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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) merupakan jenis penyakit degeneratif dengan 

peningkatan setiap tahun di seluruh dunia. Diabetes melitus adalah gangguan 

metabolik kronik yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia yang 

berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, protein yang 

disebabkan oleh defek insulin, sensitivitas insulin atau keduanya dan 

mengakibatkan komplikasi kronis seperti mikrovaskular, makrovaskular dan 

neuropati (Dipiro et al, 2015).  

Menurut American Diabetes Asociation (ADA), DM diklasifikasikan menjadi 

beberapa tipe yaitu, DM tipe 1, DM tipe 2, DM Gestasional dan DM tipe lain. DM 

tipe 2 merupakan salah satu jenis yang paling banyak di temukan yaitu lebih dari 

90% dan 10% sisanya merupakan DM tipe 1 dan DM gestasional (ADA, 2015). 

Peningkatan angka kematian dan komplikasi pada penderita DM tipe 2 terjadi 

apabila penderita tidak melakukan terapi pengelolaan DM  sesuai  dengan  saran 

yang diberikan  oleh  petugas  kesehatan (Cho 2014). 

Pada tahun 2015, terjadi kenaikan empat kali lipat sebesar 415 juta dari 108 

juta orang dewasa dengan diabetes pada tahun 1980. Diperkiran pada tahun 2040 

jumlahnya bertambah menjadi 642 juta (IDF Atlas 2015). Pada tahun 2014, 11 

negara anggota di wilayah regional Asia Tenggara terdapat 96 juta orang dewasa 

dengan diabetes. Hal ini menunjukkan peningkatan yaitu 4,1 % (1980) menjadi  

8,6 % (2014). Indonesia menempati peringkat ke tujuh dunia termasuk negara 

Amerika Serikat, Meksiko, China, Brazil, Rusia, India sebesar 10 juta orang 

dengan diabetes pada tahun 2015 (IDF Atlas 2015). Prevalensi orang dengan 

diabetes di Indonesia menunjukkan peningkatan yaitu dari 5,7% (2007) menjadi 

6,9% (2013). Persentase kematian akibat diabetes di Indonesia merupakan yang 

tertinggi kedua setelah Sri Lanka. Di Indonesia, Sulawesi Tengah menempati 

urutan pertama dengan persentase sebesar (3,7%) (Riskesdas  2013). Sedangkan, 

diwilayah pulau Jawa, prevalensi kejadian DM di Jawa Tengah (1,9%), Jawa 

Barat (2,0%), Jawa Timur (2,5%), DKI (3,0%) dan DIY (3,0%) (Kementrian 
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Kesehatan RI, 2013). Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penderita DM 

di Indonesia sangat besar. Terjadinya peningkatan jumlah penderita DM di masa 

yang akan datang dapat menjadi beban yang ditanggung oleh dokter spesialis / 

subspesialis dan semua tenaga kesehatan yang ada (Konsensus pengelolaan dan 

Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia, 2015) 

Keadaan hiperglikemia kronis pada pasien DM dapat menyebabkan berbagai 

komplikasi baik mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Kejadian komplikasi 

makrovaskular pada pasien DM meliputi infark miokard dan stroke (Smeltzer & 

Bare, 2013). Menurut WHO, penderita diabetes beresiko mengalami komplikasi 

mikrovaskuler meliputi nefropati, neuropati dan retinopati. Hasil penelitian Deepa 

DV et al, 2014 menunjukan bahwa prevalensi terjadinya komplikasi 

mikrovaskuler dan makrovaskuler berupa retinopati sebesar 20%, nefropati 

sebesar 37%, neuropati sebesar 16%, stroke sebesar 8%, penyakit kardiovaskuler 

sebesar 26%, dan penyakit peripheral arterial sebesar 11%. 

Karena banyaknya kejadian komplikasi kronik yang sebagian besar mengenai 

organ vital yang dapat berakibat menjadi fatal, maka tatalaksana DM tipe 2 

membutuhkan terapi yang agresif untuk dapat mencapai sasaran glikemik dan 

kendali faktor risiko kardiovaskular. Penatalaksanaan dan pengelolaan DM tipe 2 

dititik beratkan pada empat pilar yaitu edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani 

dan intervensi farmakologis (Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 

di Indonesia, 2011).  Terapi farmakologis terdiri dari OAD dan insulin. OAD 

terbagi menjadi tujuh golongan yang meliputi biguanida, sulfonilurea, 

meglitinida, tiazolidinedion, inhibitor α glukosidase, inhibitor SGLT 2, inhibitor 

DPP IV. Tata laksana DM pada setiap pasien tidak bisa disamakan, pemilihan dan 

penentuan regimen OAD yang digunakan harus mempertimbangkan tingkat 

keparahan penyakit DM serta kondisi kesehatan pasien secara umum termasuk 

penyakit penyerta dan komplikasi yang ada. Pemeriksaan kadar HbA1c akan 

memberikan pedoman untuk memulai atau mengganti kombinasi OAD secara 

tepat (PERKENI, 2011).  

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Maruthur NM dkk, Juni 2016 dengan 

menggunakan metode Systematic Review dan Meta-analysis menyebutkan bahwa 

OAD jenis metformin diberikan sebagai terapi lini pertama untuk DM tipe 2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maruthur%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088241
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karena relatif aman dan efek menguntungkan pada hemoglobin A1c, berat badan 

dan kematian kardiovaskular. 

Berdasarkan studi lain yang dilakukan oleh Gordon J dkk, Mei 2017 dengan 

menggunakan metode a retrospective observational cohort study mendukung 

adanya gagasan untuk meresepkan OAD kombinasi metformin + sulfonilurea 

karena terbukti dalam penurunan faktor risiko dan farmakoekonomi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan OAD pada pasien Diabetes 

Melitus tipe 2 sehingga diharapkan mencapai sasaran efek terapeutik yang 

diinginkan. Penelitian ini dilaksankan di RSUD kabupaten Kediri dengan 

pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut adalah rumah sakit rujukan pasien 

dengan prevalensi DM tertinggi di Kediri.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan OAD pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 di 

Instalasi Rawat Inap RSUD kabupaten Kediri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Mengetahui pola penggunaan OAD pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 di 

Instalasi Rawat Inap RSUD kabupaten Kediri. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Mengetahui pola penggunaan OAD meliputi dosis, rute, frekuensi dan 

lama penggunaan yang dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium pasien 

Diabetes Melitus tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD kabupaten Kediri.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

 Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien Diabetes 

Melitus tipe 2 sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian 

bersama dengan tenaga kesehatan lainnya. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gordon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28026911
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 Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

menyempurnakan dengan melakukan penelitian yang sejenis dengan 

mengikutsertakan variabel yang lain. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

 Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan baik klinisi maupun 

farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik.  

 Sebagai bahan masukan bagi komite medik farmasi dan terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan OAD di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Kediri. 

 


