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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Pankreas 

Pankreas adalah organ pipih yang terletak dibelakang dan sedikit di bawah 

lambung dalam abdomen (Sloane, 2003). Pankreas merupakan kelenjar 

retroperitoneal dengan panjang sekitar 12-15 cm (5-6 inchi) dan tebal 2,5 cm (1 

inchi). Pankreas berada di posterior kurvatura mayor lambung. Pankreas terdiri dari 

kepala, badan, dan ekor dan biasanya terhubung ke duodenum oleh dua saluran, 

yaitu duktus Santorini dan ampula Vateri (Tortora & Derrickson, 2012). Pankreas 

terletak di perut bagian atas di belakang perut. Pankreas adalah bagian dari sistem 

pencernaan yang membuat dan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam usus, 

dan juga organ endokrin yang membuat dan mengeluarkan hormon ke dalam darah 

untuk mengontrol metabolisme energi dan penyimpanan seluruh tubuh (Daniel, 

2014). 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi Pankreas  

Sumber : Daniel, 2014 
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Jaringan penyusun pankreas (Guyton dan Hall, 2006) terdiri dari: 

 Jaringan eksokrin terdiri dari sel sekretorik yang berbentuk seperti 

anggur dan disebut sebagai asinus/Pancreatic acini merupakan jaringan 

yang menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum. 

 Jaringan endokrin yang terdiri dari pulau-pulau Langerhans/Islet of 

Langerhans yang tersebar di seluruh jaringan pankreas, yang 

menghasilkan insulin dan glukagon ke dalam darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulau-pulau Langerhans tersebut terdiri dari beberapa sel (Mescher, 2010)  

yaitu:  

 Sel α (sekitar 20%), menghasilkan hormon glukagon 

 Sel ß (dengan jumlah paling banyak 70%), menghasilkan hormon 

insulin 

 Sel δ (sekitar 5-10%), menghasilkan hormon Somatostatin 

 Sel F atau PP (paling jarang), menghasilkan polipeptida pankreas. 

  

Gambar 2.2 Asinus dan pulau Langerhans 

Sumber : Guyton & Hall, 2006 
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2.2 Definisi Diabetes Melitus  

Diabetes melitus (DM) adalah gangguan metabolik kronik yang ditandai 

dengan adanya hiperglikemia yang berhubungan abnormalitas metabolisme 

karbohidrat, lemak, protein yang disebabkan defek insulin, sensitivitas insulin atau 

keduanya dan mengakibatkan komplikasi kronis termasuk mikrovaskular, 

makrovaskular dan neuropati (Dipiro et al, 2015). Menurut American Diabetes 

Association (ADA) tahun 2013, diabetes melitus adalah suatu penyakit metabolik 

yang ditandai dengan adanya hiperglikemia yang terjadi karena pankreas tidak 

mampu mensekresi insulin, gangguan kerja insulin, ataupun keduanya. Dapat 

terjadi kerusakan jangka panjang dan kegagalan pada berbagai organ seperti mata, 

ginjal, saraf, jantung, serta pembuluh darah apabila dalam keadaaan hiperglikemia 

kronis. Berdasarkan kriteria diagnostik dari PERKENI (Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia) tahun 2011, seseorang  dikatakan menderita diabetes jika 

ada gejala diabetes melitus dengan glukosa plasma sewaktu ≥200 mg/dL atau 

adanya gejala klasik diabetes melitus dengan kadar glukosa plasma puasa ≥126 

mg/dL (PERKENI, 2011).  

Diabetes melitus tipe 2 adalah bentuk yang lebih sering dijumpai, meliputi 

sekitar 90% pasien diabetes. Pasien diabetes khususnya menderita obesitas pada 

usia lanjut dengan gejala ringan, sehingga penegakan diagnosis bisa saja baru 

dilakukan pada stadium penyakit yang sudah lanjut, sering kali setelah 

ditemukannya komplikasi seperti retinopati atau penyakit kardiovaskular. 

Insensitivitas jaringan terhadap insulin (resistensi insulin dan tidak kuatnya respon 

sel β pancreas terhadap glukosa plasma menyebabkan produksi glukosa hati yang 

berlebihan dan penggunaanya yang terlalu rendah oleh jaringan. Ketoasidosis tidak 

sering terjadi karena pasien memiliki jumlah insulin yang cukup untuk mencegah 

lipolisis. Walaupun pada awalnya bisa dikendalikan dengan diet dan obat 

hipoglikemik oral, banyak pasien yang akhirnya memrlukan insulin tambahan, 

sehingga menjadi penyandang diabetes melitus tipe 2 yang membutuhkan insulin 

(Rubenstein dkk, 2007).  
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2.3 Manifestasi Klinis Diabetes Melitus 

Beberapa gejala umum yang dapat ditimbulkan oleh penyakit DM 

diantaranya : 

2.3.1 Poliuria (Pengeluaran Urin) 

Poliuria adalah keadaan dimana volume air kemih dalam 24 jam meningkat 

melebihi batas normal. Poliuria timbul sebagai gejala DM dikarenakan kadar gula 

dalam tubuh relatif tinggi sehingga tubuh tidak sanggup untuk mengurainya dan 

berusaha untuk mengeluarkannya melalui urin. Gejala pengeluaran urin ini lebih 

sering terjadi pada malam hari dan urin yang dikeluarkan mengandung glukosa 

(PERKENI, 2011). 

2.3.2 Polidipsia (Timbul rasa haus)  

Poidipsia adalah rasa haus berlebihan yang timbul karena kadar glukosa 

terbawa oleh urin sehingga tubuh merespon untuk meningkatkan asupan cairan 

(Subekti, 2009). 

2.3.3 Polifagia (Timbul rasa lapar) 

Timbul rasa lapar (Polifagia) Pasien DM akan merasa cepat lapar dan lemas, 

hal tersebut disebabkan karena glukosa dalam tubuh semakin habis sedangkan 

kadar glukosa dalam darah cukup tinggi (PERKENI, 2011). 

2.3.4 Penyusutan berat badan 

Penyusutan berat badan pada pasien DM disebabkan karena tubuh terpaksa 

mengambil dan membakar lemak sebagai cadangan energi (Subekti, 2009). 

 

2.4 Klasifikasi Diabetes Melitus 

2.4.1 Diabetes Melitus Tipe 1 

Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada remaja atau anak-anak karena kerusakan 

sel β (beta) (WHO, 2014). Canadian Diabetes Association (CDA) 2013 juga 

menambahkan bahwa rusaknya sel β pankreas diduga karena proses autoimun, 

namun hal ini juga tidak diketahui secara pasti. Diabetes tipe 1 rentan terhadap 

ketoasidosis, memiliki insidensi lebih sedikit dibandingkan diabetes tipe 2, akan 

meningkat setiap tahun baik di negara maju maupun di negara berkembang (IDF, 

2014). 
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2.4.2 Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes tipe 2 biasanya terjadi pada usia dewasa (WHO, 2014). Seringkali 

diabetes tipe 2 didiagnosis beberapa tahun setelah onset, yaitu setelah komplikasi 

muncul sehingga tinggi insidensinya sekitar 90% dari penderita DM di seluruh 

dunia dan sebagian besar merupakan akibat dari memburuknya faktor risiko seperti 

kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik (WHO, 2014). 

2.4.3 Diabetes Gestasional 

Gestational diabetes mellitus (GDM) adalah diabetes yang didiagnosis 

selama kehamilan (ADA, 2014) dengan ditandai dengan hiperglikemia (kadar 

glukosa darah di atas normal) (CDA, 2013 dan WHO, 2014). Wanita dengan 

diabetes gestational memiliki peningkatan risiko komplikasi selama kehamilan dan 

saat melahirkan, serta memiliki risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi di masa 

depan (IDF, 2014). 

2.4.4 Diabetes Melitus Tipe Lain  

Diabetes melitus tipe khusus merupakan diabetes yang terjadi karena adanya 

kerusakan pada pankreas yang memproduksi insulin dan mutasi gen serta 

mengganggu sel beta pankreas, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam 

menghasilkan insulin secara teratur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sindrom 

hormonal yang 14 dapat mengganggu sekresi dan menghambat kerja insulin yaitu 

sindrom chusing, akromegali dan sindrom genetik (ADA, 2015). 

 

2.5 Etiologi Diabetes Melitus 

2.5.1 Etiologi Diabetes Melitus Tipe 1 

Diabetes tipe 1 biasa disebut dengan IDDM (Insulin Dependent Diabetes 

Melitus), diabetes yang tergantung insulin ditandai oleh penghancuran sel – sel beta 

pankreas yang disebabkan oleh :  

a. Faktor Genetik 

Penderita DM tidak mewarisi DM Tipe 1 itu sendiri tapi mewarisi suatu 

predisposisi/kecenderungan genetic kearah terjadinya DM Tipe 1. Ini ditemukan 

pada individu yang mempunyai Tipe antigen HLA (Human Leucocyte Antigen) 

tertentu. HLA merupakan kumpulan gen yang bertanggung jawab atas antigen 

transplantasi dan proses imun lainnya (Schteingart, 2006). 
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b. Faktor Imunologi 

Respon abnormal dimana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan 

cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggap seolah-olah sebagai jaringan 

asing (Hinson, 2007). 

c. Faktor Lingkungan 

Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan 

destruksi sel beta (Scoot et al., 2000). 

2.5.2 Etiologi Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes merupakan suatu sindroma yang ditandai dengan peningkatan kadar 

glukosa darah disebabkan oleh karena adanya penurunan sekresi insulin. Pada 

diabetes melitus tipe 2 penurunan sekseri insulin disebabkan karena berkurangnya 

fungsi sel beta yang progresif akibat glukotoksisitas, lipotoksisitas, tumpukan 

amilod dan faktor-faktor lain yang disebabkan oleh resistensi insulin disamping 

faktor usia dan genetik (Suyono, 2010). 

Sel-sel β kelenjar pankreas mensekresi insulin dalam dua fase. Fase pertama 

sekresi insulin terjadi segera setelah stimulus atau rangsangan glukosa yang 

ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah, sedangkan sekresi fase kedua 

terjadi sekitar 20 menit sesudahnya. Pada awal perkembangan DM Tipe 2, sel-sel β 

menunjukkan gangguan pada sekresi insulin fase pertama, artinya  sekresi insulin 

gagal mengkompensasi resistensi insulin, maka apabila tidak ditangani dengan 

baik, pada perkembangan penyakit selanjutnya penderita DM Tipe 2 akan 

mengalami kerusakan sel-sel β pankreas yang terjadi secara progresif, yang 

seringkali akan mengakibatkan defisiensi insulin, sehingga akhirnya penderita 

memerlukan insulin eksogen. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pada 

penderita DM Tipe 2 umumnya ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi 

insulin dan defisiensi insulin. (Pharmaceutical Care, 2005). 

 

2.6 Faktor Risiko Diabetes Melitus 

2.6.1 Faktor Risiko yang Tidak Bisa Dimodifikasi 

2.6.1.1 Ras / Etnik 

Merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang 

sama, pada dasarnya ciri fisik manusia dikelompokkan atas tiga golongan yaitu 
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ciri fenotipe merupakan ciri-ciri yang tampak, ciri fenotipe terdiri atas ciri kualitatif 

dan kuantitatif, ciri kualitatif antara lain warna kulit, warna rambut, bentuk hidung, 

bentuk dagu dan bentuk bibir sementara ciri kuantitatif antara lain tinggi badan dan 

ukuran bentuk kepala, ciri filogenetif yaitu hubungan asal usul antara ras-ras dan 

perkembangan sedangkan ciri getif yaitu ciri yang didasarkan pada keturunan darah 

(Lanning, 2009). Etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan 

yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, 

bahasa, dan sebagainya, anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan 

dalam hal sejarah (keturunan), bahasa , sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi, 

penelitian yang dilakukan oleh NHANES (National Health And Nutrition 

Examinations Surveys) dari 11.090 sampel, didapati 880 yang menderita diabetes 

dengan sampel ras kulit hitam dan putih usia 20 - 70 tahun, wanita kulit hitam 

mempunyai 2 kali resiko menderita diabetes dibandingkan dengan wanita kulit 

putih (Lipton, 1993). 

