harus diberikan antibiotik golongan spektrum luas agar 

infeksinya tidak bertambah parah. Pemberian antibiotik harus berdasarkan 

tingkat keparahan infeksi untuk mencegah terjadinya resistensi selama terapi 

(Lipsky et al., 2012) 

2.4 Tinjauan Antibiotik 

2.4.1 Definisi Antibiotik 

Antibiotik merupakan zat antibakteri, diproduksi oleh berbagai spesies 

mikroorganisme (bakteri, jamur, dan actinomycota) yang dapat menekan pertumbuhan 

dan membunuh mikroorganisme lainnya. Penggunaan umum sering meluas kepada 

agen antimikroba sintetik, seperti kuinolon dan sulfonamida (Brunton et.al., 2008). 

2.4.2 Pendekatan Terapi Antibiotik Pada Ulkus Diabetikum 

Pedoman IDSA (Infection Disease Society of America) yang dikeluarkan tahun 

2012 menyatakan tatalaksana antibiotik pada infeksi kaki diabetikum, terdapat 

beberapa antibiotik yang bisa diberikan berdasarkan tingkat keparahan infeksi. Untuk 

infeksi ringan diberikan antibiotik per oral yaitu amoksisilin-klavulanat, ceftriaxone, 

cefotaxime, ertapenem, impenem-cilastatin, klindamisin, levofloxacin, piperasilin-

tazobaktam, dan vankomisin. Untuk infeksi berat diberikan antibiotik melalui rute 

intravena yaitu aztreonam, karbapenem, seftazidim, sefepim, piperasilin-tazobaktam, 

dan vankomisin (Lipsky et.al., 2012). 

Tabel II. 12 Rejimen Antibiotik Berdasarkan Tingkat Infeksi 

Tingkat 

Infeksi 

Bakteri 

Penginfeksi 
Antibiotik Keterangan 

Ringan 

(Biasanya 

diberikan 

secara oral) 

Staphylococcus 

aureus 

(MSSA); 

Streptococcus 

spp 

Dicloxacilin Empat kali sehari, 

Spektrum sempit, murah 

Clindamycin Biasanya aktif terhadap 

MRSA. Menghambat 

protein sintess bakteri 

Cephalexin Empat kali sehari, Murah 

Levofloxacin Dosis sekali sehari, 

suboptimal melawan 

Staphylococcus aureus 

Amoxicillin-

clavulanate 

Spektrum luas termasuk 

mencakup bakteri anaerob 
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Lanjutan dari halaman 41 

Tingkat 

Infeksi 

Bakteri 

Penginfeksi 
Antibiotik Keterangan 

 

Methicllin-

resistant 

Staphylococus 

aureus (MRSA) 

Doxyclycline Aktif terhadap berbagai 

MRSA dan beberapa gram 

negatif; tidak ada kepastian 

dalam melawan spesies 

streptokokus 

Trimetoprim/ 

Sulfametoksazol 

Aktif terhadap berbagai 

MRSA dan beberapa gram 

negatif; tidak ada kepastian 

dalam melawan spesies 

streptokokus 

Sedang 

(Biasanya 

diberikan 

secara oral 

ataupun 

parenteral) 

MSSA; 

Streptococcus 

spp; 

Enterobacteria

ceae; obligate 

anaerobes 

Levofloxacin Dosis sekali sehari; 

suboptimal terhadap 

Staphylococcus aureus 

Cefoxitin Sefalosporin generasi 

kedua dengan cakupan 

anaerobic 

Ceftriaxone Dosis sekali sehari, 

sefalosporin generasi ketiga 

Ampisilin-sulbaktam Aktivitas terhadap 

Pseudomonas aeruginosa 

rendah 

Moxifloxacin Dosis oral sekali sehari, 

spektrum relatif luas, 

termasuk pada organisme 

anaerob  

Ertapenem Dosis sekali sehari. 

Spektrum yang relatif luas 

termasuk anaerob, tetapi 

tidak aktif terhadap 

Pseudomonas aeruginosa 

Levofloxacin/ 

Ciprofloxacin + 

Clindamycin 

Mendukung untuk infeksi 

Staphylococcus aureus 

yang parah. Digunakan 

secara PO/IV 

Imipenem-cilastatin Spektrum yang sangat luas 

(tetapi tidak melawan 

MRSA); gunakan hanya 

jika ini diperlukan 

MRSA 

Linezolid Mahal; peningkatan risiko 

toksisitas saat digunakan> 2 

minggu 

Daptomycin Dosis sekali sehari 

 

Vankomisin Kadar hambat minimum 

untuk MRSA meningkat 

secara bertahap 
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Tingkat 

Infeksi 

Bakteri 

Penginfeksi 
Antibiotik Keterangan 

 Pseudomonas 

aeruginosa 

Piperacillin-

Tazobactam 

Berguna untuk cakupan 

spektrum luas. 

