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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pankreas 

Anatomi Pankreas 

Pankreas adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak di perut 

bagian atas dibelakang perut yang berperan dalam membuat dan mengeluarkan 

enzim pencernaan ke dalam usus serta organ endokrin yang membuat dan 

mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol metabolisme energi dan 

penyimpanan seluruh tubuh (Daniel, 2014).  

 

 

         ( Sumber : Daniel, 2014) 

 

Jaringan penyusun pankreas meliputi : 

 Jaringan eksokrin, seperti sel sekretorik yang berbentuk menyerupai 

anggur yang disebut sebagai asinus yang merupakan jaringan yang 

berperan menghasilkan enzim pencernaan kedalam duodenum.  

 Jaringan endokrin, terdiri dari pulau pulau langerhans/ islet of 

langerhans yang tersebar diseluruh jaringan pankreas yang berperan 

menghasilkan insulin dan glukagon ke dalam darah.  

(Guyton dan Hall, 2006) 

Gambar 2. 1 Anatomi pankreas 
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Pulau-pulau Langerhans tersebut terdiri dari beberapa sel 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. 

(Mescher, 2010) 

2.2 Tinjauan Diabetes Melitus 

2.2.1 Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan 

adanya hiperglikemia karena kerusakan pada sekresi insulin. Dalam jangka 

panjang dapat menyebabkan komplikasi yang dapat berpengaruh pada mata, ginjal 

dan saraf, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular (CDA, 2013).  

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang memerlukan intervensi 

obat-obatan seumur hidup terutama untuk mengelola penyakit dan mencegah 

komplikasi lebih lanjut. Tujuan utama manajemen pada pasien diabetes melitus 

adalah mengurangi dan mencegah terjadinya komplikasi dan memperbaiki 

kualitas hidup pasien (Dipiro et al, 2015).  

Menurut American Diabetes Association (2015), diabetes merupakan suatu 

penyakit kronis kompleks yang memerlukan perawatan medis dalam jangka 

Gambar 2. 2 Asinus dan pulau langerhans 
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waktu yang lama atau terus menerus dengan cara mengendalikan kadar gula darah 

untuk mengurangi kejadian risiko multifaktoral.  

Faktor risiko terjadinya diabetes melitus meliputi usia ≥ 45 tahun, obesitas 

yang disertai kebiasaan fisik yang tidak aktif, riwayat keturunan orang tua, 

riwayat diabetes gestasional, hipertensi ≥ 140/90 mmHg, kolesterol trigliserida  ≥ 

250 mg/dL, kolesterol HDL ≤ 35 mg/dL, riwayat polycystic ovary syndrome 

(PCOS), keadaan klinis lain yang terkait dengan riwayat kardiovaskular, toleransi 

glukosa terganggu (TGT), resistensi insulin, glukosa darah puasa terganggu 

(GDPT) (National Institute of Health, 2014).  

 

2.2.2 Epidemiologi Diabetes Melitus 

Pada tahun 2015, 415 juta orang dewasa dengan diabetes yang mengalami 

kenaikan empat kali lipat dari 108 juta di 1980 an. Pada tahun 2040 diperkiran 

jumlahnya akan menjadi 642 juta penderita (IDF Atlas 2015). Pada tahun 2015, 

persentase orang dewasa dengan diabetes mencapai 8,5% (1 diantara 11 orang 

dewasa menyandang diabetes). 

Pada tahun 2012, diabetes merupakan penyebab kematian kelima pada 

perempuan dan penyebab kematian kedelapan pada kedua jenis kelamin. Pada 

tahun 2012 gula darah tinggi bertanggung jawab atas 3,7 juta kematian di dunia. 

Dari angka ini, 1,5 juta kematian disebabkan oleh diabetes. Sekitar 1 juta orang 

dewasa diwilayah regional Asia Tenggara meninggal karena konsekuensi dari 

gula darah tinggi termasuk didalamnya kematian langsung akibat koma 

diabetikum maupun kematian karena komplikasi dari diabetes seperti gagal ginjal, 

tuberkulosis, penyakit jantung dan pembuluh darah. 

Pada tahun 2014, terdapat 96 juta orang dewasa dengan diabetes di sebelas 

negara anggota di wilayah regional Asia Tenggara. Prevalensi diabetes di antara 

orang dewasa di wilayah regional Asia Tenggara meningkat dari 4,1 % di tahun 

1980an menjadi 8,6 % di tahun 2014. Persentase kematian akibat DM lebih dari 

60 % pada laki-laki dan 40 % pada perempuan dengan usia < 70 tahun di wilayah 

regional Asia Tenggara. Populasi dari wilayah regional Asia Tenggara secara 

genetik memang rentan terhadap faktor diabetogenik lingkungan, sehingga 

memiliki ambang lebih rendah terhadap faktor resiko seperti usia, kelebihan berat 
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dan distribusi lemak tubuh. Diabetes terjadi 10 tahun lebih cepat di wilayah 

regional Asia Tenggara daripada Eropa, pada usia dimana merupakan masa-masa 

paling produktif. 

Pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke tujuh dunia bersama 

dengan China, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko dengan jumlah 

estimasi orang dengan diabetes sebesar 10 juta (IDF Atlas 2015). Persentase 

kematian akibat DM di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua setelah Sri 

Lanka. 

Diabetes dengan komplikasi merupakan penyebab kematian tertinggi 

ketiga di Indonesia (SRS 2014). Prevalensi orang dengan diabetes di Indonesia 

menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 5,7 % pada tahun 2007 

menjadi 6,9 % pada tahun 2013. 2/3 orang dengan diabetes di Indonesia tidak 

mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes dan berpotensi untuk mengakses 

layanan kesehatan dalam kondisi terlambat (disertai komplikasi). Prevalensi 

obesitas sebesar 15,4 % merupakan salah satu faktor resiko terbesar DM 

meningkat dibanding Riskesdas tahun 2007 dan 2010 (Riskesdas 2013). 

Sulawesi Tengah menempati urutan  pertama  dengan prevalensi  diabetes  

yang terdiagnosis dokter yaitu sebesar  (3,7%)  (Riskesdas  2013). Untuk wilayah 

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 Kesehatan RI, 

2013).  

 

2.2.3 Klasifikasi Diabetes Melitus 

Empat klasifikasi menurut American Diabetes Assosiation (ADA) 

berdasarkan pengetahuan mutakhir mengenai patogenesis sindrom DM dan 

gangguan toleransi glukosa. Klasifikasi ini telah disahkan oleh World Health 

Organization (WHO) dan telah dipakai di seluruh dunia, yang meliputi: 

1)  Diabetes tipe 1  

       Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada remaja dan anak-anak, terjadi karena  

adanya kerusakan sel β  (WHO, 2014). Canadian Diabetes  Association  (CDA)  

2013  juga  menambahkan  bahwa rusaknya sel β pankreas diduga karena proses 

autoimun yang belum diketahui secara pasti. DM tipe 1 rentan terhadap 
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ketoasidosis, memiliki insidensi lebih sedikit dibandingkan DM tipe 2, akan 

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

2014).    

2)  Diabetes tipe 2  

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

Seringkali diabetes tipe 2 didiagnosis beberapa tahun setelah munculnya 

komplikasi 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).   