2.6.1.2 Riwayat Keluarga dengan Diabetes 

DM tipe 2 merupakan penyakit multifaktorial dengan komponen genetik yang 

akan mempercepat fenotipe diabetes, riwayat penyakit untuk timbulnya DM tipe 2 

terjadi interaksi antara predisposisi genetik dan lingkungan, pada penelitian yang 

dilakukan oleh The Framingham offspring of tipe 2 diabetes mendapatkan resiko 

DM tipe 2 yaitu 3,5 kali lebih tinggi pada keturunan salah satu orang tua diabetes, 

dan 6 kali lebih tinggi pada keturunan yang keduanya orang tua tersebut menderita 

diabetes (Meigs, 2000). Pada penelitian epidemiologi prospektif nilai C reaktip 

protein dapat digunakan untuk memprediksi DM tipe 2 Tan dalam penelitiannya 

dari pasien yang non obesitas dengan gangguan toleransi glukosa mendapatkan 

nilai C reaktip positif yang memprediksikan individu tersebut akan menjadi DM 

(Wu T at all, 2002). 

2.6.1.3 Umur 

Perubahan metabolisme tubuh yang ditandai dengan penurunan produksi 

hormon tertosteron untuk laki-laki dan oestrogen untuk perempuan biasanya 

memasuki usia 45 tahun keatas, kedua hormon ini tidak hanya berperan dalam 

pengaturan hormon seks, tetapi juga metabolisme pengaturan proses metabolisme 

tubuh, salah satu fungsi dua hormon tersebut adalah mendistribusikan lemak 
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keseluruh tubuh akibatnya, lemak menumpuk diperut, batasan lingkar perut normal 

untuk perempuan < 80cm dan untuk laki-laki < 90cm. Membesarnya lingkaran 

pinggang akan diikuti dengan peningkatan gula darah dan kolesterol yang akan 

diikuti dengan sindroma metabolik yakni terganggunya metabolisme tubuh dari 

sinilah mulai timbulnya penyakit degeneratif (Tjokroprawiro, 1998). 

2.6.1.4 Riwayat Pernah Menderita Diabetes Melitus Gestasional 

Diabetes Mellitus Gestational (DMG) adalah suatu bentuk diabetes yang 

berkembang pada beberapa wanita selama kehamilan, Diabetes gestasional terjadi 

karena kelenjar pankreas tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup untuk 

mengkontrol gula darah ( glukosa ) wanita hamil tersebut pada tingkat yang aman 

bagi dirinya maupun janin yang dikandungnya (Jhonson, 1998). Diagnosis 

ditegakkan berdasarkan pemeriksaan darah yang menunjukkan wanita hamil 

tersebut mempunyai kadar gula yang tinggi dalam darahnya dimana ia tidak pernah 

menderita diabetes sebelum kehamilannya, Diabetes Mellitus Gestasional berbeda 

dengan diabetes lainnya dimana gejala penyakit ini akan menghilang setelah bayi 

lahir,di Indonesia insiden DMG sekitar 1,9 - 3,6% dan sekitar 40-60% wanita yang 

pernah mengalami DMG pada pengamatan lanjut pasca persalinan akan mengidap 

Diabetes Mellitus atau gangguan toleransi glukosa (Soewondo, 2006). 

2.6.1.5 Riwayat Lahir dengan Berat Badan Rendah Kurang dari 2500 gram 

Bayi yang lahir dengan berat badan rendah tentunya memiliki organ yang 

internal yang kecil. Organ internal akhirnya membuat si anak tidak mampu 

memenuhi kebutuhan tubuhnya. Jika berat badan kecil maka pankreasnya juga kecil 

dan tidak sempurna, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan insulin tubuh. 

Ketika anak ini bertumbuh dan dewasa anak yang lahirnya kecil untuk jadi 

bertambah besar ketika sudah masuk usia anak-anak dan remaja. Ini semakin 

membuat organ tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuhnya, akhirnya akan 

berisiko penyakit-penyakit berbahaya seperti diabetes (Jhonson, 1998) 

2.6.2 Faktor Risiko yang Bisa Dimodifikasi 

2.6.2.1 Berat Badan Lebih 

Berdasarkan Indeks Masa Tubuh (IMT) berat badan seseorang dibagi menjadi 

3 kelompok yaitu normal, overweight (kelebihan berat badan) dan obesitas. 

Overweight dan obesitas merupakan sama-sama menunjukkan adanya penumpukan 
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lemak yang berlebihan didalam tubuh, ditandai dengan peningkatan nilai masa 

indeks tubuh diatas normal, orang yang mengalami penumpukan lemak yang lebih 

banyak dalam jangka waktu yang lama akan menjadi risiko tinggi DM Indeks 

Massa Tubuh (IMT) 

2.6.2.2 Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik merupakan suatu kegiatan fisik yang dilakukan dengan 

terencana, terstruktur, berulang dan tujuannya memperbaiki atau menjaga 

kesegaran jasmani, kesegaran jasmani berkaitan dengan kesehatan mengacu pada 

beberapa aspek fungsi fisiologi dan psikologis yang dipercaya memberikan 

perlindungan kepada seseorang dalam melawan beberapa tipe penyakit degeneratif 

seperti penyakitjantung koroner, obesitas dan kelainan muskuloskeletal (Ganley. 

Sherman, 2000).  

Penelitian yang dilakukan di USA pada 21.217 dokter US selama 5 tahun 

(kohort study) menemukan bahwa kasus DM tipe 2 lebih tinggi pada kelompok 

yang melakukan aktivitas fisik kurang dari 1 kali perminggu dibanding dengan 

kelompok yang melakukan olah raga 5 kali seminggu. Penelitian lain yang 

dilakukan selama 8 tahun pada 87.535 perawat wanita yang melakukan olah raga 

ditemukan penurunan resiko penyakit DM tipe 2 sebesar 33%, (Soegondo dkk, 

2009). Aktivitas fisik (olah raga) sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi 

darah, menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, 

sehingga akan memperbaiki kadar glukosa darah. Dengan kadar glukosa darah 

terkendali maka akan mencegah komplikasi kronik Diabetes Mellitus (Niemann, 

1995). Olahraga menyebabkan sel-sel otot dan organ hati menjadi lebih sensitif 

terhadap insulin, sebagai hasilnya dapat menyimpan dan menggunakan glukosa 

dengan lebih efektif, sehingga dapat menurunkan kadar glukosa, keadaan ini dapat 

berlanjut beberapa jam setelah melakukan olah raga. Lamanya manfaat olah raga 

akan hilang bila berhenti 3 hari, hal ini menekankan pentingnya olah raga secara 

teratur dan berkesinambungan , agar benar-benar bermanfaat olahraga dilakukan 3-

4 kali dalam seminggu, berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang panjang 

(Suharto, 2004). Olahraga selama 30-40 menit dapat meningkatkan pemasukan 

glukosa kedalam sel sebesar 7-20 kali lipat dibandingkan tanpa olah raga, olah raga 

yang tepat untuk diabetes adalah jalan, jogging, renang, bersepeda, aerobik 
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(Soewondo, 2006). Hasil penelitian Wardani (2009), aktivitas fisik rendah memiliki 

resiko DM tipe 2 sebanyak 3,2 kali lebih besar dari yang melakukan aktivitas fisik 

yang baik. 

2.6.2.3 Hipertensi 

Tekanan darah adalah desakan darah terhadap dinding- dinding arteri ketika 

darah tersebut dipompa dari jantung kejaringan, tekanan darah merupakan gaya 

yang diberikan darah pada dinding pembuluh darah, tekanan ini paling tinggi ketika 

ventrikel berkontraksi (tekanan sistolik) dan paling rendah ketika ventrikel 

berelaksasi (tekanan diastolik) (Hull, 1996). Ketika jantung memompa darah 

melewati arteri, darah menekan dinding pembuluh darah, mereka yang menderita 

hipertensi mempunyai tinggi tekanan darah yang tidak normal, penyempitan 

pembuluh nadi atau aterosklerosis merupakan gejala awal yang umum terjadi pada 

hipertensi, karena arteri-arteri terhalang lempengan kolesterol dalam aterosklerosis, 

sirkulasi darah melewati pembuluh darah menjadi sulit, ketika arteri-arteri 

mengeras dan mengerut dalam aterosklerosis darah memaksa melewati jalan yang 

sempit, sebagai hasilnya tekanan darah menjadi tinggi (Hull, 1996). Menurut JNC 

7 (Joint National Commite) (2003) bila tekanan darah ≥ 140/90 mmhg dinyatakan 

sebagai hipertensi, hipertensi atau darah tinggi adalah keadaan dimana seseorang 

mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal atau kronis, hipertensi 

merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita sendiri, satu-satunya cara 

untuk mengetahui hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah kita secara 

teratur.  

Terjadinya hipertensi pada penderita DM dikaitkan dan hampir sama proses 

terjadi keduanya yaitu melalui suatu keadaan yang disebut sindroma metabolik satu 

penelitian memperoleh hasil dimana dari sejumlah total 427 pasien hipertensi yang 

diteliti, 46 persen diantaranya adalah pasien DM, pasien cenderung berusia lebih 

tua, indeks massa tubuh yang lebih tinggi dan hiperlipidemia, cenderung Prevalensi 

hipertensi pada penderita Diabetes Mellitus secara keseluruhan adalah 70 %, Pada 

laki laki 32 %, wanita 45 % pada masyarakat India Puma sebesar 49%, pada kulit 

putih sebanyak 37 % dan pada orang asia sebesar 35%, hal ini menggambarkan 

bahwa hipertensi pada DM akan sering ditemukan dibandingkan pada individu 

tanpa diabetes (Weir et al. 1999). akan mengalami komplikasi kardiovaskular dan 
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gagal ginjal, opname lebih lama di RS (Weber, 2009). Penelitian Kaban dkk (2005) 

disain kasus kontrol dengan sebanyak 45 responden yang diteliti hasil yang 

didapatkan tidak ada hubungan hipertensi dengan kejadian DM dimana diperoleh 

nilai chi square nilai p = 0,073 (p> 0,05). 

2.6.2.4 Dislipidemia 

Merupakan suatu keadaan dimana kadar lemak dalam darah meningkat diatas 

batas normal, lemak yang mengalami peningkatan ini meliputi kolesterol, 

trigliserida salah satu partikel yang mengangkut lemak dari sekitar tubuh atau dapat 

keduanya , berbagai penelitian membuktikan bahwa keadaan dislipidemia dan 

hiperglikemia yang berlangsung lama merupakan faktor penting dalam terjadinya 

komplikasi PJK (Penyakit Jantung Koroner) pada DM tipe 2, studi Finnish 

membuktikan bahwa peningkatan kadar trigliserid dan rendahnya kolesterol HDL 

(High Density Lypoprotein) merupakan faktor resiko PJK (Penyakit Jantung 

Koroner) pada DM tipe 2 (Neamann, 1995) 

2.6.2.5 Diet Tidak Sehat (Tinggi Gula dan Rendah Serat) 

Adanya serat memperlambat absorsi glukosa sehingga dapat ikut berperan 

mengatur gula darah dan memperlambat kenaikan gula darah, makanan yang cepat 

dirombak dan juga cepat diserap dapat meningkatkan kadar gula darah, sedangkan 

makanan yang lambat dirombak dan lambat diserap masuk ke aliran darah 

menurunkan gula darah (Soegondo dkk, 2009). Adapun manfaat dari serat salah 

satunya membuat waktu pengosongan dilambung menjadi lebih lama, setelah 

konsumsi serat akan menyebabkan chyme yang berasal dari lambung berjalan lebih 

lambat ke usus , hal ini menyebabkan makanan lebih lama tertahan dilambung 

sehingga perasaan akan kenyang setelah makan juga panjang, keadaan ini juga 

memperlambat proses pencernaan karbohidarat dan lemak yang tertahan dilambung 

belum dapat dicerna sebelum masuk ke usus (Tala, 2009) Hasil penelitian pada 

hewan percobaan maupun pada manusia mengungkapkan bahwa kenaikan kadar 

gula darah dapat ditekan jika karbohidrat dikonsumsi bersama serat makanan, hal 

ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes (Nyoman, 2009). 

The American Cancer Society, The American Heart Association dan The 

American Diabetic Association menyarankan 25-35 g fiber/hari dari berbagai bahan 

makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Konsensus nasional pengelolaan 
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diabetes di Indonesia menyarankan 20 - 25 g/hari bagi orang yang berisiko 

menderita DM ( Soegondo dkk, 2009). Food and Drug Aministration (FDA) 

Amerika Serikat membatasi konsumsi gula maksimal 10 sendok teh atau 40 gram 

per hari, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) 

maksimal 12 sendok teh atau 48 gram perhari (Depkes, 2009). 