Pseudomonas aeruginosa 

 MRSA, 

Enterobacteriac

ae, 

Pseudomonas, 

dan bakteri 

anaerob 

Vancomycin 

kombinasi dengan 

salah satu dari 

berikut ini: 

ceftazidime, 

cefepime, 

piperacillin 

tazobactam, 

aztreonam, atau 

carbapenem 

Jangkauan spektrum yang 

sangat luas; biasanya hanya 

digunakan untuk terapi 

empiris infeksi berat.  

Keterangan: MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

MSSA: Methicillin-sensitif Staphylococcus aureus 

(Lipsky et.al., 2012) 

Tabel II. 13 Spektrum Aktivitas Antibiotik Per-Oral Untuk Pengobatan Ulkus Kaki 

Diabetikum Ringan 

Nama Obat 
Activity Against 

MSSA 

Activity Against 

MRSA 

Activity Against 

Enterobacteriaceae 

Dicloxacillin Ya Tidak Tidak 

Clindamycin Ya 

Ya, pada 

komunitas akuisisi 

strain, dilaporkan 

resitensi dapat 

diinduksikan 

(terdeteksi oleh D-

test) 

Tidak 

Cephalexin Ya Tidak 

Terbatas, mencakup 

beberapa strain 

Escherichia Coli 

Amoxicillin-

clavulanate 
Ya Tidak 

Ya, dengan resisten 

Escherichia Coli yang 

tinggi 

Minocycline Ya Ya Terbatas 

Trimethoprim-

sulfamethoxazole 
Ya Ya Terbatas 

Levofloxacin 
Hanya aktivitas variabel 

terhadap MSSA 
Tidak 

Ya, aktivitas spektrum 

luas 

MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus ; MSSA, methicillin-sensitif 

Staphylococcus aureus 

(Matsuura & Barg, 2013) 
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Berdasarkan Guidance On The Diagnosis And Management Of Foot Infection 

In Person With Diabetic menyatakan, antibiotik yang digunakan berdasarkan tingkat 

keparahan dari infeksi ulkus kaki diabetikum yaitu, untuk infeksi ringan dapat 

diberikan golongan clindamycin, fluorokuinolon, penicillin, dan golongan makrolida. 

Sedangkan untuk infeksi sedang sampai berat diberikan ciprofloxaxin, golongan 

penisilin, golongan sefalosporin generasi kedua/ketiga, trimethoprim-

sulfamethoxazole dan dapat dikombinasikan dengan antibiotik bakteri anaerob seperti 

clindamycin dan metronidazole (Lipsky et.al., 2015). 

Tabel II. 14 Karakteristik Regimen Antibiotik Untuk Pengobatan Ulkus Kaki Diabetikum 

Sedang sampai Berat 

 Formula 

Yang 

Tersedia 

Dosis 

Sekali 

Sehari 

Aktivitas 

Perlawanan 

MRSA 

Aktivitas 

Perlawanan 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Aktivitas 

Perlawanan 

Bacteroides 

fragilis 

Ampicillin-

sulbactam 
IV Tidak Tidak Tidak Ya 

Levofloxacin 
IV dan 

Oral 
Ya Tidak 

Tingkat 

resisten 

bervariasi 

Tidak 

Ciprofloxacin 

+ 

Clindamycin 

IV dan 

Oral 
Tidak 

Ya untuk 

klindamisin, 

tingkat 

resisten 

bervariasi 

Ya untuk 

klindamisin, 

tingkat 

resisten 

bervariasi 

Ya untuk 

klindamisin, 

tingkat 

resisten 

bervariasi 

Moxifloxacin 
IV dan 

Oral 
Ya Tidak Tidak 

Ya, tetapi 

jarang 

resisten 

Cefoxitin IV Tidak Tidak Tidak 

Ya, tetapi 

jarang 

resisten 

Ceftriaxone IV Ya Tidak Tidak 

Ya, tetapi 

beberapa 

resisten 

Ertapenem IV Ya Tidak Tidak Ya 

Piperacilin-

tazobactam 
IV Tidak Tidak Ya Ya 

Imipenem IV Tidak Tidak Ya Ya 

Linezolid 
IV dan 

Oral 
Tidak Ya Tidak Tidak 

Daptomycin IV Ya Ya Tidak Tidak 

IV, intravena; MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(Matsuura & Barg, 2013) 
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Menurut “International Working Group on the Diabetic Foot” terdapat 

beberapa antibiotik yang telah berhasil digunakan untuk mengobati ulkus kaki 

diabetikum seperti golongan fluorokuinolon, sefalosporin, penisilin, dan karbapenem. 

2.4.2.1 Antibiotik Penisilin 

 Golongan penisilin memiliki kesamaan struktur kimia, mekanisme kerja, 

farmakologi dan karakteristik imunologik dengan golongan sefalosporin, monoaktam, 

karbapenem dan inhibitor beta lactamase. Semuanya adalah senyawa beta lactam 

karena mengandung empat cincin lactam. Penisilin bekerja menghambat pertumbuhan 

bakteri dengan menggangu reaksi transpeptidase sintesis dinding sel bakteri. Dinding 

sel adalah suatu lapisan luar yang khas untuk bakteri. Struktur ini membungkus 

membrane sitoplasma, mempertahankan bentuk dan integritas sel, serta mencegah lisis 

sel akibat tekanan osmotic yang tinggi. Dinding sel terdiri dari suatu ikatan-ikatan 

silang kompleks primer polisakarida, polipeptida dan peptidoglikan (dikenal juga 

sebagai murein atau mukopeptida). Polisakarida mengandung gula amino, N-

asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramat. Sebuah rantai peptida 5 asam amino 

dihubungkan ke gula asam N-asetilmuramat. Peptida ini berakhir di D-alanil-D-alanil. 