3)  Diabetes gestational  

       Gestational  diabetes  mellitus  (GDM)  adalah  diabetes  yang didiagnosis 

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

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

diabetes  gestational  memiliki peningkatan  risiko  komplikasi  pada saat  

kehamilan dan saat melahirkan, serta memiliki risiko menderita DM tipe 2 yang 

lebih tinggi di masa depan (IDF, 2014).  

4)  Tipe diabetes lainnya  

       Diabetes melitus  tipe  khusus merupakan  diabetes  yang  terjadi karena 

adanya kerusakan pada pankreas yang memproduksi  insulin dan  mutasi  gen  

serta  mengganggu  sel  beta  pankreas yang mengakibatkan  kegagalan  dalam  

menghasilkan  insulin sesuai  dengan  kebutuhan  tubuh.  Sindrom hormonal  yang 

dapat  mengganggu  sekresi dan menghambat kerja insulin yaitu sindrom chusing, 

akromegali dan sindrom genetik (ADA, 2015). 

Tabel I.1 Klasifikasi Diabetes Melitus 

Tipe Diabetes Melitus Keterangan 

Tipe 1 Defisiensi insulin absolut akibat 

kerusakan sel-sel β pankreas. 

Umumnya disebabkan: 

- Proses autoimun 

- Idiopatik 

Tipe 2 Predominan akibat resistensi insulin 

dengan defisiensi insulin relatif, 
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Tipe Diabetes Melitus Keterangan 

dominan akibat defek sekresi insulin 

dengan resistensi insulin 

Tipe lain - Defek genetik fungsi sel ß 

- Defek genetik kerja insulin  

- Penyakit eksokrin pankreas 

- Karena zat kimia atau obat-

obatan  

- Endokrinopati 

- Infeksi 

- Imunologi 

- Sindroma genetik lain yang 

berhubungan dengan 

diabetes melitus 

Diabetes melitus gestasional Diabetes semasa kehamilan 

Sumber: Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17
th

 edition, 2008. 

 

2.2.4 Etiologi Diabetes Melitus 

Menurut Hasdianah (2012) diabetes melitus mempunyai beberapa faktor 

pemicu penyakit, antara lain : 

1. Pola makan 

Makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang dibutuhkan 

oleh tubuh dapat memacu timbulnya DM. Konsumsi makan yang berlebihan 

dan tidak diimbangi dengan sekresi insulin dalam jumlah yang memadai dapat 

menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat dan pastinya akan 

menyebabkan DM. 

2. Obesitas (kegemukan) 

Orang gemuk dengan berat badan lebih dari 90 kg cenderung memiliki 

peluang lebih besar untuk terkena penyakit DM. Sembilan dari sepuluh orang 

gemuk berpotensi untuk menderita DM. 

3. Faktor genetis 
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Diabetes melitus dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Gen penyebab 

diabetes melitus akan dibawa oleh anak jika orang tuanya menderita diabetes 

melitus. Pewarisan gen ini dapat sampai ke cucunya bahkan cicit walaupun 

resikonya sangat kecil. 

4. Bahan-bahan kimia dan obat-obatan 

Bahan-bahan kimia dapat mengiritasi pankreas sehingga menyebabkan radang 

pada pankreas yang akan mengakibatkan fungsi pankreas menurun sehingga 

tidak ada sekresi hormon-hormon untuk proses metabolisme tubuh termasuk 

insulin. Segala jenis residu obat yang terakumulasi dalam waktu yang lama 

dapat mengiritasi pankreas. 

5. Penyakit dan infeksi pada pankreas  

Infeksi mikroorganisme dan virus pada pankreas juga dapat menyebabkan 

radang pankreas yang akan menyebabkan fungsi pankreas menurun sehingga 

tidak ada sekresi hormon- hormon untuk proses metabolisme tubuh termasuk 

insulin. Penyakit seperti kolesterol tinggi dan dislipidemia dapat 

meningkatkan resiko terkena diabetes melitus. 

6. Pola hidup 

Pola hidup juga sangat mempengaruhi faktor penyebab diabetes melitus. 

Orang yang malas berolahraga memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena 

penyakit diabetes melitus karena olahraga berfungsi untuk membakar kalori 

yang berlebihan di dalam tubuh. Kalori yang tertimbun di dalam tubuh 

merupakan faktor utama penyebab diabetes melitus selain disfungsi pankreas. 

7. Kehamilan diabetes gestasional, yang akan hilang setelah melahirkan. 

8. Racun yang mempengaruhi pembentukan atau efek dari insulin. 

9. Kadar kortikosteroid yang tinggi. 

10. Obat-obatan yang dapat merusak pankreas. 

 

2.2.5 Patofisiologi Diabetes Melitus 

A. Patofisiologi diabetes tipe 1 

Pada  DM  tipe  1,  sistem  imunitas  menyerang  dan menghancurkan  sel  

yang memproduksi insulin oleh sel ß pankreas (ADA, 2014). Kondisi ini 

merupakan penyakit autoimun yang ditandai  dengan  ditemukannya  anti  insulin  
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atau  antibodi sel anti-islet dalam darah (WHO, 2014). National Institute of 

Diabetes and Digestive  and Kidney Diseases  (NIDDK)  tahun  2014 menyatakan 

bahwa autoimun menyebabkan  infiltrasi  limfositik dan kehancuran sel islet 

pankreas (Islet Cell Antibody). Reaksi antigen (sel β) dengan antibodi (ICA) 

menyebabkan hancurnya sel β (Suyono, 2004). Kerusakan sel β dihubungkan oleh 

bermacam-macam virus, meliputi virus rubella, coxsackie virus B, 

cytomegalovirus, adenovirus, dan mumps (Anonim, 2007). Destruksi sel β, 

umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut (Soegondo, 2004 ). Sehingga 

insulin  yang  dibutuhkan  tubuh  tidak  terpenuhi  karena kekurangan  sel ß 

pankreas  yang berfungsi dalam memproduksi insulin. Oleh karena itu, penderita 

diabetes tipe 1 memerlukan terapi insulin  dan tidak akan merespon apabila 

menggunakan obat oral. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Patofisiologi DM tipe 1 

 ( Sumber : Singh et al 2016) 
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B. Patofisiologi diabetes tipe 2  

Pada DM 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 ß atau defisiensi  

insulin dan resistensi insulin  perifer (ADA, 2014).  Pada resistensi  insulin  

perifer, terjadi kerusakan pada reseptor-reseptor  insulin  sehingga  menyebabkan  

insulin menjadi  kurang efektif dalam mengantar pesan-pesan biokimia menuju 

sel-sel (CDA, 2013). Ketika kadar glukosa dalam darah meningkat, sel ß pankreas 

mengeluarkan hormon yang disebut insulin yang memungkinkan sel tubuh 

menyerap glukosa untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Pada awal 

perkembangan DM tipe 2, sel ß pankreas menunjukan gangguan pada sekresi 

insulin fase pertama dimana sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi 

insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik, pada perkembangan selanjutnya 

akan terjadi kerusakan sel-sel ß pankreas bahkan menyebabkan defisiensi insulin. 

Pengeluaran glukosa oleh hati meningkat karena glikogenolisis dan 

glukoneogenesis berlangsung tanpa hambatan karena insulin tidak ada sehingga 

pada keadaan kronis akan terjadi kelebihan glukosa ekstrasel sementara terjadi 

defisiensi glukosa intrasel (Sherwood, 2011). Dalam kebanyakan kasus DM tipe 2  

ini, ketika obat oral gagal untuk merangsang pelepasan insulin yang memadai,  

maka pemberian obat melalui suntikan dapat menjadi alternatif. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2. 4 Patofisologi DM tipe 2 

 ( Sumber Gianpaolo, 2014) 

 

C. Patofisiologi diabetes gestasional     

Diabetes gestasional 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 ; ADA, 2014). 