 

2.7 Epidemiologi Diabetes Melitus 

Prevalensi DM dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini bisa 

disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat dari masyarakat itu sendiri. 

Kenaikan penderita diabetes melitus di Indonesia diperkirakan oleh World Health 

Organization (WHO) dari jumlah awal 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 

21,3 juta pada tahun 2030. Sehubungan dengan WHO prediksi dari International 

Diabetes Federation (IDF) jumlah penderita DM dari 7 juta pada tahun 2009 

menjadi 12 juta pada tahun 2030. Meskipun terdapat perbedaan angka prevalensi, 

laporan keduanya menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita DM 

sebanyak 2 – 3 kali lipat pada tahun 2030. Laporan dari hasil penelitian di berbagai 

daerah di Indonesia yang dilakukan pada dekade 1980-an menunjukkan sebaran 

prevalensi DM tipe 2 antara 0,8% di Tanah Toraja, sampai 6,1% yang didapatkan 

di Manado. Hasil penelitian pada rentang tahun 1980-2000 menunjukkan 

peningkatan prevalensi yang sangat tajam. Sebagai contoh, pada penelitian di 

Jakarta (daerah urban), prevalensi DM dari 1,7% pada tahun 1982 naik menjadi 

5,7% pada tahun 1993 dan meroket lagi menjadi 12,8% pada tahun 2001. 

(PERKENI, 2011). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2003, diperkirakan 

penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun sebanyak 133 juta jiwa. Dengan 

prevalensi DM sebesar 14,7% pada daerah urban dan 7,2%, pada daerah rural, maka 

diperkirakan pada tahun 2003 terdapat sejumlah 8,2 juta penyandang diabetes di 

daerah urban dan 5,5 juta di daerah rural. Selanjutnya, berdasarkan pola 

pertambahan penduduk, diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan ada 194 juta 

penduduk yang berusia di atas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM maka 

diperkirakan terdapat 12 juta penyandang diabetes di daerah urban dan 8,1 juta di 

daerah rural (PERKENI, 2011). Jumlah yang cukup besar dari data tersebut 
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sehingga dampak yang terjadi akan menimbulkan beban yang cukup berat bagi 

penderita, praktisi kesehatan dan pemerintah. 

 

2.8 Patofisiologi Diabetes Melitus 

Dalam keadaan normal artinya kadar nsulin cukup dan sensitif, insulin akan 

ditangkap oleh reseptor insulin yang ada pada permukaan sel otot, kemudian 

membuka pintu masuk sel hingga glukosa dapat masuk sel untuk kemudian dibakar 

menjadi energy/tenaga. Akibatnya kadar glukosa dalam darah normal (Suyono, 

2011). Diabetes Melitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya 

kekurangan insulin secara relative maupun absolut. Defisiensi insulin dapat terjadi 

melalui 3 jalan, yaitu : 

a. Rusaknya sel-sel β pankreas karena pengaruh dari luar (virus, zat kimia tertentu, 

dll). 

b. Desentisasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. 

c. Desentisasi/kerusakan reseptor insulin (down regulation) di jaringan perifer 

(Manaf, 2009). 

2.8.1 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 1  

Sistem imunitas menyerang dan menghancurkan sel yang memproduksi 

insulin beta pankreas (ADA, 2014). Kondisi tersebut merupakan penyakit autoimun 

yang ditandai dengan ditemukannya anti insulin atau antibodi sel antiislet dalam 

darah (WHO, 2014). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 

Diseases (NIDDK) tahun 2014 menyatakan bahwa autoimun menyebabkan 

infiltrasi limfositik dan kehancuran islet pankreas. Kehancuran memakan waktu 

tetapi timbulnya penyakit ini cepat dan dapat terjadi selama beberapa hari sampai 

minggu. Akhirnya, insulin yang dibutuhkan tubuh tidak dapat terpenuhi karena 

adanya kekurangan sel beta pankreas yang berfungsi memproduksi insulin. Oleh 

karena itu, diabetes tipe 1 membutuhkan terapi insulin, dan tidak akan merespon 

insulin yang menggunakan obat oral. 

2.8.2 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 

Pada diabetes melitus tipe 2 disebabkan oleh kekurangan insulin namun tidak 

mutlak. Ini berarti bahwa tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan kurangnya sel beta atau 
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defisiensi insulin resistensi insulin perifer (ADA, 2014). Penyebab diabetes tipe 2 

adalah multifaktorial dan mencakup baik unsur genetik dan lingkungan yang 

mempengaruhi fungsi sel beta dan jaringan (otot, hati, jaringan adiposa, pankreas) 

sensitivitas insulin. Insulin yang dihasilkan oleh sel β pankreas dapat diibaratkan 

sebagai anak kunci yang dapat membuka pintu masuk glukosa ke dalam sel, 

kemudian di dalam sel glukosa tersebut dimetabolisasikan menjadi tenaga. Jika 

insulin tidak ada atau jumlahnya sedikit, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam 

sel sehingga kadarnya di dalam darah tinggi atau meningkat (hiperglikemia). Pada 

DM tipe 2 jumlah insulin kurang atau dalam keadaan normal, tetapi jumlah reseptor 

insulin dipermukaan sel berkurang. Reseptor insulin ini dapat diibaratkan sebagai 

lubang kunci pintu masuk ke dalam sel. Meskipun anak kuncinya (insulin) cukup 

banyak, namun karena jumlah lubang kuncinya (reseptor) berkurang, maka jumlah 

glukosa yang masuk ke dalam sel berkurang (resistensi insulin). Sementara 

produksi glukosa oleh hati terus meningkat, kondisi itu menyebabkan kadar glukosa 

darah meningkat (Subketi & Suyono, 2009). Resistensi insulin perifer berarti terjadi 

kerusakan pada reseptor-reseptor insulin sehingga menyebabkan insulin menjadi 

kurang efektif mengantar pesan-pesan biokimia menuju sel-sel (CDA, 2013). 

Dalam kebanyakan kasus diabetes tipe 2 ini, ketika obat oral gagal untuk 

merangsang pelepasan insulin yang memadai, maka pemberian obat melalui 

suntikan dapat menjadi alternatif. 

Gambar 2.3 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 

(Sumber: Silbernagl & Lang, 2000) 
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Pada gambar 2.3 dijelaskan bahwa sebagian besar pasien dengan diabetes tipe 

2 kelebihan berat badan. Obesitas adalah hasil dari disposisi genetik, karena terlalu 

banyak asupan makanan dan terlalu sedikit aktivitas fisik. Ketidakseimbangan 

antara suplai dan pengeluaran energi meningkatkan konsentrasi asam lemak dalam 

darah. Hal ini akan mengurangi pemanfaatan glukosa didalam otot dan jaringan 

lemak. Hasilnya adalah resistensi terhadap insulin yang menyebabkan terjadinya 

hiperglikemi, sehingga memaksa peningkatan pelepasan insulin. Obesitas 

merupakan pemicu penting, tetapi bukan satu-satunya penyebab diabetes tipe 2. Hal 

yang paling penting adalah disposisi genetik yang sudah ada untuk sensitivitas 

insulin berkurang. Sering kali pelepasan insulin selalu abnormal, beberapa gen telah 

ditetapkan yang mempromosikan pengembangan obesitas dan diabetes tipe 2. Di 

antaranya faktor-faktor seperti cacat genetik dari batas protein decoupling konsumsi 

substrat mitokondria. Jika ada disposisi genetik yang kuat, diabetes tipe 2 sudah 

dapat terjadi pada usia muda (Silbenargl & Lang, 2000). 

2.8.3 Patofisiologi Diabetes Gestasional  

Gestational diabetes terjadi ketika ada hormon antagonis insulin yang 

berlebihan saat kehamilan. Hal ini menyebabkan keadaan resistensi insulin dan 

glukosa tinggi pada ibu yang terkait dengan kemungkinan adanya reseptor insulin 

yang rusak (NIDDK, 2014 dan ADA, 2014). 

 

2.9 Batasan Diabetes Melitus 

Diagnosis DM harus didasarkan atas pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Dalam menentukan diagnosis DM harus diperhatikan asal bahan darah yang 

diambil dan cara pemeriksaann yang dipakai.untuk diagnosis, pemeriksaan yang 

dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa darah dengan cara enzimatik dengan bahan 

darah plasma vena. Sesuai dengan kondisi setempat dapat juga dipakai bahan darah 

utuh (whole blood), vema ataupun kailer dengan memperhatikan angka-angka 

kriteria diagnostic yang berbeda sesuai oembakuan oleh WHO. Pemantauan hasil 

pengobatan dapat dengan memeriksa kadar glukosa darah kapiler (Setiawan, 2008). 

Seseorang didiagnosis menderita diabetes melitus bila memenuhi sekurang-

kurangnya salah satu dari kriteria diagnostik di bawah ini: 
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 Glukosa darah acak ≥ 200 mg/dL disertai dengan gejala diabetes yang 

meliputi poliuria, polidipsia, dan penurunan berat badan tanpa sebab 

yang jelas. 

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

adanya asupan kalori selama minimal 8 jam. 

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

(TTGO). Asupan glukosa yang direkomendasikan pada tes ini adalah 

75 gram atau yang sebanding. 

 HbA1c ≥ 6,5%. Tes tersebut harus dilakukan di laboratorium yang 

menggunakan metode yang disertifikasi oleh NGSP (National 

Glycohemoglobin Stadardization Program) dan distandarisasi oleh 

DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) (ADA, 2012). 

 

2.10 Komplikasi Diabetes Melitus 

Komplikasi diabetes melitus adalah semua penyakit baik yang sistemik 

maupun tidak, pada organ jaringan ataupun jaringan organ yang lain, sebagai akibat 

diabetes melitus (Tjokroprawiro dkk, 2008). 

Komplikasi diabetes melitus dapat dibagi menjadi dua kategori : 
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2.10.1 Komplikasi Akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2.4 dijelaskan bahwa akumulasi glukosa ekstrasel dapat 

menyebabkan hiperosmolaritas sehingga glukosa dieksresikan dalam urin, hal ini 

menyebabkan diuresis osmotik dengan hilangnya air ginjal (polyuria), kehilangan 

elektrolit, dehidrasi, dan haus. Meskipun ginjal kehilangan K+, tidak terjadi 

hipokalemia karena sel-sel tersebut melepaskan K + sebagai akibat berkurangnya 

Gambar 2.4 Komplikasi akut pada diabetes melitus tipe 2 

(Sumber: Silbernagl & Lang, 2000) 
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aktivitas Na+ - K + - 2Cl- cotransport dan Na+ - K+ - ATPase. Dehidrasi dapat 

menyebabkan hiovolemia sehingga terjadi peningkatan pelepasan aldosteron yang 

dapat meningkatan defisiensi K+. jika tubuh kekurangan insulin, maka protein akan 

dipecah menjadi asam amino pada otot dan jaringan lainnya yang menyebabkan 

melemahnya otot. Selain itu, efek dari tubuh kekurangan insulin adalah terjadinya 

lipolysis yang menyebabkan pelepasan asam lemak ke dalam darah dan juga terjadi 

penumpukan asam lemak di hati, yang mana hati akan menghasilkan asam 

asetoasetat dan asam β-hidroksibutirat dari asam lemak. Akumulasi asam ini 

menyebabkan asidosis yang menyebabkan pasien harus berdafas dalam-dalam 

(pernapasan Kussmaul). Beberapa asam dipecah menjadi aseton (badan keton). 

Selain itu, trigliserida terbentuk di hati dari asam lemak dan dimasukkan ke dalam 

VLDL, tetapi karena tubuh kekurangan insulin terjadi gangguan pemecahan 

lipoprotein sehingga hyperlipidemia semakin diperparah. Pemecahan protein dan 

lemak serta poliuria akan mengakibatkan penurunan berat badan. Metabolisme 

abnormal, gangguan elektrolit dan perubahan volume sel yang disebabkan oleh 

perubahan osmolaritas dapat mengganggu fungsi neuron dan menyebabkan koma 

hiposmosmolar atau ketoasidotik. (Silbenargl & Lang, 2000). 