Protein pengikat penisilin (penicillin binding protein, PBP) mengeluarkan alanin 

terminal dalam proses pembentukan ikatan silang dengan peptide di dekatnya. 

Pembentukan ikatan silang membuat dinding sel rigiditas strukturalnya. Antibiotik bet 

lactam, analog structural substrat D-Ala-D-Ala alami secara kovalen mengikat tempat 

aktif PBP. Hal ini menghambat reaksi transpeptidase, menghentikan sintesis 

peptidoglikan dan menyebabkan kematian sel (Katzung et.al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Tabel II. 15 Contoh Antibiotik Penisilin 

Nama Obat Indikasi Dosis Dewasa Rute 

Dicloxacillin Untuk infeksi Staphylococcus 

aureus 

125 mg - 250 mg tiap 6 

jam 

Oral 

Ampisilin / 

sulbactam 

Untuk infeksi mikroorganisme 

rentan penisilin dan beta 

laktamase  

1.5 g - 3 g setiap 6 jam. 

Dosis maksimum 4 g/hari 

(1.5 g mengandung 0.5 g 

sulbactam) 

IV / IM 

Amoxicillin Untuk pengobatan infeksi 

kulit, saluran pernafasan 

bagian bawah, dan infeksi 

gonore akut tanpa komplikasi 

Infeksi ringan sampai 

berat : 500 mg setiap 12 

jam, atau 250 mg setiap 8 

jam. 

Infeksi berat 875 mg 

setiap 12 jam dan 500 mg 

setiap 8 jam 

Oral 

Piperasilin Untuk pengobatan saluran 

pernapasan intra-abdominal, 

saluran kemih, ginekologi, 

infeksi kulit dan infeksi karena 

streptococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa 

3 g – 4 g setiap 4-6 jam IM / IV 

Tikarsilin / 

Klavulanat 

Infeksi yang disebabkan 

Pseudomonas sp dan Proteus 

sp 

Dewasa & Anak <60kg: 

200 mg-300mg/kg/hari 

dalam dosis terbagi tiap 4-

6 jam 

IV 

(A to Z drug fact) 

2.4.2.2 Antibiotik Karbapenem 

Karbapenem merupakan antibiotika spektrum luas yang memiliki aktivitas 

bakterisida dengan cara menghambat sintesis dinding sel kemudian mengarah pada 

kematian sel. Karpanemen diindikasikan untuk infeksi oleh organisme rentan yang 

resistensi terhadap obat lain, misalnya Pseudomonas aeruginosa, serta untuk 

mengobati infeksi campuran aerob dan anaerob. Karbapenem sangat aktif dalam 

pengobatan infeksi enterobakter karena mereka resistensi terhadap destruksi oleh beta 

laktamase. Karbapenem juga merupakan obat pilihan untuk infeksi akibat bakteri gram 

negatif (Katzung et.al, 2012). 
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Tabel II. 16 Contoh Antibiotik Karbapenem 

Nama Obat Indikasi Dosis Dewasa Rute 

Ertapenem Terapi infeksi sedang sampai 

berat pada pasien dewasa yang 

disebabkan strain 

mikroorganisme peka dan 

diduga atau terbukti resisten 

terhadap antibiotik lain  

Infeksi intra abdomen: 1 

gram/hari selama 5 – 14 

hari 

Infeksi kulit: 1 gram/hari 

selama 7 – 14 hari 

Pneumonia: 1 gram/hari 

selama 10 – 14 hari 

Hemodialisis: 500 g 

dalam waktu 6 jam 

sebelum hemodialisis dan 

dosis tambahan 150 mg 

setelah hemodialisis 

IV/IM 

Meropenem Terapi infeksi gram positif, 

gram negatif, anaerob dan 

aerob 

500 mg tiap 8 jam. IV 

(A to Z drug facts) 

2.4.2.3 Antibiotik Fluorokuinolon 

Kuinolon menghambat pembentukan DNA bakteri dengan menghambat 

topoisomerase II (DNA girase) dan topoisomerase IV bakteri. Inhibisi DNA girase 

mencegah relaksasi gulungan DNA yang diperlukan untuk transkripsi dan replikasi 

normal. Inhibisi topoisomerase IV mengganggu pemisahan replica DNA kromosom 

ke sel-sel sewaktu terjadi pembelahan sel. Fluorokuinolon dikembangkan karena 

aktivitasnya yang sangat baik terhadap bakteri aerob gram negatif (Katzung et.al, 

2012). 
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Tabel II. 17 Contoh Antibiotik Fluorokuinolon 