 

2.2.6 Manifestasi Klinis Diabetes Melitus 

Beberapa  gejala  umum  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  penyakit diabetes 

melitus diantaranya :  

1)  Pengeluaran urin (Poliuria)  

Poliuria adalah keadaan dimana volume air kemih dalam 24 jam 

meningkat melebihi batas normal. Poliuria timbul sebagai gejala DM dikarenakan 

kadar gula relatif tinggi sehingga tubuh tidak sanggup untuk mengurainya dan 

berusaha untuk mengeluarkannya melalui urin. Gejala pengeluaran urin ini lebih 
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sering terjadi pada malam hari dan urin yang dikeluarkan mengandung glukosa 

(PERKENI, 2011). 

2)  Timbul rasa haus (Polidipsia)  

Polidipsia adalah rasa haus berlebihan yang timbul karena kadar glukosa  

terbawa oleh urin  sehingga  tubuh  merespon  untuk meningkatkan asupan cairan 

(Subekti, 2009).  

3)  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).  

4)  Peyusutan berat badan  

Penyusutan  berat  badan  pada  pasien  DM  disebabkan  karena tubuh  

terpaksa mengambil dan membakar lemak sebagai cadangan energi (Subekti, 

2009). 

 

2.2.7 Batasan Diabetes Melitus 

Seseorang didiagnosis menderita diabetes melitus bila memenuhi 

sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria diagnostik di bawah ini: 

 Glukosa darah acak > 200 mg/dL disertai dengan 4 gejala khas diabetes 

positif yang meliputi poliuria, polifagi, 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. Ditambah dengan 4 gejala 

khas DM positif. 

 GDPP > 200 mg/dL meskipun nilai GDP < 126 mg/dL dan atau keempat 

gejala khas diabetes tidak semuanya positif. 

 GDP Terganggu (GDPP) ditegakkan bila nilai GDP 100-125 mg/dL. 

Sumber : Riskesdas 2013, kementrian Kesehatan RI. 

 

2.2.8   Komplikasi Diabetes Melitus 

Pada penderita DM dengan kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik, 

berbagai penyakit dapat muncul sebagai akibat atau komplikasi dari adanya 
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penyakit DM ini. Berdasarkan penyebabnya komplikasi DM dapat 

dikelompokkan atas infeksi kronis dan non-infeksi.  

A. Infeksi Kronis  

Penderita DM rentan terhadap infeksi banyak tipe. Sejak infeksi terjadi, 

infeksi sulit untuk diobati. Tiga faktor yang mungkin berkontribusi terhadap 

perkembangan infeksi adalah fungsi leukosit polimorfonuklear (PMN) terganggu, 

neuropati diabetik, dan  ketidakcukupan pembuluh darah. Kontrol  glikemik  yang 

buruk juga memperbesar pentingnya faktor-faktor ini (Black dan Hawks, 2014).  

Infeksi juga dapat terjadi karena glukosa darah yang tinggi mengganggu 

fungsi kekebalan tubuh dalam menghadapi masuknya virus atau bakteri. Paru-

paru merupakan salah satu tempat yang mudah terkena infeksi  (Ndraha,  2014).  

Penderita DM yang kurang terkontrol akan cenderung mengalami  

pertumbuhan bakteri, terutama  bakteri  golongan Mycobacterial dan anaerobik  

serta infeksi fungi. Infeksi dapat menyebabkan  terjadinya pneumonia, penyakit 

paru obstruksi kronik, maupun  tuberkulosis  (TBC)  pada  penderita DM.  

Prevalensi  TB  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  prevalensi  DM. 

Frekuensi DM pada pasien TB dilaporkan sekitar 10-15% dan prevalensi penyakit 

infeksi ini 2-5 kali  lebih  tinggi  pada  pasien  DM  dibandingkan  dengan  kontrol 

yang  non-DM  (Cahyadi  dan Venty,  2011). Diabetes memperberat  infeksi  paru, 

demikian pula sakit paru akan menaikkan glukosa darah (Ndraha, 2014). 

 

B. Non-Infeksi  

Penyakit  non-infeksi  pada  penderita  DM  dapat  terjadi  karena  adanya 

gangguan pada darah maupun pembuluh darah. Gangguan ini dapat disebabkan 

oleh kadar glukosa darah yang tidak terkontrol dengan baik sehingga 

menyebabkan berbagai penyakit seperti hipoglikemia, hiperglikemia, jantung 

koroner. 

a. Hipoglikemia  

Hipoglikemia adalah keadaan klinik berupa gangguan saraf yang 

disebabkan oleh penurunan  glukosa  darah  dibawah  normal  atau  kurang  dari  

60 mg/100 ml  yang timbul  akibat  peningkatan  kadar  insulin  yang  kurang  

tepat, baik sesudah penyuntikan insulin subkutan atau karena obat yang 
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meningkatkan sekresi insulin seperti sulfonilurea. Dalam keadaan hipoglikemik 

ini, penderita akan mengalami keadaan seperti badan lemas, rasa lapar, gemetar, 

pucat, keringat dingin, gelisah, detak  jantung cepat/ berdebar-debar  sampai  pada  

keadaan penurunan kesadaran/ pingsan (Maryunani, 2008). Hipoglikemia  pada  

pasien DM  tipe  1  dan DM  tipe  2 merupakan  faktor penghambat  utama  dalam 

mencapai sasaran  kendali  glukosa darah normal atau mendekati normal. Faktor 

utama yang menyebabkan hipoglikemia adalah ketergantungan jaringan saraf 

pada asupan glukosa yang berkelanjutan. Glukosa merupakan bahan bakar 

metabolisme yang utama untuk otak. Oleh karena otak hanya menyimpan  glukosa 

dalam bentuk glikogen dalam jumlah yang sangat sedikit, fungsi otak yang normal 

sangat tergantung asupan glukosa dari sirkulasi. Gangguan pasokan glukosa  yang  

berlangsung  lebih  dari  beberapa  menit  dapat menimbulkan  disfungsi  sistem  

saraf  pusat,  gangguan  kognisi  dan  koma (Soemadji, 2009). 

b. Hiperglikemia  

Hiperglikemia  adalah  peningkatan  gula  darah melebihi  120 mg/  100 

ml. keadaan  ini disebabkan karena gula  tidak bisa ditransportasikan ke sel-sel 

karena kurangnya  insulin.  Hiperglikemia  dapat  mengakibatkan  ketoasidosis  

diabetik (KAD) dan koma hiperosmolar hiperglikemik nonketotik (HHNK).  