Komplikasi akut adalah komplikasi pada DM yang penting dan berhubungan 

dengan keseimbangan kadar glukosa darah dalam jangka pendek, ketiga komplikasi 

tersebut adalah : 

2.10.1.1 Hipoglikemia 

Hipoglikemia merupakan gejala yang timbul akibat tubuh kekurangan 

glukosa, dengan tanda-tanda seperti rasa lapar, gemetar, keringat dingin, dan 

pusing. Hipoglikemia dapat menyebabkan terjadinya koma penderita diabetes 

melitus yang mengalami reaksi hipoglikemik biasanya disebabkan oleh obat anti 

diabetes yang diambil dalam dosis tinggi (Colledge et al, 2006). 

Batas terendah kadar glukosa darah puasa (true glucose) adalah 60mg%, 

dengan daasar tersebut maka penurunan kadar glukosa darah dibawah 60mg% 

disebut sebagai gejala hipoglikemia. Pada umumnya gejala-gejala hipoglikemia 

baru tumbul bila kadar glukosa darah lebih rendah dari 45mg% (Wiyono, 1996). 
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2.10.1.2 Ketoasidosis Diabetik (KAD) 

KAD adalah keadaan yang ditandai dengan tiga serankaian dari 

hiperglikemia, ketosis, dan asidosis metabolik. Komplikasi KAD terjadi pada 

pasien diabetes melitus tipe 1, di mana mungkin manifestasi pertama dari penyakit, 

dan jarang terjadi pada orang dengan diabetes melitus tipe 2 (Willey, 2011). 

Kombinasi kekurangan hormon insulin dan meningkatnya hormon kontrainsulin 

pada KAD juga mengakibatkan perlepasan asam lemak bebas dari jaringan adiposa 

dari proses lipolisis ke dalam aliran darah dan oksidasi asam lemak hepar menjadi 

benda keton (ß- hydroxybutyrate [ß-OHB] dan acetoacetate) tak terkendali, 

sehingga mengakibatkan ketonemia dan asidosis metabolik (Harrison, 2008). 

2.10.1.3 Sindrom Hiperglikemik Hiperosmolar Non Ketotik (HHNK) 

Hiperglikemia hiperosmolar non ketotik (HHNK) merupakan keadaan yang 

didominsi oleh hiperosmolaritas dan hiperglikemia yang disertai perubahan tingkat 

kesadaran (sense of awerness). Pada saat yang sama tidak terjadi atau kadang terjadi 

kondisi ketosis ringan. Keadaan hiperglikemia persisten menyebabkan diuresis 

osmotik sehingga terjadi kehilangan cairan dan elektrolit. Kekurangan jumlah 

insulin efektif merupakan kelainan mendasar pada sindrom ini. Berbeda dengan 

KAD (ketoasidosis diabetik) yang tidak terdapat insulin pada kasus HHNK masih 

ada insulin walau jumlahnya sedikit dan tidak dapat mencegah terjadinya 

hiperglikemia, sehingga dapat mencegah terjadinya penguraian simpanan glukosa, 

protein, dan lemak yang menghasilkan badan keton (Smeltzer &Bare, 2002). 

2.10.2 Komplikasi Kronis 

Komplikasi kronis Diabetes Melitus terjadi apabila kadar glukosa darah 

secara berkepanjangan tidak terkendali degan baik sehingga menimbulkan berbagai 

komplikasi kronik Diabetes Melitus berupa : 

2.10.2.1 Mikroangipati 

Kelainan yang terjadi pada ginjal penyandang DM dimulai dengan adanya 

mikroalbuminuria, dan kemudian berkembang menjadi proteinuria secara klinis, 

berlanjut dengan penurunan fungsi laju filtrasi glomerular dan berakhir dengan 

keadaan gagal ginjal yangmemerlukan pengelolaan dengan pengobatan substitusi 

(Waspadji, 2006). Berbagai kelainan akibat DM dapat terjadi pada retina, mulai dari 

retinopati diabetik nonproliferatif sampai perdarahan retina, kemudian juga ablasio 
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retina dan lebih lanjut lagi dapat menyebabkan kebutaan. Diagnosa dini retinopati 

dapat diketahui melalui pemeriksaan retina secara rutin (Waspadji, 2006). 

2.10.2.1.1 Neuropati 

Neuropati muncul pada 60% penderita diabetes jangka panjang pada tipe 2 

(Meeking, 2011). Pada penderita diabetes melitus kemungkinan disebabkan 

gangguan sirkulasi pada sel saraf karena kerusakan pembuluh darah, Ada pun jenis-

jenisnya adalah: 

- Polineuropati dan mononeuropati 

Bentuk yang paling umum dari neuropati diabetes adalah polineuropati 

simetris distal. Ini paling sering ditandai dengan kehilangan sensori distal, tetapi 

hanya 50% dari penderita diabetes melitus memiliki gejala neuropati. Gejala 

mungkin termasuk sensasi mati rasa, kesemutan,  atau rasa panas yang dimulai dari 

kaki dan menyebar proksimal. Nyeri sering melibatkan ekstremitas bawah dan 

biasanya hadir saat istirahat, dan memburuk pada malam hari. Sedangkan 

mononeuropati adalah disfungsi saraf perifer atau saraf kranial yang terisolasi. 

Mono neuropati ditandai dengan rasa sakit dan kelemahan motorik dalam distribusi 

saraf tunggal (Powers, 2008). 

- Neuropati otonom 

Penderita DM dapat mengalami disfungsi saraf otonom (sistem kolinergik, 

noradrenergic dan peptidergik). Saraf-saraf tersebut mengatur jantung, 

gastrointestinal dan sistem kemih. Hal ini bisa mengakibatkan takikardi, gejala 

gangguan pengosongan lambung, gangguan frekuensi berkemih dan hipotensi 

ortostatik (Powers, 2008). 

2.10.2.1.2 Nefropati 

Nefropati diabetik merupakan penyebab kematian kedua terbanyak penderita 

diabetes melitus selepas infark miokard (Kumar et al, 2013). Patogenesis nefropati 

diabetik berhubungan dengan hiperglikemia, kemungkinan karena kerja ginjal yang 

terus menerus melebihi batas untuk menyaring glukosa menyebabkan peningkatan 

tekanan darah pada ginjal dan perubahan struktur glomerular (Kumar et al, 2013; 

Buse et al., 2008). 

  



25 
 

 

2.10.2.1.3 Retinopati 

Retinopati merupakan keadaan dimana hiperglikemi dapat menyebabkan 

hilangnya retinal pericytes, peningkatan permeabilitas pembuluh darah retina, 

perubahan dalam aliran darah retina, dan sistem mikrovaskular retina abnormal, 

yang menyebabkan iskemia retina. Keadaan ini akan menyebabkan 

neovaskularisasi pada saraf optik dan makula. Secara struktural, pembuluh darah 

ini  rapuh dan dapat menyebabkan perdarahan vitreous, fibrosis, dan perlepasan 

retina yang dapat berakibat kebutaan (Powers, 2008; Meeking, 2011; Colledge, 

2006). 

2.10.2.2 Makroangiopati 

Penyakir Makrovaskuler mengenai pembuluh darah besar, penyakit jantung 

koroner (cerebrovaskuler, penyakit pembuluh darah kapiler) (Avicenna, 2009). 

Kewaspadaan untuk kemungkinan terjadinya penyakit pembuluh darah koroner 

harus ditingkatkan terutama untuk yang mereka yang mempunyai resiko tinggi 

terjadinya kelainan aterosklerosis seperti mereka yang mempunyai riwayat 

keluarga penyakit pembuluh darah koroner ataupun riwayat keluarga DM yang kuat 

(Waspadji, 2006). 

2.10.2.2.1 Penyakit Jantung 

Komplikasi kardiovaskular pada penderita diabetes melitus tipe 2 biasanya 

terjadi peningkatan plasminogen aktivator inhibitor dan fibrinogen yang 

meningkatkan koagulasi darah. Selain itu diabetes juga berhubungan dengan 

disfungsi endotel, otot polos pada pembuluh dan platelet (Meeking, 2011). 

2.10.2.2.2 Stroke 

Stroke adalah penyakit serebrovaskuler yang disebabkan oleh satu dari 

bebrapa proses patologik yang mengenai pembuluh darah akibat kimplikasi kronik 

DM (j. Philip kistler, 2000). 

2.10.2.2.3 Kaki Diabetes / Gangren 

Kaki diabetik adalah berkembangnya ulkus pada kaki dan tungkai bawah 

akibat infeksi karena kadar glukosa yang tinggi dan merupakan komplikasi kronik 

DM (Setiawan, 2008). 
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2.10.2.2.4 Komplikasi Tulang dan Sendi 

Komplikasi yang timbul pada tulang dan sendi akibat komplikasi dari 

penyakit DM yang meliputi osteoarthritis, gout, bursitis,demineralisasi tulang dan 

kontraktur (Setiawan, 2008). 

2.10.2.2.5 Infeksi 

Infeksi pada penderita diabetes melitus tipe 2 terjadi karena keadaan 

hiperglikemia membantu kolonisasi jamur dan bakteri menyediakan sumber nutrisi 

yang adekuat untuk pertumbuhan koloni. Infeksi tersering yang muncul pada pasien 

diabetes melitus adalah pneumonia, infeksi saluran kemih dan infeksi pada kulit. 

Selain itu penderita diabetes juga lebih rentan mengalami infeksi pasca operasi 

(Kumar dan Clark, 2006). 

 

2.11 Parameter Kendali Diabetes Melitus 

Untuk mencegah progresivitas diabetes beserta komplikasinya, perlu 

dilakukan pengendalian kadar gula darah secara ketat (tight diabetes control). 

Pemantauan dapat dilakukan melalui empat parameter pemeriksaan, yaitu glukosa 

darah, HbA1c, pemantauan gula darah mandiri dan Glycated Albumin (Setiawan, 

2008). 

2.11.1 Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

Kadar gula darah merupakan salah satu faktor yang harus dikendalikan. 

Permeriksaan setidaknya sekali sebulan. Kriteria baik menurut konsensus 

PERKENI, glukosa darah puasa 80-100mg/dL, glukosa darah dua jam setelah 

makan 80-144mg/dL (Setiawan, 2008). 

2.11.2 Pemeriksaan HbA1C 

Tes hemoglobin terglikosilasi, yang disebut juga sebagai glikohemoglobin, 

atau hemoglobin glikosilasi (disingkat sebagai HbA1C), merupakan cara yang 

digunakan untuk menilai efek perubahan terapi 8-12 minggu sebelumnya. Untuk 

melihat hasil terapi dan rencana perubahan terapi, HbA1c diperiksa setiap 3 bulan, 

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 1 tahun (Konsensus Pengelolaan dan 

Pencegahan DM tipe 2, 2015). 
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2.11.3 Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM) 

Pemantauan kadar glukosa darah dapat dilakukan dengan menggunakan 

darah kapiler. PGDM dianjurkan bagi pasien dengan pengobatan suntik insulin 

beberapa kali perhari atau pada pengguna obat pemacu sekresi insulin. Waktu 

pemeriksaan PGDM bervariasi, tergantung pada tujuan pemeriksaan yang 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 nokturnal yang kadang tanpa gejala), atau 

ketika mengalami gejala seperti hipoglikemi. 

2.11.4 Pemeriksaan Tekanan Darah  

Target tekanan darah bagi orang dewasa (lebih dari 18 tahun) menurut 

konsensus Perkeni kurang dari 130/80 mmHg. Bila disertai proteinuria (keluarnya 

protein lewat air kemih) lebih dari satu gram per 24 jam, tekanan darah harus dijaga 

kurang dari 120/75 mmHg (Setiawan, 2008). 