Nama Obat Indikasi Dosis Dewasa Rute 

Ciprofloxacin Untuk infeksi saluran 

pernafasan bawah, kulit dan 

strukur kulit, tulang dan sendi, 

saluran kemih, gonore, 

chancroid, dan diare infeksius 

yang disebabkan oleh strain 

rentan organisme tertentu, 

demam tifoid, pneumonia 

nosocomial, infeksi 

mikobakteri 

• Infeksi saluran kemih: 

250mg-500mg/PO 

atau 200mg-400mg 

setiap 12 jam/IV 

• Infeksi saluran nafas, 

tulang dan sendi, 

infeksi kulit dan 

struktur kulit: 500mg-

750mg/PO atau 400mg 

setiap 12 jam/IV 

• Infeksi diare 500mg 

tiap 12 jam/PO 

IV/PO 

Levofloxacin Untuk infeksi kulit dan saluran 

kemih yang disebabkan oleh 

organisme rentan; pielonefritis 

akut yang disebabkan oleh E. 

colli 

Infeksi infeksi kulit: 500 

mg setiap 24 jam 

PO/ IV 

  

Moksifloksasin Ekserbasi akut bronkitis 

kronik; pneumonia dari 

lingkungan, sinusitis bakterial 

akut yang didiagnosis dengan 

infeksi kulit complicated atau 

infeksi struktur kulit yang 

memerlukan terapi inisial 

parenteral dan dilanjutkan 

dengan oral  

400 mg sekali sehari 

selama 10 hari untuk 

pneumonia yag di dapat 

dari lingkungan, 5 – 10 

hari untuk eksaserbasi 

(akut) dari bronkitis 

kronik dan 7 hari untuk 

sinusitis dan infeksi kulit. 

IV/PO 

(A to Z drug facts) 
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2.4.2.4 Antibiotik Linkosamid 

Linkosamid menghambat sintesis protein dengan mengganggu pembentukan 

kompleks inisiasi dan reaksi-reaksi translokasi aminoasil. Tempat pengikatannya 

berada di sub unit 50s ribosom bakteri (Katzung, et al,. 2012) 

Tabel II. 18 Contoh Antibiotik Linkosamid 

Nama Obat Indikasi Dosis 

Klindamisin Pengobatan infeksi serius 

yang disebabkan oleh 

strain mikroorganisme 

tertentu yang rentan; 

menghambat Bacteroides 

sp dan anaerob gram 

positif serta gram negatif 

0.15-0.3 gram setiap 8 jam 

secara oral 

Linkomisin Pengobatan infeksi serius 

yang disebabkan 

Staphylococcus dan 

Streptococcus 

500 mg setiap 6-8 jam 

secara oral 

(Katzung et,al., 2012) 

2.4.2.5 Antibiotik Nitroimidazol 

Nitroimidazol adalah obat antiprotozoa yang juga memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri ampuh untuk melawan bakteri anaerob seperti Bacteroides dan 

Clostridium. Metronidazole merupakan golongan nitroimidazole yang dapat diserap 

secara selektif oleh bakteri anaerob dan protozoa yang sensitif. Gugus nitro dari 

metronidazol pada posisi 5 secara kimiawi sangat berperan untuk aktifitas amubiasis 

karena mampu mereduksi dan berfungsi sebagai elektron aseptor terhadap gugus 

elektron donor protein amuba. Akibatnya, terjadi gangguan proses biokimia; 

terjadinya interaksi terhadap DNA sehingga menyebabkan perubahan struktur helik 

DNA (hilangnya struktur heliks DNA), pemecahan ikatan dan kegagalan fungsi DNA 

sehingga amuba mengalami kematian. Obat ini dimetabolisme di hati. Metronidazole 

diindikasikan untuk pengobatan infeksi karena bakteri anaerob atau infeksi intra-

abdomen, vaginitis, infeksi Clostridium difficile dan abses otak. Waktu paruh 

metronidazole yaitu 7.5 jam (Deck dan Winston, 2011). 

2.4.2.6 Antibiotik Aminoglikosida 

Aminoglikosida umumnya digunakan secara luas dalam kombinasi dengan 

antibiotik beta laktam pada infeksi serius oleh bakteri gram negatif. Obat golongan ini 

larut air, stabil dalam larutan, dan lebih aktif pada pH basa daripada asam. 

Aminoglikosida adalah inhibitor irreversible sintesis protein, tetapi mekanisme pasti 
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efek bakterisid belum diketahui. Di dalam sel, aminoglikosida berikatan dengan 

subunit 30S protein ribosom. Sintesis dihambat oleh aminoglikosida paling sedikit 3 

cara, yaitu (1) interferensi terhadap kompleks inisiasi pembentukan peptida; (2) 

kesalahan pembacaan RNA yang menyebabkan terpasangnya asam-asam amino yang 

salah ke dalam peptida sehingga terbentuk protein non-fungsional atau toksik; (3) 

penguraian polisom menjadi monosom non-fungsional. Aktivitas-aktivitas ini sedikit 

banyak terjadi secara bersamaan, dan efek keseluruhannya bersifat irreversible dan 

mematikan bagi sel. Aminoglikosida memiliki kemampuan membasmi bakteri sesuai 

konsentrasinya, yaitu meningkatkan konsentrasi akan mematikan lebih banyak bakteri 

dengan cepat. Semua aminoglikosida bersifat nefrotoksik, lebih besar 

kemungkinannya terjadi jika pengobatan dilanjutkan lebih dari 5 hari, pada dosis 

tinggi, pada pasien lanjut usia, dan pada keadaan insufisiensi ginjal (Katzung et.al, 

2012). 