 Ketoasidosis Diabetik (KAD)  

Ketoasidosis  diabetik  (KAD)  adalah  keadaan  dekompensasi-kekacauan 

metabolik  yang  ditandai  oleh  trias  hiperglikemia,  asidosis  dan  

ketosis,  terutama disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif 

(Soewondo, 2009). Keadaan ini  disebabkan  karena  kadar  gula  darah  

terlalu  tinggi,  kurang  hormon  insulin sehingga  tubuh  menggunakan  

lemak  sebagai  energi  yang  menghasilkan  benda keton didarah dan 

urin. Pencetus keadaan ketoasidosis diantaranya adalah infeksi, stres atau 

trauma, penghentian insulin dan dosis insulin yang kurang (Maryunani, 

2008). Ketoasidosis  merupakan  komplikasi  yang  cukup  serius  yang  

dalam keadaan darurat dapat menyebabkan kematian. Pada pasien  yang  

telah diketahui menderita DM, KAD dapat dicurigai bila  terdapat 

keluhan nyeri perut, muntah-muntah  atau  malaise.  Tetapi  pada  pasien  

yang  belum  terdiagnosis  DM, diagnosisnya  akan  lebih  sulit.  Kriteria  
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penegakan  KAD  menurut  pemeriksaan laboratorium adalah 

hiperglikemia  (gula darah >11 mmol/L); pH vena <7,3 atau bikarbonat < 

15 mmol/L; ketonemia dan ketonuria (Rustama dkk, 2010). 

 Koma Hiperosmolar Hiperglikemik Nonketotik (HHNK)  

HHNK adalah komplikasi metabolik akut lain dari DM yang sering terjadi 

pada penderita DM tipe 2 yang lebih tua. Bukan karena defisiensi insulin 

absolut, namun  relatif,  hiperglikemia muncul  tanpa  ketosis. 

Hiperglikemia menyebabkan hiperosmolaritas, diuresis osmotik dan 

dehidrasi berat (Schteingart, 2006). Faktor pencetus HHNK  adalah  

infeksi,  infark miokard,  dan  asupan  glukosa berlebihan. Prognosis 

kematian akibat HHNK sangat tinggi sekitar 20-40% (Davey, 2006). 

Perjalanan  klinis  HHNK  biasanya  berlangsung  dalam  jangka  waktu 

tertentu  (beberapa  hari  sampai  beberapa  minggu)  dengan  gejala  khas 

meningkatnya  rasa  haus  disertai  poliuri,  polidipsi  dan  penurunan  

berat  badan. Koma hanya ditemukan kurang dari 10% kasus (Soewondo, 

2009). 

c. Retinopati Diabetik  

Kebutaan  merupakan  komplikasi  yang  paling  ditakuti  dari  DM,  tetapi 

dapat  dicegah.  DM  merupakan  penyebab  utama  kebutaan  untuk  pengidap  

DM berumur  30-69  tahun.  Dua  puluh  tahun  setelah  terjadinya  DM,  hampir  

semua pengidap  DM  tipe  1  dan  lebih  dari  60%  pengidap  tipe  2  akan  

mengalami retinopati. Bahkan pada waktu diagnosis DM tipe 2 ditegakkan, 25% 

pasien sudah menunjukkan tanda-tanda retinopati (Agoes dkk, 2013).  

Diagnosis  retinopati  diabetik  didasarkan atas hasil pemeriksaan funduskopi.  

Pemeriksaan dengan fundal  fluorescein  angiography  (FFA) merupakan  metode  

diagnosis yang paling dipercaya. Meskipun penyebab retinopati diabetik  sampai 

saat ini belum diketahui secara pasti, namun keadaan hiperglikemia yang 

berlangsung  lama dianggap sebagai faktor resiko utama.  

Ada tiga  proses  biokimiawi  yang  terjadi  pada  hiperglikemia  yang  diduga  

berkaitan dengan timbulnya  retinopati diabetik yaitu  jalur poliol yang merupakan 

senyawa gula  dan  alkohol  dalam  jaringan  termasuk di lensa dan saraf optik,  

glikasi nonenzimatik yang dapat menghambat aktivitas enzim dan keutuhan  
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DNA, dan protein kinase C yang diketahui memiliki pengaruh terhadap  

permeabilitas vaskular,  kontraktilitas,  sintesis  membrana  basalis  dan  poliferasi  

sel  vaskular (Pandelaki, 2009). 

d.   Nefropati Diabetik  

Salah  satu  komplikasi  kronis  DM  yang  dapat  dideteksi  dini  adalah 

nefropati diabetik atau disebut juga penyakit ginjal diabetik. 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  yang  memerlukan  pengelolaan  dengan  pengobatan  substitusi  

(Waspadji, 2009). Keadaaan  ini  terjadi  15-25  tahun  setelah  diagnosis  pada  

35-45%  pasien dengan DM tipe 1 dan < 20% pasien dengan DM tipe 2 (Davey, 

2006).  

e.   Neuropati Diabetik  

Neuropati diabetik adalah adanya gejala dan atau tanda dari disfungsi saraf 

perifer  penderita    DM  tanpa  ada  penyebab  lain  selain  DM  (setelah  

dilakukan eksklusi  penyebab  lainnya). Neuropati  diperkirakan  telah  ada  

sekitar  7,5%  pada saat  seseorang  di  diagnosa  menderita  DM.  Studi  

epidemiologik  menunjukkan bahwa dengan tidak terkontrolnya kadar gula maka 

akan mempunyai resiko yang lebih  besar  untuk  terjadinya  neuropati,  seperti  

halnya  borok  kaki  dan  amputasi (Sjahrir, 2006).  

Neuropati  disebabkan  oleh  gangguan  jalur  poliol  akibat  kekurangan 

insulin.  Pada  jaringan  saraf  terjadi  penimbunan  sorbitol  dan  fruktosa  serta 

penurunan  kadar mioinositol  yang menimbulkan  neuropati.  Perubahan  

biokimia dalam  jaringan  saraf  akan mengganggu kegiatan metabolik  sel-sel 

Schwann dan menyebabkan hilangnya akson. Kecepatan konduksi motorik akan 

berkurang pada tahap  dini  perjalanan  neuropati.  Selanjutnya  timbul  nyeri,  

parestesia, berkurangnya sensasi getar dan proprioseptik, dan gangguan motorik 

yang disertai hilangnya reflex-refleks tendon dalam, kelemahan otot dan atrofi. 

Neuropati dapat menyerang  saraf-saraf  perifer,  saraf-saraf  kranial  atau  sistem  

saraf  otonom (Schteingart, 2006).  
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Neuropati  yang  menyerang  sistem  saraf  otonom  dapat  menyebabkan 

berbagai  manifestasi,  bergantung  pada  area  sistem  saraf  otonom  yang  

terkena. Neuropati  ini  dapat  mencakup  gangguan  keringat,  fungsi  pupil  tidak  

normal, gangguan  kardiovaskular,  gangguan  gastrointestinal  (yang  

mengakibatkan disfagia, anoreksia, nyeri uluhati, mual, dan muntah, serta 

perubahan kontrol gula darah) dan gangguan genitourinari (LeMone dkk, 2012).  

f.   Penyakit Jantung Koroner (PJK)  