2.11.5 Glycated Albumin (GA) 

Berdasarkan rekomendasi yang telah ada, monitor hasil strategi terapi dan 

perkiraan prognostik diabetes saat ini sangat didasarkan kepada hasil dua riwayat 

pemeriksaan yaitu glukosa plasma (kapiler) dan HbA1C. Kedua pemeriksaan ini 

memiliki kekurangan dan keterbatasan. HbA1C mempunyai keterbatasan pada 

berbagai keadaan yang mempengaruhi umur sel darah merah. Saat ini terdapat cara 

lain seperti pemeriksaan (GA) yang dapat dipergunakan 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 sindrom nefrotik, pengobatan steroid, severe obesitas dan 

gangguan fungsi tiroid dapat mempengaruhi albumin yang berpotensi 

mempengaruhi nilai pengukuran GA. Studi konversi yang  dilakukan oleh Tahara 

antara kadar HbA1c dan GA dengan menggunakan analisa regresi linear MEM 
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didapatkan nilai konversi HbA1c terhadap glycated albumin sebagai berikut: 

HbA1C = 0.245 x GA + 1.73 

Tabel 2.1 Sasaran pengendalian DM 

Parameter Sasaran 

IMT (kg/m2) 18,5 - < 23* 

Tekanan darah sistolik (mmHg) < 140 

Tekanan darah diastolik (mmHg) < 90 

Glukosa darah preprandial kapiler 

(mg/dL) 

80-130** 

Glukosa darah 1-2 jam PP kapiler (mg/dL) < 180** 

HbA1c (%) < 7 (atau individual) 

Kolesterol LDL (mg/dL) < 100 (< 70 bila resiko KV sangat 

tinggi) 

Kolesterol HDL (mg/dL) Laki-laki: > 40; Perempuan: > 50 

Trigliserida (mg/dL) < 150 

Keterangan: 

KV = Kardiovaskular, PP = Post prandial 

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

**Standards of Medical Care in Diabetes, ADA 2015 

 

2.12 Penatalaksanaan Diabetes Melitus 

Dalam penatalaksanaan atau pengelolaan modalitas bagi diabetes melitus, 

terdiri dari dua poin utama yaitu yang pertama terapi non farmakologi dan yang 

kedua adalah terapi farmakologi. Dimana terapi non farmakologis ini meliputi 

perubahan gaya hidup dengan melakukan perencanaan diet, meningkatkan latihan 

jasmani, edukasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyakit diabetes melitus 

dan pemantauan gula darah yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten. 

Penanganan lebih lanjut adalah terapi farmakologi yang meliputi pemberian obat 

anti diabetes oral dan juga injeksi insulin. Pemberian terapi farmakologis ini, tetap 

tidak meninggalkan terapi non farmakologi yang telah dijalani sebelumya, karena 

pada prinsipnya terapi farmakologis baru akan diberikan jika penerapan terapi non 
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farmakologis yang telah dilakukan tidak dapat mengendalikan kadar gula darah 

seperti yang diharapkan (Yunir & Soebardi, 2009). 

Menurut Konsensus Perkeni (2011), ada empat penatalaksanaan diabetes 

melitus, yaitu 

a. Edukasi  

Pengelolaan mandiri diabetes secara optimal membutuhkan partisipasi aktif 

pasien dalam merubah prilaku yang tidak sehat. Tim kesehatan harus mendampingi 

pasien dalam perubahan perilaku tersebut, yang berlangsung seumur hidup. 

Keberhasilan dalam mencapai perubahan perilaku, membutuhkan edukasi, 

pengembangan keterampilan (skill), dan upaya peningkatan motivasi.  

b. Terapi Gizi Medis 

Terapi gizi medis Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes 

hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu makanan yang 

seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing individu. Perlu 

ditekankan pentingnya keteraturan dalam hal jadwal makan, jenis, dan jumlah 

makanan terutama pada pasien yang menggunakan obat penurun glucosa darah dan 

insulin. 

c. Latihan Jasmani 

Latihan Jasmani Kegiatan jasmani sangat penting dalam penatalaksanaan 

diabetes karena efeknya dapat menurunkan kadar gula darah dan mengurangi risiko 

kardiovaskuler. Latihan akan menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan 

pengambilan gula oleh otot dan memperbaiki pemakaian insulin. Sirkulasi darah 

dan tonus otot juga diperbaiki dengan berolahraga. Latihan jasmani sebaiknya 

disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. Untuk mereka yang relative 

sehat latihan jasmani dapat ditingkatkan, sementara yang sudah mendapat 

komplikasi dapat dikurangi. Hindarkan kebiasaan yang kurang gerak. 

d. Terapi farmakologi 

Terapi Farmakologi Pada diabetes tipe II, insulin mungkin diperlukan sebagai 

terapi jangka panjang untuk mengendalikan kadar gula darah jika diet dan obat 

hipoglikemia oral tidak berhasil mengontrolnya. Disamping itu, sebagian pasien 

diabetes tipe II yang biasanya mengendalikan kadar gula darah dengan diet dan obat 
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kadang membutuhkan insulin secara temporer selama mengalami sakit, infeksi, 

kehamilan, pembedahan atau beberapa kejadian stress lainnya. 

Tujuan pengelolaan terapi diabetes adalah peningkatan kualitas hidup para 

penderita diabetes dan untuk jangka pendek menghilangkan keluhan atau gejala, 

mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. 

Sedangkan sebagai tujuan jangka panjang adalah untuk mencegah dan menghambat 

terjadinya komplikasi. Semua ini akan menurunkan angka kesakitan dan resiko 

kematian akibat diabetes (Soegondo, 2008). 

2.12.1 Terapi Non Farmakologi 

2.12.1.1 Diet 

Diet yang tepat masih merupakan unsur fundamental dalam terapi semua 

pasien diabetes, seperti halnya pengaturan karbohidrat, protein dan lemak harus 

disesuaikan untuk memenuhi tujuan metabolisme. Pengaturan karbohidrat, baik 

dengan mengurangi jumlah, atau mengganti pilihan atau perkiraan berdasarkan 

pengalaman merupakan strategi utama untuk mencapai kontrol glukosa yang baik. 

Pada sebagian besar pasien DM tipe 2 memerlukan batasan kalori untuk 

meningkatkan penurunan berat badan (Triplitt et al, 2008). 

2.12.1.2 Exercise 

Secara umum, peningkatan aktivitas memberikan manfaat pada pasien DM. 

Latihan aerobik memperbaiki resistensi insulin dan kontrol gula darah pada 

individu umumnya dan menurunkan faktor resiko kardiovaskular serta 

berkontribusi terhadap penurunan dan mempertahankan berat badan. Penderita 

hendaknya memilih olahraga yang disukai agar bisa dilakukan secara rutin. Target 

aktivitas fisik sekurang-kurangnya 150 menit/minggu (50-70% dari nadi maksimal) 

dengan olahraga sedang (Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2, 

2015). 

2.12.1.3 Pemantauan Glukosa Darah 

Melakukan pemeriksaan glukosa darah sendiri/mandiri di rumah, dengan 

menggunakan alat pengukur kadar glukosa (glucose meter). Pencatatan pada buku 

catatan kadar glukosa darah akan berguna untuk memotivasi diri sendiri (Soegondo, 

2008). 
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2.12.2 Terapi Farmakologi 

Pada diabetes tipe II, insulin mungkin diperlukan sebagai terapi jangka 

panjang untuk mengendalikan kadar gula darah jika diet dan obat hipoglikemia oral 

tidak berhasil mengontrolnya. Disamping itu, sebagian pasien diabetes tipe II yang 

biasanya mengendalikan kadar gula darah dengan diet dan obat kadang 

membutuhkan insulin secara temporer selama mengalami sakit, infeksi, kehamilan, 

pembedahan atau beberapa kejadian stress lainnya.  

2.12.2.1 Obat Antihiperglikemia Oral 

Obat-obat hipoglikemik oral terutama ditujukan untuk membantu 

penanganan pasien DM Tipe II. Pemilihan obat hipoglikemik oral yang tepat 

sangat menentukan keberhasilan terapi diabetes. Bergantung pada tingkat 

keparahan penyakit dan kondisi pasien, farmakoterapi hipoglikemik oral dapat 

dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau kombinasi dari dua jenis 

obat. Pemilihan dan penentuan rejimen hipoglikemik yang digunakan harus 

mempertimbangkan tingkat keparahan diabetes (tingkat glikemia) serta kondisi 

kesehatan pasien secara umum termasuk penyakit-penyakit lain dan 

komplikasi yang ada (Pharmaceutical Care Diabetes Melitus, 2005). 
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Golongan 

 

Generik 

 

Nama 

Dagang 

 

mg / tab 

Dosis 

Harian                       

(mg) 

Lama 

Kerja 

(jam) 

Frek/hari 

 

Waktu 

Sulphonylurea Glibenclamide Condiabet 5  

 

2,5-20 

 

 

12-24 

 

 

1-2 

Sebelum 

makan Glidanil 5 

Harmida 2,5-5 

Renabetic 5 

Daonil 5 

Gluconic 5 

Padonil 5 

Glipizide Glucotrol-XL 5-10 5-20 12-16 1 

Gliclazide  Diamicron 

MR 
30-60 30-120 24 1 

Diamicron  

 

 

80 

 

 

 

40-320 

 

 

 

10-20 

 

 

 

1-2 

Glucored 

Linodiab 

Pedab 

Glikamel 

Glukolos 

Meltika 

Gliquidone Glurenorm 30 15-120 6-8 1-3 

Glimepiride  Actaryl 1-2-3-4  

 

 

 

 

 

1-8 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

1 

Amaryl 1-2-3-4 

Diaglime 1-2-3-4 

Gluvas 1-2-3-4 

Metrix 1-2-3-4 

Pimaryl 2-3 

Simryl 2-3 

Versibet 1-2-3 

Amadiab 1-2-3-4 

Anpiride 1-2-3-4 

Glimetic 2 

Mapryl 1-2 

Paride 1-2 

Relide 2-4 

Velacom 2-3 

Glinide  Repaglinide Dexanorm 0,5-1-2 1-16 4 2-4  

Nateglinide Starlix 60-120 180-360 4 3  

Thiazolidinedione Pioglitazone Actos 15-30  

15-45 

 

24 

 

1 

 

Tidak ber- 

gantung 

jadwal 

makan 

Gliabetes 30 

Prabetic 15-30 

Deculin 15-30 

Pionix 15-30 

Penghambat Alfa- 

Glukosidase 

Acarbose  Acrios  

50-100 

 

100-300 

  

3 
Bersama 

suapan 

pertama 

Glubose 

Eclid 

Glucobay 

Biguanida 

 

 

 

 

 

Metformin  

 

 

 

 

 

Adecco 500  

 

500-3000 

 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

Bersama 

/sesudah 

makan 

 

 

Efomet 500-850 

Formell 500-850 

Gludepatic 500 

Gradiab 500-850 

Metphar 500 

TABEL 2.2 OBAT ANTIHIPERGLIKEMIK  ORAL 
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Golongan 

 

Generik 

 

Nama 

Dagang 
 

Zendiab 

 

mg / tab 
 

 

500 

 
Dosis 

Harian                       

(mg) 

 
Lama 

Kerja 

(jam) 

 
Frek/Hari 

 

 

Diafac 500 

Forbetes 500-850 

Glucophage 
500-850-

1000 

Glucotika 500-850 

Glufor 500-850 

Glunor 500-850 

Heskopaq 500-850 

Nevox 500 

Glumin  500 

Metformin XR Glucophage     

XR 

Glumin XR  

Glunor XR 

Penghambat DPP 

IV 

Vildagliptin Galvus 50 50-100 12-24 1-2 Tidak ber- 

gantung jadwal 

makan 
Sitagliptin Januvia  25-100  

24 
 

1 Saxagliptin Onglyza 5 5 
Linagliptin Trajenta 

 

Penghambat 

SGLT-2 

 

Dapagliflozin 
 

Forxigra 
 

5-10 
 

5-10 
 

24 
 

1 

Tidak ber-

gantung 

jadwal 

Makan 

Obat kombinasi 

tetap 
Glibenclamide 

+ Metformin 

 

Glucovance 
1,25/250 

2,5/500 

5/500 

Mengatur 

dosis 

mak- 

simum 

masing- 

masing 

kom- 

ponen 

12-24 1-2 Bersama/sesud

ah makan 

Glimepiride

+ Metformin 
Amaryl M 1/250 

2/500 

 1-2 

 

 

Pioglitazone 

+ 

Metformin 

 

Pionix-M 
15/500 

15/850 

18-24 1-2 

  

Actosmet 
 

15/850 

 1-2 

Sitagliptin 

+ 

Metformin 

 

Janumet 
50/500 

50/850 

50/1000 

 2 

Vildaglipti

n + 

Metformin 

 

Galvusmet 

50/500 

50/850 

50/1000 

12-24 2 

Saxagliptin + 

Metformin 

Kombiglyz

e XR 

 

5/500 

 1 

Linagliptin + 

Metformin 

Trajenta 

Duo 

2,5/500 

2,5/850 

2,5/1000 

 2 

25-50-100 

Waktu 

Lanjutan halaman 32 
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2.12.2.1.1 Golongan Sulfonilurea 

Sulfonilurea merangsang pancreas (sel β) untuk membuat insulin lebih bayak. 