Tabel II. 19 Contoh Antibiotik Aminoglikosida 

Nama Obat Indikasi Dosis 

Streptomisin Digunakan sebagai obat lini kedua 

untuk mengobati tuberculosis 

0.5-1g/hari 

secara IV 

Gentamisin Efektif terhadap organisme gram 

positif dan gram negatif. Sinergis 

dengan antibiotik beta lactam 

terhadap Escherichia coli, Proteus, 

Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter, Serratia, 

Stenotrophomonas 

5-6 mg/kg/hari 

secara IV/IM 

Tobramisin Memiliki spektrum antibakteri 

hampir sama dengan gentamisin, 

akan tetapi tobramisin sedikit lebih 

aktif terhadap Pseudomonas 

aeruginosa, dan Enterococcus 

faecalis 

5-6 mg/kg/hari 

secara IV/IM 

Amikasin Aktif pada bakteri gram negatif 

seperti Proteus, Pseudomonas, 

Enterobacter dan Serratia 

15 mg/kg/hari 

secara IV/IM 

(Katzung et.al, 2012) 

2.4.2.7 Antibiotik Sefalosporin 

Golongan sefalosporin serupa dengan penisilin, tetapi lebih stabil terhadap 

berbagai bakteri beta laktamase, oleh karena itu sefalosporin memiliki spektrum 

aktivitas yang lebih luas. Sefalosporin menurut buku Farmakologi Dasar & Klinik 

Edisi 12 dapat dibagi menjadi empat generasi bergantung pada spektrum aktivitas 

antimikrobanya (Katzung et.al, 2012). 
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Tabel II. 20 Generasi Sefalosporin 

Generasi Nama Obat Aktivitas Antimikroba 

Generasi 

Pertama 

- Sefazolin  

- Sefadroksil  

- Sefaleksin  

- Sefradin 

- Sefaleksin  

 

• Aktif terhadap kokus gram 

positif misalnya Pneumococcus, 

streptococcus, staphylococcus 

• Sensitivitas rendah pada 

Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter sp, Serratia 

marcescens, Citobacter sp 

• Aktif terhadap kokus anaerob 

misalnya Peptococcus, 

Peptostreptococcus 

Generasi 

kedua 

- Sefoksitin 

- Sefotetan  

- Sefuroksim 

• Aktif terhadap organisme yang 

dihambat pada generasi 

pertama, tetapi juga aktif 

terhadap organisme gram 

negatif Klebsiella sp 

• Tidak aktif terhadap 

enterokokus atau Pseudomonas 

aeruginosa 

Generasi 

ketiga 

Sefoperazone 

Sefotaksim 

Seftazidim 

Seftizoksim 

Seftriakson 

Sefiksim 

Sefpodoksim proksetil 

Sefdinir 

Sefditoren pivoksil 

Seftibuten 

• Cakupan gram negatif lebih luas 

dibandingkan generasi kedua 

• Aktif terhadap Citobacter, 

Serratia marcescens, 

Providencia, Pseudomonas 

aeruginosa 

• Aktivitas lemah pada 

Staphylococcus aureus 
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  Lanjutan dari halaman 51 

Generasi Nama Obat Aktivitas Antimikroba 

Generasi 

keempat 

Sefepim • Lebih resisten terhadap 

hidrolisis oleh beta lactamase 

kromosomal 

• Aktivitas baik pada 

Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacteriaceae, 

Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae 

(Katzung et,al., 2012) 

Tabel II. 21 Contoh Antibiotik Sefalosporin 

Nama Obat Indikasi Dosis Dewasa Rute 

Sefaleksin Terapi infeksi saluran 

pernafasan, saluran kemih dan 

infeksi kulit karena strain 

mikroorganisme spesifik yang 

rentan 

1 – 4 gram/ hari dalam 

dosis terbagi (Maksimum 

4 gram/hari) 

PO 

Seftriakson Terapi infeksi pada saluran 

pernafasan bagian bawah, 

infeksi kulit, tulang dan sendi, 

saluran kemih; infeksi intra-

abdominal, gonore, meningitis 

dan septikemia karena 

mikroorganise yang rentan; 

profilaksis pra operasi. 

Infeksi 1 – 2 gram/hari 

atau dalam dosis terbagi 

rata setiap 12 jam 

(Maksimal 4 gram/hari). 

Profilaksis bedah: 1 gram 

sebagai dosis tunggal ½ - 

2 jam sebelum operasi 

IV/IM 

Cefoxitin Terapi infeksi saluran 

pernafasan bagian bawah, 

saluran kemih, infeksi kulit, 

tulang dan sendi; pengobatan 

infeksi intra-abdominal dan 

septicemia karena 

mikorroganisme yang rentan.  