DM  merusak  dinding  pembuluh  darah  yang  menyebabkan  

penumpukan lemak  di  dinding  yang  rusak  dan  menyempitkan  pembuluh  

darah.  Akibatnya suplai  darah  ke  otot  jantung  berkurang  dan  tekanan  darah 

meningkat,  sehingga kematian mendadak  bisa  terjadi  (Ndraha,  2014).  Faktor  

risiko  PJK  pada  pasien DM antara  lain  rokok, hipertensi,  resistensi  insulin 

yang  timbul akibat kelebihan berat  badan,  ras Asia, mikroalbuminuria,  

nefropati  diabetik  (makroalbuminuria) dan hiperlipidemia. DM  meningkatkan  

resiko  PJK  sebesar  dua  kali  lipat.  Di  Inggris 35 % kematian disebabkan 

penyakit kardiovaskular, tetapi persentase tersebut mencapai 60 % pada penderita 

DM  tipe 2 dan mencapai 67 % pada pasien DM  tipe 1 yang berumur di atas 40 

tahun. DM lebih beresiko menimbulkan PJK pada perempuan daripada  laki-laki,  

sedangkan  risiko  kematian  akibat  penyakit  kardiovaskular sama untuk kedua 

jenis kelamin (Agoes dkk, 2013). 

g.   Hipertensi  

Penderita DM  cenderung  terkena  hipertensi  dua  kali  lipat  

dibandingkan dengan mereka  yang  tidak menderita DM. Hipertensi merusak  

pembuluh  darah dan dapat memicu  terjadinya serangan  jantung,  retinopati, 

kerusakan ginjal, atau stroke.  Antara 35-75 %  komplikasi  DM  disebabkan  oleh  

hipertensi.  Resiko serangan  jantung  dan  stroke menjadi  dua  kali  lipat  apabila  

penderita DM  juga terkena hipertensi. Beberapa faktor yang terkait dengan 

terjadinya hipertensi pada penderita DM  antara  lain  adalah  gangguan  ginjal,  

obesitas  dan  pengapuran  atau penebalan dinding pembuluh darah 

(aterosklerosis) (Tandra,2007).  
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h.   Penyakit Pembuluh Darah Perifer  

Kerusakan  pembuluh  darah  di  perifer  atau  di  tangan  dan  kaki,  yang 

dinamakan  Peripheral  Vascular  Disease  (PVD),  dapat  terjadi  lebih  dini  dan 

prosesnya  lebih  cepat  pada  penderita DM  daripada  orang  yang  tidak 

menderita DM. Denyut pembuluh darah di kaki  terasa  lemah atau  tidak  terasa  

sama  sekali (Ndraha,  2014).  Hilangnya  sensasi  sentuhan  dan  persepsi  nyeri  

menyebabkan penderita DM  dapat mengalami  beberapa  tipe  trauma  kaki  tanpa 

menyadarinya. Orang  tersebut berisiko  tinggi mengalami  trauma di  jaringan 

kaki, menyebabkan terjadinya ulkus.  Infeksi umumnya  terjadi pada  jaringan 

yang mengalami  trauma atau ulkus (LeMone dkk, 2012). 

Hampir  40% penderita  DM  dengan  infeksi  kaki  mungkin  memerlukan 

amputasi,  dan  5-10%  akan  meninggal  meskipun  amputasi  di  daerah  terkena 

(Black dan Hawks, 2014).  Penderita DM berisiko  tinggi mengalami  amputasi di 

ekstremitas bawah, dengan peningkatan risiko pada mereka yang sudah 

menyandang DM lebih dari 10 tahun,  jenis kelamin pria, memiliki kontrol 

glukosa yang  buruk,  atau  mengalami  komplikasi  kardiovaskular,  retina,  atau  

ginjal (LeMone dkk, 2012).  

i.  Penyakit Serebrovaskular  

Penyakit serebrovasular, terutama infark aterotromboembolik 

dimanifestasikan  dengan  serangan  iskemik  transien  dan  cerebrovascular  

attact (stroke), lebih sering dan berat pada penderita DM. Risiko relatif lebih 

tinggi pada perempuan,  tertinggi  pada  usia  50  atau  60-an,  dan  lebih  tinggi  

pada  penderita dengan  hipertensi.  Pada  penderita  DM,  stroke  lebih  serius,  

kekambuhan,  dan angka  kematian  lebih  tinggi,  khususnya  dengan DM  tipe  2  

(Black  dan Hawks, 2014) 

 

2.2.9 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). 
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a. 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). 

b. 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). 

c. 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 

menilairisiko hipoglikemia), dan di antara siklus tidur (untuk menilai 

adanya hipoglikemia nokturnal yang kadang tanpa gejala), atau ketika 

mengalami gejala seperti hipoglikemi. 

d. 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 
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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 

didapatkan nilai konversi HbA1c terhadap glycated albumin sebagai 

berikut: HbA1C = 0.245 x GA + 1.73. 

Tabel II.2 Sasaran Pengendalian DM 

Parameter Sasaran 

IMT (kg/m
2
) 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 
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Keterangan: 

KV = Kardiovaskular, PP = Post prandial 

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

**Standards of Medical Care in Diabetes, ADA 2015 

 

2.2.10 Penatalaksanaan Terapi Diabetes  

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). 

2.2.10.1  Terapi Non Farmakologi 

 Edukasi 

Menurut Craven & Hirnle dalam Setiawati (2008) program edukasi 

merupakan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik 

praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi 

nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahan diri (self direction), 

aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. Edukasi dengan tujuan 

promosi hidup sehat perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan 

merupakan bagian yang sangat penting pada pengelolaan DM secara holistik. 

Prinsip yang perlu diperhatikan pada proses edukasi DM adalah : 

1. Memberikan dukungan dan nasehat yang positif serta hindari terjadinya 

kecemasan. 

2. Memberikan informasi secara bertahap, dimulai dengan hal-hal yang 

sederhana dan dengan cara yang mudah dimengerti. 

3. Melakukan pendekatan untuk mengatasi masalah dengan melakukan 

simulasi. 

4. Mendiskusikan program pengobatan secara terbuka, perhatikan keinginan 

pasien. Berikan penjelasan secara sederhana dan lengkap tentang program 

pengobatan yang diperlukan oleh pasien dan diskusikan hasil pemeriksaan 

laboratorium. 
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5. Melakukan kompromi dan negosiasi agar tujuan pengobatan dapat 

diterima. 

6. Memberikan motivasi dengan memberikan penghargaan. 

7. Melibatkan keluarga/pendamping dalam proses edukasi. 

8. Perhatikan kondisi jasmani dan psikologis serta tingkat pendidikan pasien 

dan keluarganya.  

9. Gunakan alat bantu audio visual. 

(PERKENI, 2015) 

 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. 

Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari:  

1. Karbohidrat 45-65% total asupan energi.  

2. Lemak 20-25% kebutuhan kalori.  

3. Protein 15-20% total asupan energi.  

4. Garam tidak lebih dari 3000 mg. Pembatasan natrium sampai 2400 mg 

terutama pada mereka yang hipertensi.  

5. Anjuran konsumsi serat adalah ± 25 mg/hari           

  (Anonim, 2006) 

Pada sebagian besar pasien DM tipe 2 memerlukan batasan kalori untuk 

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

telah dibuktikan dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki respon sel-

sel β terhadap stimulus glukosa (Anonim, 2005). 

 Latihan Jasmani 

Secara umum, peningkatan aktivitas memberikan manfaat pada pasien 

DM.Latihan jasmani dilakukan secara secara teratur sebanyak 3-5 kali perminggu 

selama sekitar 30-45 menit. Jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. 

Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran 

jasmani. Intensitas latihan jasmani pada penyandang DM yang relatif sehat bisa 
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ditingkatkan, sedangkan pada penyandang DM yang disertai komplikasi intesitas 

latihan perlu dikurangi dan disesuaikan dengan masing-masing individu. 

Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum latihan jasmani. 