Preparat ini berkaitan dengan reseptor spesifik yang terletak di permukaan sel β, 

sehingga mengaktifkan sel tersebut. Pengaktifan sel-sel β menyebakan kanal 

kalium tertutup, yang diikuti depolarisasi sel. Keadaan sel yang terdepolarisasi ini 

menggiring kalsium untuk masuk ke dalam sel, yang selanjutnya memacu 

pelepasan insuin (Arisman, 2011). 

Tabel 2.3 Struktur Kimia Golongan Sulfonilurea 

Obat Struktur Kimia 

Tolbutamide 

 

Tolazamide 

 

Chlorpropamide 

 

Gliburida 

 

Glipzida 

 

Glimepirid 

 

Sumber: Katzung, 2006 

2.12.2.1.1.1 Generasi Pertama Sulfonilurea 

2.12.2.1.1.1.1 Tolbutamid 

Tolbutamid diabsorpsi dengan baik tapi cepat dimetabolisme di hati. Durasi 

efek relatif singkat, dengan waktu paruh 4-5 jam dan yang terbaik adalah diberikan 

dalam dosis terbagi. Karena pendek waktu paruhnya, maka tolbutamid merupakan 
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sulfonilurea paling aman untuk penderita diabetes usia lanjut. Terjadinya 

hipoglikemia  berkepanjangan telah dilaporkan jarang, sebagian besar terjadi pada 

pasien yang menerima obat-obatan tertentu (misalnya, dicumarol, fenilbutazon, 

beberapa sulfonamid) yang menghambat metabolisme tolbutamid (Katzung, 2006). 

2.12.2.1.1.1.2 Klorpropamid 

Klorpropamid memiliki waktu paruh 32 jam dan perlahan-lahan 

dimetabolisme di hati untuk produk yang mempertahankan beberapa aktivitas 

biologis; sekitar 20-30% diekskresikan tidak berubah dalam urin. Klorpropamid 

juga berinteraksi dengan obat yang disebutkan di atas yang bergantung pada 

katabolisme oksidatif hati, dan itu merupakan kontraindikasi pada pasien dengan 

insufisiensi hati atau ginjal. Dosis yang lebih tinggi dari 500 mg sehari 

meningkatkan risiko penyakit kuning. Dosis pemeliharaan rata-rata adalah 250 mg 

sehari, diberikan sebagai dosis tunggal di pagi hari. Reaksi hipoglikemik 

berkepanjangan lebih sering terjadi pada pasien usia lanjut (Katzung, 2006). 

2.12.2.1.1.1.3 Tolazamid 

Tolazamid sebanding dengan klorpropamid dalam potensi tetapi memiliki 

durasi yang lebih singkat. Tolazamid lebih lambat diserap dari sulfonilurea lainnya 

dan efeknya pada glukosa darah tidak muncul selama beberapa jam. Waktu 

paruhnya adalah sekitar 7 jam. Tolazamid dimetabolisme untuk beberapa senyawa 

yang mempertahankan efek hipoglikemik. Jika lebih dari 500 mg / hari diperlukan, 

dosis harus dibagi dan diberikan dua kali sehari (Katzung, 2006). 

2.12.2.1.1.2 Generasi Kedua Sulfonilurea 

2.12.2.1.1.2.1 Glibenklamid 

Gliburida/Glibenklamid dimetabolisme di hati menjadi produk dengan 

aktivitas hipoglikemik yang sangat rendah. Dosis awal adalah 2,5 mg / hari atau 

kurang, dan dosis pemeliharaan rata-rata adalah 5-10 mg / hari diberikan sebagai 

dosis pagi tunggal; pemeliharaan dosis lebih tinggi dari 20 mg / hari tidak 

dianjurkan. Waktu paruhnya adalah sekitar 2 – 4 jam. Gliburida memiliki beberapa 

efek samping selain potensi untuk menyebabkan hipoglikemia. Gliburida 

dikontraindikasikan dengan adanya gangguan hati dan pada pasien dengan 

insufisiensi ginjal (Katzung, 2006).  
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Gambar 2.5 Mekanisme Kerja Glibenklamid 

Sumber : Katzung, 2015 

 

Pada gambar 2. Menunjukkan bahwa mekanisme kerja dari glibenklamid 

adalah merangsang pelepasan insulin dari sel b, sehingga terjadi peningkatan 

sekresi insulin. Di dalam tubuh glibenklamid atau sulfonilurea lain akan terikat 

pada reseptor spesifik sulfonilurea pada sel beta pankreas. Ikatan tersebut 

menyebabkan berkurangnya asupan kalsium dan terjadi depolarisasi membran. 

Kemudian kanal Ca+ terbuka dan memungkinkan ion-ion Ca2+ masuk sehingga 

terjadi peningkatan kadar Ca2+ di dalam sel. Kalsium masuk ke dalam sel beta 

pankreas sehingga terjadi peristiwa eksositosis dari granul yang mengandung 

insulin. (Katzung, 2015) 

(Glibenklamid) 
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 Farmakodinamik : Penurunan kadar glukosa darah yang terjadi setelah 

pemberian sulfonilurea disebabkan oleh perangsangan sekresi insulin di 

pankreas. Sifat perangsangan ini berbeda dengan perangsangan oleh glukosa, 

karena ternyata pada saat hipeglikemia gagal merangsang sekresi insulin 

dalam jumlah yang mencukupi, obat-obat tersebut masih mampu merangsang 

sekresi insulin. Itulah sebabnya mengapa obat-obat ini sangat bermanfaat pada 

penderita diabetes dewasa yang pankreasnya masih mampu memproduksi 

insulin. Pada penderita derivate sulfonilurea tidak bermanfaat (Suharto, 1995) 

 Farmakokinetik : Absorbsi derivat sulfonilurea malalui usus baik, sehigga dapat 

diberikan per oral. Setelah absorbsi, obat ini tersebar keseluruh cairan eksternal. 

Dalam plasma sebagian terikat protein plasma terutama albumin (Suharto, 

1995). 

 Indikasi : Memilih sulfonilurea yang tepat untuk penderita tertentu sangat 

penting untuk suksesnya terapi. Yang menentukan bukanlah umur penderita 

waktu terapi dimulai, tetapi umur penderita waktu penyakit diabetes melitus 

mulai timbul. Pada umumnya hasil yang baik diperoleh pada penderita yang 

diabetesnya mulai timbul pada umur diatas 40 tahun (Suharto, 1995). 

 Kontraindikasi : Sulfonilurea tidak boleh diberikan sebagai obat tunggal pada 

penderita diabetes yuvenil, penderita yangkebutuhan insulin nya tidak stabil, 

diabetes melitus berat, kehamilan dan keadaan gawat (Suharto, 1995). 

 Dosis : 

o Permulaan 1 dd 2,5 – 5 mg, bila perlu dinaikkan setiap minggu sampai 

maksimum 2 dd 10 mg (Tjay, 2002).  

o Dewasa 2,5 sampai 5 mg / hari, tetapi untuk pasien yang lebih sensitif 

terhadap obat hipoglikemik (misalnya lansia atau pasien dengan disfungsi 

ginjal atau hati) dimulai dengan dosisi 1.25 mg / hari. Pemeliharaan: 1,25 

sampai 20 mg setiap hari dalam dosis tunggal atau dosis terbagi (pasien 

yang menerima> 10 mg / hari mungkin memiliki respons yang lebih baik 

terhadap dosis dua kali sehari). Dosis harian> 20 mg tidak disarankan (A 

to Z Drug Facts). 
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o Dosis awal adalah 2,5 mg/hari atau kurang, dosis pemeliharaan rata-rata 

adalah 5-20 mg/hari diberikan sebagai dosis pagi tunggal, pemeliharaan 

dosis lebih tinggi dari 20 mg/hari tidak dianjurkan (Katzung, 2015). 

 Interaksi : 

o Alkohol : Sulfonilurea dapat meningkatkan efek merugikan / beracun dari 

Alkohol (Etil).  

o Bosentan : Glibenklamid dapat meningkatkan efek hepatotoksik Bosentan. 

Glibenklamid dapat meningkatkan metabolisme Bosentan. Bosentan dapat 

meningkatkan metabolisme Glibenklamid. 

o Chloramphenicol : Dapat menurunkan metabolisme Sulfonylurea.  

o Simetidin : Dapat menurunkan metabolisme Sulfonylurea.  

o Colesevelam : Dapat menurunkan konsentrasi serum Glibenklamid.  

o Kortikosteroid : Dapat mengurangi efek hipoglikemik agen antidiabetik. 

o Antidepresan siklik : Dapat meningkatkan efek hipoglikemik Sulfonilurea. 

o Cyclosporine : Sulfonilurea dapat meningkatkan konsentrasi serum 

Cyclosporine. 

o Flukonazol: Dapat meningkatkan konsentrasi serum Sulfonylureas.  

o Antibiotik Kuinolon: Dapat meningkatkan efek hipoglikemik Sulfonilurea. 

Hal ini berkaitan dengan awal terapi kombinasi. Antibiotik Quinolone 

dapat mengurangi efek hipoglikemik Sulfonilurea, dengan kombinasi 

jangka panjang. 

o Rifampisin: Dapat meningkatkan metabolisme Sulfonylurea.  

o Salisilat: Dapat meningkatkan efek hipoglikemik Sulfonilurea.  

o Somatropin: Dapat mengurangi efek hipoglikemik Agen Antidiabetik.  

o Derivat Sulfonamida: Dapat meningkatkan efek hipoglikemik 

Sulfonylurea. Pengecualian: Sulfasetamida. (DIH, 17th Edition). 

 Efek samping :  Efek samping yang dapat terjadi ialah gatal dan kemerahan 

pada kulit. Apabila voltadex gel digunakan pada permukaan kulit yang cukup 

luas dan dalam jangka panjang kemungkinan terjadinya efek samping sistemik 

tidak dapat dihindarkan sepenuhnya (Suharto, 1995). 
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2.12.2.1.1.2.2 Glipizida 

Glipizida memiliki waktu paruh pendek (2-4 jam). Untuk efek maksimum 

dalam mengurangi hiperglikemia postprandial, obat ini harus ditelan 30 menit 

sebelum sarapan, karena penyerapan tertunda bila obat diambil dengan makanan. 

Dosis awal yang dianjurkan adalah 5 mg / hari sampai 15 mg / hari diberikan 

sebagai dosis tunggal. Ketika dosis harian yang lebih tinggi diperlukan, maka harus 

dibagi dan diberikan sebelum makan. Maksimum total dosis harian yang 

direkomendasikan oleh pabrik adalah 40 mg / hari, meskipun beberapa studi 

menunjukkan bahwa efek terapi yang maksimal dicapai dengan 15-20 mg obat. 

Karena waktu paruhnya pendek, perumusan reguler glipizida jauh lebih mungkin 

dibandingkan gliburide untuk menghasilkan hipoglikemia yang serius. Setidaknya 

90% dari glipizida dimetabolisme di hati untuk inaktifasi produk dan 10% 

diekskresikan tidak berubah dalam urin. Oleh karena itu terapi glipizida merupakan 

kontraindikasi pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal yang signifikan yang 

akan beresiko tinggi untuk hipoglikemia (Katzung, 2006). 

2.12.2.1.1.2.3 Glimepiride  

Glimepiride telah disetujui untuk digunakan sekali sehari sebagai monoterapi 

atau kombinasi dengan insulin. Glimepirid menurunkan glukosa darah dengan dosis 

terendah dari setiap senyawa sulfonylurea. Dosis harian tunggal 1 mg telah terbukti 

efektif dan dosis harian maksimal yang disarankan adalah 8 mg. Obat ini memiliki 

durasi yang panjang dengan waktu paruh 5 jam, sehingga frekuwensi penggunaan 

cukup sekali sehari dan dengan demikian meningkatkan kepatuhan pasien 

(Katzung, 2006). 
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2.12.2.1.2 Golongan Glinida 

Tabel 2.4 Struktur Kimia Golongan Glinida 

Obat Struktur Kimia 

Repaglinide 

 

Nateglinide 

 

Sumber: (Katzung, 2006) 

2.12.2.1.2.1 Repaglinide 

Repaglinide memiliki onset yang sangat cepat dengan konsentrasi puncak dan 

efek puncak dalam waktu sekitar 1 jam setelah konsumsi, tetapi lama kerjanya 

adalah 5-8 jam. Karena onset yang cepat, repaglinida diindikasikan untuk 

digunakan dalam mengendalikan gula darah postprandial. Obat harus diambil 

sebelum setiap makan dalam dosis 0,25 – 4 mg (maksimum, 16 mg / hari). 