1-2 gram setiap 6 – 8 jam IV / IM 

Cefuroxime Pengobatan infeksi saluran 

pernafasan bagian bawah, 

saluran kemih, infeksi kulit; 

karena strain mikroorganisme 

spesifik yang rentan 

PO : 125 mg – 500 mg 

IV / IM : 750 mg – 1.5 

gram setiap 8 jam 

PO/ IV/ 

IM 

(A to Z drug facts) 
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Sefalosporin memiliki mekanisme kerja serupa penisilin. Namun, struktur 

kimia dasar dari penisilin dan sefalosporin berbeda, sehingga menyebabkan aktivitas 

spektrum antibakteri yang berbeda. Seperti penisilin, sefalosporin memiliki struktur β-

laktam yang menghalangi sintesis dinding sel bakteri dan bersifat bakterisidal. 

Sefalosporin merupakan derivat Cephalosporin C yang diproduksi dari 

Cephalosporium acremonium (Wiryalie, 2017). 

 

Gambar 2.10 Mekanisme Kerja Antibiotik (Sumber: Lipsky et.al., 2015) 

Semua sel bakteri dilindungi oleh dinding sel. Sefalosporin mengganggu 

sintesis lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri, sehingga menyebabkan dinding sel 

rusak dan bakteri mati. Peptidoglikan merupakan komponen heteropolimerik dinding 

sel yang menjaga stabilitas dinding sel. Langkah terakhir transpeptidase dalam sintesis 

peptidoglikan difasilitasi oleh penicillin binding protein (PBP). PBP mengikat D-Ala-

D-Ala dan berikatan dengan PBP, mengacaukan proses crosslink. Jika peptidoglikan 

gagal melakukan crosslink, dinding sel akan kehilangan kekuatannya sehingga sel 

akan menjadi lisis. (Matsuura & Barg, 2013; Wiryalie, 2017). Antibiotika golongan 

ini yang paling aktif pada infeksi ulkus dan gangren diabetik adalah sefaleksin, 

sefotiksin, sefazolin, sefuroksim, seftriakson atau sefotaksim, seftazidim dan 

sefaleksin (Bowering & Embil, 2013).  
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2.4.4 Tinjauan Tentang Seftriakson 

2.4.4.1. Definisi Seftriakson 

 

Gambar 2.11 Struktur Kimia Seftriakson (Sultana et.al., 2010) 

Seftriakson merupakan antibiotik sefalosforin spektrum luas untuk pemberian 

intravena atau intramuskular. Seftriakson adalah semisintetik generasi ketiga yang 

umum digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri. Karena spektrumnya yang luas 

terhadap bakteri, waktu paruhnya yaitu 7-8 jam, dan dosis harian tunggal, sehingga 

dokter suka menggunakannya lebih sering. Seftriakson digunakan untuk mengobati 

berbagai macam infeksi serius yang disebabkan oleh organisme yang resisten terhadap 

kebanyakan antibiotik lainnya. Seftriakson berbentuk kristal hampir putih hingga 

kekuningan, sedikit higroskopis. Bebas larut dalam air, sangat sedikit larut dalam 

alkohol dan sedikit larut dalam metil alkohol. pH larutan 10% dalam air memiliki pH 

antara 6.0-8.0. Penyimpanan harus terlindung dari cahaya, dan simpan dalam wadah 

kedap udara (Martindale, 2009 ; Dursun et.al., 2015). 

2.4.4.2.Mekanisme Kerja Seftriakson 

Mekanisme kerja seftriakson menghambat sintesa dinding sel bakteri dengan 

memblok reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan 

dinding sel bakteri sehingga membrane sel kurang stabil secara osmotik, maka dinding 

sel yang tidak sempurna tersebut mengalami lisis dan bakteri akan mati (Sulistieae 

et.al., 2011). 
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Gambar 2.12 Mekanisme Kerja Seftriakson (Sumber: Sulistieae et.al., 2011). 

2.4.4.3.Indikasi dan Efek Samping Seftriakson 

Seftriakson dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi serius 

yang disebabkan oleh organisme yang resisten terhadap kebanyakan antibiotik lainnya 

hal ini sering digunakan (dalam kombinasi, tapi tidak langsung, dengan macrolide 

dan/atau aminoglikosida) untuk pengobatan pneumonia terkait perawatan kesehatan 

ringan sampai sedang. Selain itu juga merupakan obat pilihan untuk pengobatan 

meningitis bakteri yang disebabkan oleh pneumokokus, meningokokus, Haempohilus 

influenzae dan batang gram negatif yang rentan. Penggunaan lainnya termasuk 

pengobatan otitis media bakteri akut, infeksi kulit dan struktur kulit , infeksi tulang 

dan sendi, gonore, intra abdomen dan ISK, penyakit radang panggul dan septicemia 

bakteri. Seftriakson juga disetujui untuk menjadi profilaksis bedah (perioperative). 