Apabila kadar glukosa darah <100 mg/dL pasien harus mengkonsumsi 

karbohidrat terlebih dahulu dan bila >250 mg/dL dianjurkan untuk menunda 

latihan jasmani.  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. Latihan 

jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan 

intensitas sedang (50-70% denyut jantung maksimal)seperti: jalan cepat, 

bersepeda santai, jogging, dan berenang. (Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan 

DM tipe 2, 2015). 

 

2.2.10.2 Terapi Farmakologi 

Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan. 

A. OAD (Oral Antidiabetic Drug)  

Terapi OAD (Oral Antidiabetic Drug) terutama ditujukan untuk membantu 

penanganan pada pasien DM tipe 2. Pemilihan OAD yang tepat sangat 

menentukan keberhasilan terapi. Bergantung pada tingkat keparahan penyakit dan 

kondisi pasien, farmakologi OAD dapat dilakukan dengan menggunakan satu 

jenis obat atau kombinasi dari dua jenis obat. Pemilihan dan penentuan regimen 

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). 

 Berdasarkan cara kerjanya, OAD dibagi menjadi 5 golongan (Fatimah, 

2015) :  

1. Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue): Sulfonilurea dan Glinid. 

Sulfonilurea mempunyai efek utama memacu sekresi insulin oleh sel ß 

pankreas. Glinid merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan 

sulfonilurea, dengan penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase 

pertama. Obat ini dapat mengatasi hiperglikemia post prandial. 
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2. Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin : Metformin dan Tiazolidindion 

(TZD). Metformin mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa 

hati (glukoneogenesis) dan memperbaiki ambilan glukosa perifer. 

Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 

2. Tiazolidindion (TZD) merupakan agonis dari Peroxisome Proliferator 

Activated Receptor Gamma (PPAR-γ), suatu reseptor inti termasuk di sel 

otot, lemak dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi 

insulin dengan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan 

ambilan glukosa di perifer.  

3. Penghambat Absorpsi Glukosa : Penghambat Glukosidase Alfa. Obat ini 

bekerja dengan memperlambat absorbsi glukosa dalam usus halus, sehingga 

mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. 

Penghambat glukosidase alfa tidak digunakan bila GFR ≤30ml/min/1,73 m
2
, 

gangguan faal hati yang berat, irritable bowel syndrome.    

4. Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl Peptidase-IV). Obat golongan penghambat 

DPP-IV menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 (Glucose Like 

Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif. Aktivitas 

GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menekan sekresi glukagon 

bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent).   

5. Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Co-transporter 2). Obat golongan 

penghambat SGLT-2 merupakan obat antidiabetes oral jenis baru yang 

menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus distal ginjal dengan cara 

menghambat transporter glukosa SGLT-2. Obat yang termasuk golongan ini 

antara lain: Canagliflozin, Empagliflozin, Dapagliflozin, Ipragliflozin. 
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Gambar 2. 5 Mekanisme aksi OAD 

 (Sumber : Perez Lopez G, 2010) 

 

Tabel III. 3 Profil Obat Antihiperglikemia Oral 

Golongan 

Obat 

Cara Kerja 

Utama 
Keuntungan 

Efek 

Samping 

Utama 

Penuruna

n HbA1c 

Sulfonil-

urea 

Meningkatka

n sekresi 

insulin 

- Efek hipoglikemik 

kuat 

- Menurunkan 

komplikasi 

mikrovaskuler 

BB naik, 

Hipoglike

mi 

1,0-2,0% 

Glinid 

Meningkatka

n sekresi 

insulin 

Menurunkan glukosa 

postprandial 

BB naik, 

hipoglikem

i 

0,5-1,5% 

Metformin 

Menekan 

produksi 

glukosa hati 

dan 

meningkatka

- Tidak 

menyebabkanHipogli

kemia 

- Menurunkan 

Dispepsia, 

diare, 

asidosi 

laktat 

1,0-2,0% 
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Golongan 

Obat 

Cara Kerja 

Utama 
Keuntungan 

Efek 

Samping 

Utama 

Penuruna

n HbA1c 

n 

 
sensitivitas 

insulin 
kejadian CVD   

Peng-

hambat α 

gluko-

sidase 

Menghambat 

absorbsi 

glukosa 

- Tidak menyebabkan 

hipoglikemia 

- ↓ Glukosa darah 

postprandial 

- ↓ CVD event 

Flatulen, 

tinja 

lembek 

0,5-0,8% 

Tiazolidine

- 

Dion 

Menambah 

sensitivitas 

terhadap 

insulin 

- Tidak menyebabkan 

hipoglikemia 

- ↑ HDL 

- ↓ TG 

- ↓ CVD event 

Edema, 

Risiko 

fraktur 

meningkat 

pada 

wanita 

menopause 

0,5-1,4% 

Peng-

hambat 

DPP-IV 

Meningkatka

n sekresi 

insulin, 

menghambat 

sekresi 

glukagon 

- Tidak menyebabkan 

hipoglikemia 

- Ditoleransi dengan 

baik 

Sebah, 

muntah 
0,5-0,8% 

Peng-

hambat 

SGLT-2 

Menghambat 

reabsorpsi di 

tubuli distal 

ginjal 

- Tidak menyebabkan 

hipoglikemia 

- ↓ berat badan 

- ↓ tekanan darah 

- Efektif untuksemua 

fase DM 

ISK 0,5-0,9% 

Sumber: Fatimah, 2015;standard of medical care in diabetes- ADA 2015 
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2.2.10.2.1 Golongan Sulfonilurea 

 Sulfonilurea merupakan OAD yang paling dahulu ditemukan sampai 

beberapa tahun yang lalu. Obat golongan ini merupakan obat pilihan (drug of 

choice) untuk penderita diabetes dewasa baru dengan berat badan normal dan 

kurang serta tidak pernah mengalami ketoasidosis sebelumnya. Senyawa senyawa 

sulfonilurea sebaiknya tidak diberikan pada penderita gangguan hati, ginjal dan 

tiroid. Dikenal 2 generasi sulfonilurea : 

 Generasi I  : Tolbutamid, Tolazomid, dan Klorpropamid. 

 Generasi II  :Gliburid, Glipizid, Gliklazid dan Glimepirid, berpotensi 

hipoglikemik paling besar dan daya kerjanya atas dasar berat badan 10-

100x lebih kuat (Tjay & Rahardja, 2007). 

Generasi Pertama Sulfonilurea 

 Tolbutamid 

 

Gambar 2. 6 Struktur Kimia Tolazamid 

(Sumber : Katzung, 2006) 

Farmakokinetik : Diabsorpsi dengan baik dan cepat, dimetabolisme di 

hati. Durasi efek relatif singkat, dengan waktu paruh 4-5 jam. Dosis pemberian 

0,5-1,5 mg (maksimal 2 gram) sehari dalam dosis terbagi (BPOM RI). Karena 

pendek waktu paruhnya, maka tolbutamid merupakan sulfonilurea yang paling 

aman untuk penderita diabetes usia lanjut (Katzung, 2006). 