Hipoglikemia adalah risiko jika makanan yang tertunda atau dilewati atau 

mengandung karbohidrat yang tidak memadai. Obat ini harus digunakan dengan 

hati-hati pada individu dengan gangguan ginjal dan hati. Repaglinide disetujui 

sebagai monoterapi atau kombinasi dengan biguanides (Katzung, 2006). 

2.12.2.1.2.2 Nateglinide 

Nateglinide dosis yang dianjurkan sendiri atau dalam kombinasi dengan 

metformin atau thiazolidinediones adalah 120 mg tiga kali sehari dengan makanan. 

Dosis 60 mg digunakan untuk pasien yang dekat dengan HbA1c tujuan mereka saat 
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pengobatan dimulai. Nateglinida harus dikonsumsi 30 menit atau kurang sebelum 

makan, nepaglinide memiliki lama kerja sekitar 4 jam (Williams, 2014). 

2.12.2.1.3 Golongan Biguanida 

Tabel 2.5 Struktur Kimia Golongan Biguanide 

Obat Struktur Kimia 

Metformin 

 

Sumber: (Katzung, 2006) 

2.12.2.1.3.1 Metformin 

Metformin memiliki waktu paruh 1.5 – 3 jam, tidak terikat pada protein 

plasma, tidak dimetabolisme, dan diekskresikan oleh ginjal sebagai senyawa aktif. 

Sebagai konsekuensi dari blokade metformin untuk glukoneogenesis, obat dapat 

mengganggu metabolisme hepatik asam laktat. Pada pasien dengan insufisiensi 

ginjal, biguanides menumpuk dan dengan demikian meningkatkan risiko asidosis 

laktat yang tampaknya menjadi komplikasi yang berhubungan dengan dosis. Dosis 

metformin dari 500 mg sampai maksimal 2.55 g sehari, dengan dosis efektif 

terendah yang dianjurkan. Mulai penggunaan dengan satu tablet 500 mg diberikan 

dengan sarapan untuk beberapa hari. Jika ini ditoleransi tanpa ketidaknyamanan 

pencernaan dan jika hiperglikemia berlanjut, tablet kedua 500 mg dapat 

ditambahkan dengan makan malam. Jika dosis meningkat lebih lanjut diperlukan 

setelah 1 minggu, tablet 500 mg tambahan dapat ditambahkan untuk diambil 

dengan makanan tengah hari, atau lebih besar (850 mg) tablet dapat diresepkan dua 

kali sehari atau bahkan tiga kali sehari (maksimum yang disarankan dosis) jika 

diperlukan. Dosis harus selalu dibagi karena menelan lebih dari 1000 mg pada satu 

waktu biasanya menimbulkan efek samping gastrointestinal yang signifikan 

(Katzung, 2006). 
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2.12.2.1.4 Golongan Thiazolidinediones 

Tabel 2.6 Struktur Kimia Golongan Thiazolidinediones 

Obat Struktur Kimia 

Pioglitazone 

 

Rosiglitazone 

 

Sumber: (Katzung, 2006) 

2.12.2.1.4.1 Pioglitazone 

Pioglitazone dapat digunakan sekali sehari dengan atau tanpa makanan; dosis 

awal yang biasa adalah 15-30 mg. Terapi Pioglitaxone mengurangi angka kematian 

dan kejadian makrovaskuler (infark miokard dan stroke). Pioglitazone disetujui 

sebagai monoterapi dan dalam kombinasi dengan metformin, sulfonilurea, dan 

insulin untuk pengobatan diabetes tipe 2 (Katzung, 2006; Ogbru, 2014). 

2.12.2.1.4.2 Rosiglitazone 

Rosiglitazone cepat diserap dan protein-terikat sangat tinggi. Hal ini 

dimetabolisme di hati untuk meminimalisir metabolit aktif, terutama oleh CYP2C8 

dan pada tingkat lebih rendah oleh CYP2C9. Obat diberikan sekali atau dua kali 

sehari; 4-8 mg adalah dosis total biasanya. Efek samping yang umum TZD 

tampaknya tidak memiliki interaksi obat yang signifikan. Obat ini disetujui untuk 

digunakan pada diabetes tipe 2 sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan 

biguanide, sulfonilurea, dalam kombinasi dengan biguanide dan sulfonilurea, dan 

insulin (Katzung, 2006). 
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2.12.2.1.5 Golongan Penghambat Alfa-Glukosidase 

Tabel 2.7 Struktur Kimia Golongan Penghambat Alfa-Glukosidase 

Obat Struktur Kimia 

Acarbose 

 

Miglitol 

 

Sumber: (Katzung, 2006) 

2.12.2.1.5.1 Acarbose 

Acarbose memiliki bioavaibilitas kurang dari 2% serta waktu paruhnya 2 jam 

dan hampir terekskresi sempurna pada ginjal. Dosis acarbose sendiri adalah 25 mg 

tiga kali dalam sehari serta dosis maksimumnya 50 mg tiga kali sehari untuk BB 

<60 kg dan 100 mg tiga kali sehari untuk BB >60 kg, diminum pada saat suapan 

pertama sebelum makan. Efek samping dari acarbose dilaporkan paling banyak 

adalah flatulen, lalu diare dan terakhir adalah nyeri perut (Katzung, 2006; Anonim, 

2010). 

2.12.2.1.5.2 Miglitol 

Miglitol memiliki bioavaibilitas 100% pada dosis 25 mg dan 50 – 70% pada 

dosis 100 mg. Waktu paruhnya 2 jam dan tereksresi pada ginjal >95% dosis 25 mg 

serta <95% dosis yang lebih tinggi. Dosis dari miglitol adalah 25 mg tiga kali dalam 

sehari serta dosis maksimumnya 100 mg tiga kali sehari, diminum pada saat suapan 

pertama sebelum makan. Efek samping dari miglitol dilaporkan paling banyak 

adalah flatulen, lalu diare dan terakhir adalah nyeri perut (Katzung, 2006; Anonim, 

2010). 
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2.12.2.1.6 Golongan Penghambat DPP-IV 

Tabel 2.8 Struktur Kimia Golongan Penghambat DPP-IV 

Obat Struktur Kimia 

Vildagliptin  

 

 

 

Sitagliptin  

 

 

 

Saxagliptin  

 

 

 

Alogliptin  

  

 

 

Linagliptin  

 

 

 

 

Sumber: (Scheen, 2010) 

2.12.2.1.6.1 Vildagliptin 

Vildagliptin memiliki bioavaibilitas sebesar 85% dan terekskresi pada urine 

85% waktu paruhnya 2 – 3 jam serta fraksi terikat protein sebanyak 9,3% pada dosis 

2 x 50 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan. Efek samping dari 

vildagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Scheen, 2010; Fatimah, 

2015). 
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2.12.2.1.6.2 Sitagliptin 

Sitaglitpin memiliki bioavaibilitas sebesar 87% dan terekskresi pada urine 

87% waktu paruhnya 12,4 jam serta fraksi terikat protein sebanyak 38% pada dosis 

100 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan. Efek samping dari 

sitagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Scheen, 2010; Fatimah, 

2015). 

2.12.2.1.6.3 Saxagliptin 

Saxagliptin memiliki bioavaibilitas sebesar 67% dan terekskresi pada urine 

75% waktu paruhnya 2,5 jam serta fraksi terikat protein sangat sedikit pada dosis 5 

mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan. Efek samping dari 

saxagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Scheen, 2010; Fatimah, 

2015). 

2.12.2.1.6.4 Alogliptin 

Alogliptin memiliki waktu paruh yang panjang serta fraksi terikat protein 

cukup rendah pada dosis 12,5 - 25 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake 

makanan. Efek samping alogliptin dari adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% 

(Scheen, 2010; Fatimah, 2015). 

2.12.2.1.6.5 Linagliptin 

Linagliptin memiliki waktu paruh yang sangat panjang serta fraksi terikat 

protein yang tinggi pada dosis 5 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake 

makanan. Efek samping dari linagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 

0,8% (Scheen, 2010; Fatimah, 2015). 
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2.12.2.1.7 Golongan Penghambat SGLT-2 

Tabel 2.9 Struktur Kimia Golongan Penghambat SGLT-2 

Obat Struktur Kimia 

Dapaglifozin  

 

 

 

 

Canaglifozin  

 

  

 

 

Empaglifozin  

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Pubchem; Isaji, 2011) 

2.12.2.1.7.1 Dapaglifozin 

Canaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar 65% dan lama kerja 1 – 2 jam 

serta waktu paruh untuk dosis 10 mg yaitu 10,2 jam dan dosis 300 mg yaitu 13,1 

jam. Termetabolisme di hati dan terekskresi di feses sebesar 41,5% dan urine 33% 

yang terekskresi. Penggunaan canaglifozin diminum sebelum makan, canaglifozin 

memiliki efek samping ISK sebesar 0,5 – 0,9% (Isaji, 2011; Wong, 2016). 

2.12.2.1.7.2 Canaglifozin 

Dapaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar 78% dan lama kerja 2 jam serta 

waktu paruh untuk dosis 25 mg yaitu 13,1 jam dan dosis 10 mg yaitu 12,9 jam. 

Termetabolisme di hati dan terekskresi di feses sebesar 21% dan urine 75% yang 

terekskresi. Penggunaan dapaglifozin diminum pada pagi hari sebelum atau 



47 
 

 

sesudah makan, dapaglifozin memiliki efek samping ISK sebesar 0,5 – 0,9% (Isaji, 

2011; Fatimah, 2015; Kurniawan, 2015; Wong, 2016). 

2.12.2.1.7.3 Empaglifozin 

Empaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar >60% dan lama kerja 1,5 jam 

serta waktu paruh untuk dosis 10 mg yaitu 10,2 jam dan dosis 25 mg yaitu 13,1 jam. 

Termetabolisme di hati dan terekskresi di feses sebesar 41,2% dan urine 54,4% 

yang terekskresi. Penggunaan empaglifozin diminum sesudah makan maupun 

sebelum makan, empaglifozin memiliki efek samping ISK sebesar 0,5 – 0,9% (Isaji, 

2011; Fatimah, 2015; Wong, 2016). 

2.12.2.2 Obat Antihiperglikemia Suntik / Insulin 

Insulin adalah hormon polipeptida yang terbentuk, setelah eliminasi peptida 

C dengan hidrolisis, dari dua rantai dari 21 dan 30 asam amino, yang dihubungkan 

dengan dua jembatan disulfida. Hal ini disekresikan oleh sel-sel ß dari Langerhans 

pankreas dan diberikannya tindakan hipoglikemik. Hal ini termasuk kelompok 

peptida yang disebut IGF (insulin like growth factors) atau somatomedins 

(Pharmacorama) 

 

 

 

Insulin merupakan suatu keharusan bagi penderita DM Tipe 1. Pada DM Tipe 

I, sel-sel β Langerhans kelenjar pankreas penderita rusak, sehingga tidak lagi dapat 

memproduksi insulin. Walaupun sebagian besar penderita DM Tipe 2 tidak 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Insulin 
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memerlukan terapi insulin, namun hampir 30% ternyata memerlukan terapi insulin 

disamping terapi hipoglikemik oral (Pharmaceutical care, 2005). 

Untuk terapi, ada berbagai jenis sediaan insulin yang tersedia, yang 

terutama berbeda dalam hal mula kerja (onset) dan masa kerjanya (duration). 

Sediaan insulin untuk terapi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu: 

1. Insulin masa kerja singkat (Short-acting/Insulin), disebut juga insulin reguler 

2. Insulin masa kerja sedang (Intermediate-acting) 

3. Insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat 

4. Insulin masa kerja panjang (Long-acting insulin) 

Keterangan dan contoh sediaan untuk masing-masing kelompok disajikan 

dalam tabel 6 (IONI, 2000 dan Soegondo, 1995). 