Dalam buku Drug Information Handbook efek samping yang dapat timbul yaitu 

eosinophilia (6%), trombositosis (5%) dan diare (3%). (DIH ed 17, 2009; Dursun et.al., 

2015). 

2.4.4.4.Farmakokinetik Seftriakson 

Pada manusia, seftriakson menunjukkan waktu paruh eliminasi sangat panjang 

yaitu 5-9 jam pada manusia dengan fungsi ginjal dan hati normal, dan 12-16 jam pada 

manusia dengan kerusakan ginjal (ringan sampai parah). (DIH ed 17, 2009). 

Seftriakson dapat disuntikkan sekali setiap 24 jam dengan dosis 15-50mg/kg/hari. 

Dosis 1g sekali sehari sudah memadai untuk sebagian besar infeksi yang serius. Seperti 

seftriakson generasi ketiga lainnya, seftriakson aktif melawan Sitrobacter, Serratia 

marcenscens, dan strain penghasil hemofilus, Neisseria dan Laktamase. Seftriakson 
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dan sefotaksim adalah sefalosporin paling aktif terhadap galur pneumokokus yang 

tidak rentan penisilin dan dianjurkan sebagai terapi empiris infeksi serius yang 

mungkin disebabkan oleh galur ini. Seftriakson dapat diberikan secara intravena dan 

intramuscular, karena sediaan ini tidak tersedia untuk pemberian per oral karena tidak 

tahan asam lambung, terikat protein plasma sebanyak 90% dan volume distribusi 0.08-

0.3 L/kg (Katzung et.al, 2012; Cunha et.al., 2015; Dursun et.al., 2015) 

Tabel II. 22 Data stabilitas dan kelarutan obat 

No Golongan Nama Obat 
Pelarut 

sesuai 

Konsentrasi 

dalam 

pelarut 

Stabilitas 

setelah 

pencampuran 

Penyimpa

nan 

1. Antibiotik: 

Sefalosporin 

generasi I 

Sefazolin SWFI; 

𝐷5𝑊 

SWFI: 

1g/5ml atau 

1g/10 ml; 

𝐷5𝑊: 

1g/50ml atau 

2g/50ml 

24 jam dalam 

suhu kamar; 

10 hari dalam 

lemari 

pendingin 

(4°C) 

Terlindung 

dari cahaya 

langsung; 

terlindung 

dari suhu 

>40°C 

2. Antibiotik: 

Sefalosporin 

generasi II 

Sefuroksim NS; 

𝐷5𝑊 

750mg/50mg 24 jam dalam 

suhu kamar; 

48 jam dalam 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

3. Antibiotik: 

Sefalosporin 

generasi III 

Sefotaksim 

(Kompatibel 

dengan NaCl 

0.9%, 

dekstrosa, 

RL) 

NS; 

𝐷5𝑊 

1g/50ml 12-24 jam 

dalam suhu 

kamar dan 7-

10 hari dalam 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

Seftriakson 

(Kompatibel 

dengan NaCl 

0.9%, 

dekstrosa) 

NS; 

𝐷5𝑊 

10-40mg/ml; 

100mg/ml 

Stabil 2 hari 

dalam suhu 

kamar 25°C 

dan 10 hari 

dalam lemari 

pedingin 5°C 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

      



57 

 

     Lanjutan dari halaman 56 

No Golongan Nama Obat 
Pelarut 

sesuai 

Konsentrasi 

dalam 

pelarut 

Stabilitas 

setelah 

pencampuran 

Penyimpa

nan 

  Seftizoksim NS; 

𝐷5𝑊 

1g/50ml 24 jam pada 

suhu kamar; 

96 jam pada 

lemari 

pendingin 

 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

 

 

  Seftazidim 

(Kompatibel 

dengan NaCl 

0.9%l 

dekstrosa; 

RL) 

SWFI; 

NS 

100mg/ml 12 jam dalah 

suhu ruangan; 

3 hari dalam 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

4. Antibiotik: 

Sefalosporin 

Generasi IV 

Sefepime 

(Kompatibel 

dengan NaCl 

0.9%, 

dekstrosa. 

RL) 

NS; 

𝐷5𝑊 

40mg/ml 24 jam dalam 

suhu ruangan; 

7 hari dalam 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

  Sefpirom SWFI; 

NS 

(NaCl 

0.9%);

𝐷5𝑊 

1-2g/10-

20ml 

24 jam dalam 

suhu ruangan 

25-30°C 

Suhu kamar 

(Depkes RI, 2009) 

Dosis dewasa seftriakson adalah 1g-2g/hari secara IV maksimum yang boleh 

digunakan adalah 4g/hari, anak-anak 50-75 mg/kg/hari IV dalam dosis terbagi tiap 12 

jam (maksimum 2g/hari), sediaan yang tersedia: 0.25g, 0.5g, dan 1g. Seftriakson 

memiliki serum puncak sebanyak 151-257 mcg/mL dengan waktu ke puncak sediaan 

per intramuscular 2-3 jam. Seftriakson dieliminasi direnal dan hati, dieksresikan 

melalui urin sebanyak 33-67% sisanya dikeluarkan melalui feses (DIH ed 17, 2009; 

Cunha et.al., 2015). 