Farmakodinamik : Mekanisme kerja Tolbutamid yaitu dengan 

merangsang sekresi insulin dikelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada 

penderita diabetes yang sel-sel ß pankreasnya masih berfungsi dengan baik 

(Dipiro, 2008). Terjadinya hipoglikemia berkepanjangan telah jarang dilaporkan, 

sebagian besar terjadi pada pasien yang menerima obat-obatan tertentu (misalnya, 

dicumarol, fenilbutazon, beberapa sulfonamid) yang menghambat metabolisme 

tolbutamid (Katzung, 2006). 
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 Klorpropamid 

 

Gambar 2. 7 Struktur Kimia Klorpropamid 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : 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. Dosis yang lebih 

tinggi dari 500 mg sehari dapat meningkatkan risiko penyakit kuning. Dosis 

pemeliharaan rata-rata adalah 250 mg sehari, diberikan sebagai dosis tunggal di 

pagi hari (Katzung, 2006). 

Farmakodinamik : Mekanisme kerja Klorpropamid yaitu dengan 

merangsang sekresi insulin dikelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada 

penderita diabetes yamg sel-sel ß pankreasnya masih berfungsi dengan baik 

(Dipiro, 2008). Reaksi hipoglikemik berkepanjangan lebih sering terjadi pada 

pasien usia lanjut (Katzung, 2006). 

 

 Tolazamid 

 

Gambar 2. 8 Struktur Kimia Tolazamid 

 ( Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : 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 
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500 mg/ hari diperlukan, dosis harus dibagi dan diberikan dua kali sehari 

(Katzung, 2006). 

Farmakodinamik : Mekanisme kerja Tolazamid yaitu dengan 

merangsang sekresi insulin dikelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada 

penderita diabetes yang sel-sel ß pankreasnya masih berfungsi dengan baik 

(Dipiro, 2008). 

 

Generasi Kedua Sulfonilurea 

 Glibenklamid 

 

Gambar 2. 9 Struktur Kimia Gliburida 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik :. Potensinya 200x lebih kuat dari Tolbutamid. Durasi 

kerja sampai 24 jam, dimetabolisme di hati, dieliminasi ½ diginjal dan ½ di feses 

(Dipiro, 2008). Dosis pemakaian awal adalah 2,5 – 5 mg per hari, bila perlu 

dinaikkan setiap minggu sampai maksimal dua kali sehari sebanyak 10 mg. Dosis 

tunggal harian sebesar 1 mg terbukti efektif dan dosis maksimal yang dianjurkan 

adalah 8 mg (Katzung, 2010).  

Farmakodinamik : merangsang insulin dari granul, sel beta langerhans 

pangkreas. Rangsanganya melalui interaksi ATP-sensitive K chanel pada 

membran sel-sel β yang menimbulkan depolarisasi membran dan keadaan ini akan 

membuka kanal Ca. Dengan terbukanya kanal Ca maka ion Ca
++

 akan masuk sel 

β, merangsang granula yang berisi insulin dan akan terjadi sekresi insulin dengan 

jumlah yang ekuivalen dengan peptida-C, kecuali itu sulfonylurea dapat 

mengurangi klirens insulin di hepar. Memiliki efek hipoglikemik yang poten 

sehingga pasien perlu diingatkan untuk melakukan jadwal makan yang ketat 

(Soegondo, 2002). Gliburida memiliki kontraindikasi dengan adanya gangguan 

hati dan pada pasien dengan insufisiensi ginjal (Katzung, 2006). 
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 Glipizid 

 

Gambar 2. 10 Struktur Kimia Glipizida 

 (Sumber : Katzung, 2006) 

Farmakokinetik : Durasi kerja sampai 20 jam, dalam darah 98% terikat 

protein plasma, potensinya 100x lebih kuat dari Tolbutamid. Dimetabolisme 

dihati menjadi inaktif, sekitar 10 % diekskresikan melalui ginjal dalam keadaan 

utuh (Dipiro, 2008). 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 digunakan 

bersamaan 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). 

Farmakodinamik : Mekanisme kerja Glipizide yaitu dengan merangsang 

sekresi insulin dikelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes 

yamg sel-sel ß pankreasnya masih berfungsi dengan baik (Dipiro, 2008). Efek 

samping berupa edema, flu, hipertensi, aritmia, sakit kepala, insomnia, migrain, 

depresi. Jarang menimbulkan hipoglikemia dibandingkan gliburid, juga pada 

gangguan fungsi hati/ ginjal pada orang usia lanjut (Taketomo, 2003). 
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 Glimepiride  

 

Gambar 2. 11 Struktur Kimia Glimepiride 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : Durasi kerja sampai 24 jam dengan waktu paruh 5 jam, 

dimetabolisme dihati menjadi metabolisme inaktif (Dipiro, 2008). Telah disetujui 

untuk digunakan sekali sehari sebagai monoterapi atau kombinasi dengan insulin. 

Glimepirid menurunkan glukosa darah dengan dosis terendah dari setiap senyawa 

sulfonilurea. Dosis harian tunggal 1 mg telah terbukti efektif dan dosis harian 

maksimal yang disarankan adalah 8 mg. Sehingga frekuensi penggunaan cukup 

sekali sehari, dengan demikian dapat meningkatkan kepatuhan pasien (Katzung, 

2006). 

Farmakodinamik : Mekanisme kerja Glimepiride yaitu dengan 

merangsang sekresi insulin dikelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada 

penderita diabetes yang sel-sel ß pankreasnya masih berfungsi dengan baik 

(Dipiro, 2008). Efek samping berupa gejala saluran cerna dan sakit kepala. 

Dibandingkan dengan Glibenklamid, Glimepirid lebih jarang menimbulkan efek 

hipoglikemik pada awal pengobatan (Soegondo, 2002). 

 

 Gliklazid 

 

Gambar 2. 12 Struktur Kimia Gliklazid 

 (Sumber : Katzung, 2006). 
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Farmakokinetik : Dimetabolisme dihati dan diekskresi melalui ginjal. 

Lama kerja lebih dari 12 jam dengan waktu paruh 10 jam (Dipiro, 2008). Dosis 

pemakaian 1-3 kali sehari sebanyak 80-320 mg/ hari. Dosis maksimum 320 mg/ 

hari diminum setelah makan (DIH, 2009). 

Farmakodinamik : Mekanisme kerja Gliklazid yaitu dengan merangsang 

sekresi insulin dikelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes 

yang sel-sel ß pankreasnya masih berfungsi dengan baik (Dipiro, 2008). Efek 

samping berupa gejala saluran cerna dan sakit kepala. Sehingga tidak begitu 

sering menyebabkan hipoglikemik (Soegondo, 2002). 

 

 Glikuidone 

 

Gambar 2. 13 Struktur Kimia Glikuidone 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : Diabsorpsi dari usus (95 %) dan mencapai kadar 

maksimum dalam plasma setelah 2-3 jam. Waktu paruh 1,5 jam. 95 % Glikuidone 

diekskresikan sebagian besar sebagai metabolit pada feses lewat empedu, Obat ini 

dapat digunakan pada pasien dengan kerusakan fungsi ginjal karena obat 

tampaknya tidak diakumulasi. Hanya sejumlah kecil dari metabolit yang 

diekskresi melalui ginjal. Rata-rata hanya 5% dari dosis yang diberikan dalam 

bentuk hasil metabolism yang ditemukan di urin. Dosis pemakaian satu kali sehari 

sebanyak 15 mg pada waktu makan pagi, maksimal 2 kali sehari 30 mg (DIH, 

2009) 

Farmakodinamik: Mekanisme kerja Glikuidone yaitu dengan 

merangsang sekresi insulin dikelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada 



36 

 

penderita diabetes yang sel-sel ß pankreasnya masih berfungsi dengan baik 

(Dipiro, 2008). Efek samping berupa hipoglikemik. 