Tabel 2.10 Penggolongan Sediaan Insulin berdasarkan mula dan masa kerja 

Jenis Sediaan Insulin Mula 

Kerja 

(jam) 

Puncak 

(jam) 

Masa 

Kerja 

(jam) 

Masa Kerja Singkat (Short-

acting/Insulin), disebut juga 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 

Sumber : Pharmaceutical Care, 2005 

 

Respon individual terhadap terapi insulin cukup beragam, oleh sebab itu jenis 

sediaan insulin mana yang diberikan kepada seorang penderita dan berapa frekuensi 

penyuntikannya ditentukan secara individual, bahkan seringkali memerlukan 

penyesuaian dosis terlebih dahulu. Umumnya, pada tahap awal diberikan sediaan 

insulin dengan kerja sedang, kemudian ditambahkan insulin dengan kerja singkat 

untuk mengatasi hiperglikemia setelah makan. Insulin kerja singkat diberikan 

sebelum makan, sedangkan Insulin kerja sedang umumnya diberikan satu atau dua 

kali sehari dalam bentuk suntikan subkutan. Namun, karena tidak mudah bagi 
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penderita untuk mencampurnya sendiri, maka tersedia sediaan campuran tetap dari 

kedua jenis insulin regular (R) dan insulin kerja sedang (NPH). Waktu paruh insulin 

pada orang normal sekitar 5-6 menit, tetapi memanjang pada penderita diabetes 

yang membentuk antibodi terhadap insulin. Insulin dimetabolisme terutama di hati, 

ginjal dan otot. Gangguan fungsi ginjal yang berat akan mempengaruhi kadar 

insulin di dalam darah (IONI, 2000). 

 

Tabel 2.11 Profil beberapa sediaan Insulin yang beredar di Inonesia 

Nama 

Sediaan 

Golongan Mula 

Kerja 

(jam) 

Puncak 

(jam) 

Masa 

Kerja 

(jam) 

Sediaan 

Actrapid HM Masa kerja 

singkat 

0,5 1-3 8 40 UI/ml 

Actrapid HM 

Penfill 

Masa kerja 

singkat 

0,5 2-4 6-8 100 

UI/ml 

Insulartad 

HM 

Masa kerja 

sedang, 

Mula kerja 

cepat 

0,5 4-12 24 40 UI/ml 

Insulartad 

HM 

Penfill 

Masa kerja 

sedang, 

Mula kerja 

cepat 

0,5 4-12 24 100 

UI/ml 

Monotard 

HM 

Masa kerja 

Sedang, 

Mula 

kerjacepat 

2,5 7-15 24 40 UI/ml 

dan 100 

UI/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 UI/ml 

Humulin 

30/70 

Sedian 

Campuran 

0,5 1-8 14-15 100 

UI/ml 

Humulin 

40/60 

Sediaan 

Campuran 

0,5 1-8 14-15 40 UI/ml 

Mixtard 

30/70 

Penfil 

Sediaan 

Campuran 

   100 

UI/ml 

Sumber : Pharmaceutical care, 2005 
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2.12.2.3 Terapi Kombinasi 

Terapi dengan obat antihiperglikemia oral kombinasi baik secara terpisah 

ataupun fixed dose combination dalam bentuk tablet tunggal, harus menggunakan 

dua macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu 

dapat terjadi sasaran kadar glukosa darah yang belum tercapai, sehingga perlu 

diberikan kombinasi tiga obat antihiperglikemia oral dari kelompok yang berbeda 

atau kombinasi obat antihiperglikemia oral dengan insulin. Pada pasien yang 

disertai dengan alasan klinis dimana insulin tidak memungkinkan untuk dipakai, 

terapi dengan kombinasi tiga obat antihiperglikemia oral dapat menjadi pilihan. 

Kombinasi obat antihiperglikemia oral dan insulin yang banyak dipergunakan 

adalah kombinasi obat antihiperglikemia oral dan insulin basal (insulin kerja 

menengah atau insulin kerja panjang), yang diberikan pada malam hari menjelang 

tidur. Pendekatan terapi tersebut pada umumnya dapat mencapai kendali glukosa 

darah yang baik dengan dosis insulin yang cukup kecil. Dosis awal insulin kerja 

menengah adalah 6-10 unit yang diberikan sekitar jam 22.00, kemudian dilakukan 

evaluasi dosis tersebut dengan menilai kadar glukosa darah puasa keesokan harinya. 

Pada keadaaan dimana kadar glukosa darah sepanjang hari masih tidak terkendali 

meskipun sudah mendapat insulin basal, maka perlu diberikan terapi kombinasi 

insulin basal dan prandial, serta pemberian obat antihiperglikemia oral dihentikan 

(Fatimah, 2015). 

 

2.13 Glibenklamid Pada Kasus Diabetes Melitus Tipe 2 

Glibenklamid merupakan obat antidiabetik oral golongan sulfonilurea dan 

merupakan generasi kedua sulfonilurea. Mekanismenya merangsang sekresi insuin 

dair sel – sel beta Langerhans pancreas (Gostein, 2008). Gliburida/Glibenklamid 

dimetabolisme di hati menjadi produk dengan aktivitas hipoglikemik yang sangat 

rendah. Dosis awal adalah 2,5 mg / hari atau kurang, dan dosis pemeliharaan rata-

rata adalah 5-10 mg / hari diberikan sebagai dosis pagi tunggal; pemeliharaan dosis 

lebih tinggi dari 20 mg / hari tidak dianjurkan. Waktu paruhnya adalah sekitar 2 – 

4 jam. Gliburida memiliki beberapa efek samping selain potensi untuk 

menyebabkan hipoglikemia. Gliburida merupakan kontraindikasi dengan adanya 

gangguan hati dan pada pasien dengan insufisiensi ginjal (Katzung, 2006). 
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Mekanisme aksi dari glibenklamid adalah membentuk ikatan dari molekul obat 

dengan reseptor pada sel beta (Eliasson et al., 1996). Ikatan yang terbentuk dapat 

merangsang keluarnya hormon insulin dari granul-granul sel beta pulau Langerhans 

pada pankreas. Oleh karena itu, syarat pemakaian glibenklamid pada penderita 

diabetes mellitusadalah jika pankreas penderita diabetes masih dapat memproduksi 

insulin (Katzung, 2010). Glibenkalmid mempunyai efek hipoglikemik yang poten, 

sehingga pasien perlu diingatkan untuk melakukan jadwal makan yang ketat. Dalam 

batas – batas tertentu masih dapat diberikan pada beberapa kelainan fungsi hati dan 

ginjal (Soegondo, 2011).  

Glibeklamid juga bisa diberikan dalam kombinasi dengan metformin. 

Kombinasi ini sangat cocok digunakan untuk pasien diabetes melitus tipe 2 pada 

pasien yang hiperglikemianya tidak dikontrol dengan single terapi (glibenklamin 

atau metformin saja) (Anonim, 2007). Glucovance, sebuah sediaan kombinasi 

metformin dan glibenklamid terbukti dapat memberbaikai HbA1C lebih baik 

dibandingkan dengan pemberian metformin dan glibenklamid yang diberikan 

sebagai sediaan terpisah secara bersamaan. Hal ini tentunya tidak berkaitan dengan 

kepatuhan pasien dalam meminum obat, melainkan karena partikel glibenklamid 

lebih kecil daripada Glucovance sehingga glibenklamid mencapai kadar puncak 

secara lebih cepat dibandingkan dengan glibenklamid yang diberikan secara 

terpisah (2 jam vs 8 jam) (Anonim, 2009). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Stephen R. Donahue untuk membandingkan formulasi obat 

glibenklamid + metformin (Glucovance) dengan glibenklamid (Micronase) dan 

Metformin (Glucophage) pada gula darah postprandial, dimana hasilnya gula darah 

postprandial  yang dicapai dengen pemberian Glucovance lebih kecil dibandingkan 

dengan pemberian glibenklamid dan metformin secara terpisah. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh G. Erle yaitu membandingkan pemberian dosis rendah 

glyburide dan metformin dengan dosis tinggi glyburide tungga dan didapatkan hasil 

bahwa kontrol metabolik meliputi gula darah puasa, gulah darah postprandial dan 

HbA1C lebih baik didapatkan pada pemberian dosis rendah glyburide dan 

metformin dibandingkan dengan glyburide tunggal dengan dosis tinggi.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gluseppe et al tahun 2006 di Italia 

mengenai perbandingan penggunaan Glibenklamid dan Repaglinide pada pasien 
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lansia dengan usia diatas 65 tahun sebanyak 88 pasien dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa efek hipoglikemi lebih rendah pada penggunaan Repaglinide 

dibandingkan dengan Glibenklamid. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh 

Gudat et al tahun 2004 mengenai penurunan kadar glukosa darah akibat efek 

exerscise dan pemberian glibenklamid pasa pasien DM tipe 2 dimana hasilnya 

adalah pada pasien yang diberikan glibenklamid dan exercise, terjadi penurunan 

konsentrasi glukosa darah secara lebih nyata. Sedangkan pada pasien yang 

mendapatkan Glibenklamid dan hanya istirahat saja menyebabkan penurunan 

konsentrasi glukosa darah yang lebih stabil. Dari penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa glibenklamid memiliki efek hipoglikemi yang tinggi dimana didukung juga 

dengan sebuah studi kohort retrospektif terhadap lebih dari 13.000 pasien oleh 

Shorr dkk, mengamati risiko hipoglikemia dengan enam SFU berbeda pada orang 

tua, termasuk glipizide dan glibenklamid (glyburide). Peneliti menyimpulkan 

bahwa glyburide memiliki tingkat hipoglikemia tertinggi pada 16,9 per 1.000 

orang-tahun, dibandingkan dengan semua SFU lainnya. Bila dibandingkan dengan 

glipizide, risiko relatif hipoglikemia berat pada pasien glibenklamid adalah 1,9 

(Shor, 1996). 
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Tabel 2.11 Sediaan Glibenklamid yang beredar di Indonesia 

Nama Obat Produsen 

Glibenclamide Generik 

Abenon Heroid 

Clamega Emba Megafarma 

Condiabet Armoxindo 

Daoinil Sanofi Aventis 

Euglucon  Boehringer Mannheim, Pharos 

Fiemidab First Medipharma 

Glidanil Mersifarma TM 

Gluconic Nicholas 

Glimel Merck 

Glulo Eisai 

Glyamid Alpharma 

Hiascha Yekatria Farma 

Latibet Ifars 

Libronil Hexpharms Jaya 

Prodiabet Bernofarm 

Prodiamel Corsa 

Renabetic Fahrenheit 

Semi Euglucon Pharos, Boeh, Mannheim 

Tiabet Tunggal Idaman Abadi 

Troder Tropica Mas Pharma 

 Sumber : Pharmaceutical care, 2005 
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2.14 Algoritma Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia 

 

 

 

Modifikasi gaya hidup sehat 

HbA1c < 7.5% HbA1c ≥ 7.5% 

Dalam 3 bulan 

HbA1c > 7% 

Monoterapi* 

dengan salah 

satu di bawah 

ini 

- Metformin 

- Agonis GLP-1 

- Penghambat DPP-IV 

- Penghambat 

glukosidase alfa 

- Penghambat SGLT-

2** 

- Tiazolidindion 

- Sulfonilurea 

- Glinid 

Jika HbA1c belum mencapai 

sasaran dalam 3 bulan, 

tambahan obat kedua 

(kombinasi 2 obat) 

+ monoterapi 

dalam 3 bulan 

HbA1c > 7% 

Kombinasi 2 obat* 

dengan mekanisme 

yang berbeda 

- Agonis GLP-1 

- Penghambat DPP-IV 

- Penghambat 

glukosidase alfa 

- Penghambat SGLT-

2** 

- Insulin basal 

- Tiazolidindion 

- Sulfonilurea 

- Glinid 

M
et

fo
rm

in
 a

ta
u
 l

in
i 

p
er

ta
m
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Jika HbA1c belum mencapai 

sasaran dalam 3 bulan, 

tambahan obat ke-3 

(kombinasi 3 obat) 

- Agonis GLP-1 

- Penghambat DPP-IV 

- Penghambat 

glukosidase alfa 

- Penghambat SGLT-

2** 

- Insulin basal 

- Tiazolidindion 

- Sulfonilurea 

- Glinid 

M
et

fo
rm

in
 a

ta
u

 l
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Jika HbA1c belum mencapai 

sasaran dalam 3 bulan, mulai 

terapi insulin atau intensifkan 

terapi insulin 

O
b

at
 l

in
i 

k
ed

u
a 

Tambahkan insulin atau 

intensifkan insulin 

HbA1c ≥ 9% 

Gejala (-) Gejala (+) 

Kombinasi 2 obat 

Kombinasi 3 obat 

Insulin ± obat 

lain 

Keterangan: 
*Obat yang terdaftar 
**Umumnya digunakan 
untuk terapi tumor 
hipofisis  

 

(Konsensus PERKENI 2015) 
 