58 

 

2.4.4.5.Sediaan Farmasi Seftriakson 

Tabel II. 23 Sediaan Seftriakson Dipasaran 

 Nama Obat Sediaan 

Seftriakson Biotriax 

Ceftriaxone Indofarma 

Ceftriaxone Hexpharm 

Ceftigra 

Elpicef 

Terfacef 

Trijec 

1 gram/ Vial 

1 gram/ Injeksi   

1 gram/ Vial 

1 gram/ Vial  

1 gram/ Vial  

1 gram/ Vial 

1 gram/ Vial 

(MIMS, 2015 ; ISO, 2016) 

2.4.4.6.Studi Penggunaan Antibiotik Seftriakson Pada Ulkus Diabetikum 

Menurut studi “Frequency of Common Bacteria And Their Antibiotic 

Sensitivity Pattern In Diabetics Presenting With Foot Ulcer” yang dilakukan Rahim 

et al., 2016 dengan metode crosssectional deksriptif di Khyber Teaching Hospital, 

Peshawar, Pakistan dari April 2011 sampai Februari 2012 menggunakan sampel 131 

pasien di inokulasi pada Blood Agar dan Mac Conkey Agar, dan antibiotik. 

Sensitivitas diuji dengan metode difusi cakram standar. Dari hasil 131, spesimen dari 

120 pasien menghasilkan 176 bakteri, 66 pasien terindikasi infeksi mono-mikrobial 

sementara pertumbuhan poli-mikrobial diperoleh pada 54 pasien. Secara keseluruhan, 

Staphylococcus aureus (38.6%) adalah isolate yang paling umum, diikuti oleh 

Pseudomonas aeruginosa (27.3%). Staphylococcus aureus paling sering sensitif 

terhadap Moxifloxacin, Imipenem/Morepenem, Vancomycin dan Linezoid dan 

menunjukkan kepekaan yang bervariasi terhadap Penicilins dan Cephalosporins. 

47.1% isolate Staphylococcus aureus resisten terhadap Methicilin. Mayoritas bakteri 

gram negatif ditemukan resisten terhadap Cephalosporins dan Moxifloxacin kecuali 

Pseudomonas yang menunjukkan sensitivitas variable terhadap Ceftriaxone, 

Ceftazidime dan Moxifloxacin (Rahim et.al., 2016). 

Berdasarkan studi “A Study on the Use of Cephalosporins in Patients with 

Diabetic Foot Infections” Hasil menunjukkan bahwa sefalosporin yang paling sering 

diresepkan secara empiris adalah ceftriaxone pada 41 pasien (53.24%), kemudian 

cefoperazone + salbactum pada 28 pasien (36.36%). Ketika dilakukan kultur pertama 

ditemukan 26 pasien (33.76%) yang masih menggunakan ceftriaxone, 19 pasien 
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(24.67%) menggunakan cefoperazone + sulbactum dan 14 pasien (18.18%) 

menggunakan antibiotik lain selain golongan sefalosporin. Dari 41 pasien yang 

menerima ceftriaxone secara empiris, didapatkan hasil uji kultur dan sesitivitas pada 

19 pasien (46.3%) tidak ada pertumbuhan bakteri dan 22 pasien (53.7%) terdapat 

pertumbuhan bakteri. Sedangkan pada 28 pasien yang diberikan cefoperazone + 

salbactum secara empiris, ditemukan 6 pasien (21.4%) tidak ada pertumbuhan bakteri 

dan 22 pasien terdapat pertumbuhan bakteri. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

ceftriaxone adalah antibiotik yang efektif diberikan untuk peresepan secara empiris 

namun harus digunakan dengan tepat untuk mencegah adanya nosocomial 

(Balakrishna et al., 2014). 

Berdasarkan hasil studi lain “A Study on the Use of Cephalosporins in Patients 

with Diabetic Foot Infections” secara keseluruhan 15% individu dengan diabetes 

melitus akan mengalami ulkus kaki selama masa hidup mereka. Pasien yang terinfeksi 

diabetes melitus biasanya diresepkan dengan antibiotik spektrum luas. Penelitian 

dilakukan untuk mengevaluasi pola sensitivitas sefalosporin guna menilai pola 

pemberian resepnya. Penelitian prospektif dilakukan pada 77 pasien yang menderita 

infeksi kaki diabetis. Menentukan pola sefalosporin dan kultur luka dan uji sensitivitas 

pada pasien dilakukan selama 6 bulan. Staphylococcus aureus adalah patogen gram 

positif yang paling umum diisolasi, E.coli, Klebsiella, Pseudomonas dan Citrobacter 

adalah organisme gram negatif yang umum diisolasi. Ceftriaxone adalah antibiotik 

yang paling sering diresepkan. Pola sensitivitas menunjukkan bahwa 41.5% gram 

cocci positif dan 25% basil gram negatif sensitif terhadap ceftriaxone. Ceftriaxone 

dalam penelitian ini ternyata merupakan obat yang efektif digunakan untuk mencegah 

penyebaran nosocomial (Balakrishna et.al., 2014). 

 