 

2.2.10.2.2 Golongan Meglitidina 

Obat-obatan antidiabetik oral golongan ini merupakan obat antidiabetik 

generasi baru yang cara kerjanyanya mirip dengan golongan sulfonilurea. Kedua 

golongan senyawa antidiabetik oral ini bekerja meningkatkan sintesis dan sekresi 

insulin oleh kelenjar pankreas. Bedanya adalah kelompok ini bekerja pada 

reseptor yang berbeda sehingga lebih cepat menstimulasi sel beta dalam sekresi 

insulin dibanding sulfonilurea. Umumnya senyawa obat antidiabetik golongan 

meglitinid dan turunan fenilalanin ini dipakai dalam bentuk kombinasi dengan 

obat-obat antidiabetik oral lainnya. 

 Repaglinide 

 

Gambar 2. 14 Struktur Kimia Repaglinide 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : 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. Dimetabolisme di CYP 3A4 menjadi metabolit inaktif, 

diekskresikan disaluran empedu (Sukandar, 2009). 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).  
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Farmakodinamik : Mekanisme kerjanya dengan merangsang sekresi insulin 

di kelenjar pankreas. 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). 

 

 Nateglinide 

 

Gambar 2. 15 Struktur Kimia Nateglinide 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : durasi kerja sampai 4 jam, dengan waktu paruh 1 jam. 

Diabsorpsi dalam waktu 20 menit setelah pemberian oral, dimetabolisme di 

sitokrom P450 2C9 dan 3A4 menjadi metabolit aktif lemah, dieliminasi di ginjal 

(Dipiro, 2008). Dosis yang dianjurkan dalam pemakaian tunggal 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 pengobatan dimulai. Nateglinida harus dikonsumsi 30 

menit atau kurang sebelum makan (Williams, 2014). 

Farmakodinamik : meningkatkan kecepatan sintesis insulin oleh 

pankreas. Efek samping berupa hipoglikemia dan gangguan saluran pencernaan 

(ISPA) (Soegono, 2002). 

 

2.2.10.2.3 Golongan Biguanida 

Obat antidiabetik oral golongan biguanida bekerja langsung pada hati 

(Hepar), menurunkan produksi glukosa hati. Senyawa senyawa golongan 
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biguanida tidak merangsang sekresi insulin, dan hampir tidak pernah 

menyebabkan hipoglikemia. Satu satunya senyawa biguanida yang masih dipakai 

sebagai obat hipoglikemik oral saat ini adalah Metformin. Metformin masih 

banyak dipakai di beberapa negara termasuk Indonesia, karena frekuensi 

terjadinya asidosis laktat cukup sedikit asal dosis tidak melebihi 1700 mg/ hari 

dan tidak ada gangguan fungsi ginjal dan hati.   

 Metformin 

 

Gambar 2. 16  Struktur Kimia Metformin 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

 Farmakokinetik : 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 

gram 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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 Farmakodinamik : Bekerja menurunkan kadar glukosa darah dengan 

memperbaiki transport glukosa ke dalam sel-sel otot. Obat ini dapat memperbaiki 

uptake glukosa sampai sebesar 10-40%. bekerja langsung pada hati (Hepar) 

dengan menurunkan produksi glukosa hati. Tidak merangsang sekresi insulin oleh 

kelenjar pankreas (PERKENI, 2015). Efek samping berupa flu, palpitasi, sakit 

kepala, asidosis laktat, anoreksia, diare dan gangguan penyerapan vitamin B12 

(Taketomo, 2002).  

 

2.2.10.2.4 Golongan Thiazolidinedion 

 Senyawa golongan Thiazolinedion merupakan agonist peroxisome 

proliferator-activated receptor gamma (PPAR) yang sangat selektif dan poten. 

Reseptor PPAR gamma terdapat di jaringan target kerja insulin yaitu jaringan 

adiposa, otot skelet dan hati, sedang reseptor pada organ tersebut merupakan 

regulator homeostasis lipid, diferensiasi adiposit, dan kerja insulin. Golongan obat 

ini dapat merangsang ekspresi beberapa protein yang dapat memperbaiki 

sensitivitas insulin dan memperbaiki glikemia, seperti GLUT 1, GLUT 4, 

p85alphaPI-3K dan uncoupling protein-2 (UCP) (Soegondo, 2006). 

 Pioglitazone/ Glitazone 

 

Gambar 2. 17 Struktur Kimia Pioglitazone 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : durasi kerja sampai 24 jam, dimetabolisme di CYP2C8 

dan 3A4, diekskresikan melalui urin dan tinja (Dipiro, 2008).  Rata-rata waktu 

paruh pioglitazone berkisar 3-7 jam.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 



40 

 

metformin, sulfonilurea, dan insulin untuk pengobatan diabetes tipe 2 (Katzung, 

2006; Ogbru, 2014). 

Farmakodinamik : meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin pada 

otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Efek samping 

berupa udem, sakit kepala, hipoglikemia, sinusitis, gangguan GI, ISPA. 

 

 Rosiglitazone 

 

Gambar 2. 18 Struktur Kimia Rosiglitazone 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : cepat diserap dan protein-terikat sangat tinggi. 

Dimetabolisme di hati untuk meminimalisir metabolit aktif, terutama oleh 

CYP2C8 dan pada tingkat lebih rendah oleh CYP2C9 yang diekskresikan di renal. 

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). 

 Farmakodinamik : nyeri punggung, sakit kepala, hiperglikemia, luka, 

sinusitis, anemia ketika digunakan bersamaan dengan metformin, udem ketika 

digunakan bersamaan dengan insulin (Dipiro, 2002). 

 

2.2.10.2.5 Golongan Penghambat Alfa-Glukosidase 

Senyawa senyawa inhibitor α-glukosidase bekerja menghambat enzim alfa 

glukosidase yang terdapat pada dinding usus halus. Enzim-enzim α-glukosidase 

(maltase, isomaltase, glukomaltase, dan sukrase) berfungsi untuk menghidrolisis 

oligosakarida pada dinding usus halus. Inhibisi kerja enzim ini secara efektif dapat 
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mengurangi pencernaan karbohidrat kompleks dan absorpsinya, sehingga dapat 

mengurangi peningkatan kadar glukosa post prandial pada penderita diabetes. 

Senyawa inhibitor α-glukosidase juga menghambat enzim α-amilase pankreas 

yang bekerja menghidrolisis polisakarida di dalam lumen usus halus (PERKENI, 

2015). Obat ini efektif bagi penderita dengan diet tinggi karbohidrat dan kadar 

glukosa puasa kurang dari 180 mg/dL.  

 

 Acarbose  

 

Gambar 2. 19 Struktur Kimia Acarbose 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : memiliki bioavaibilitas kurang dari 2% serta waktu 

paruhnya 2 jam, durasi kerja sampai 1-3 jam, dan dimetabolisme disaluran cerna 

oleh bakteri intestinal dan enzim pencernaan, dieliminasi di empedu 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; 

Dipiro, 2008). 

Farmakodinamik : menghambat kerja enzim enzim pencernaan yang 

mencerna karbohidrat sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah. 

Efek samping berupa sakit kepala, vertigo, urtikaria, eritema, diare, perut 

kembung, nyeri dan hepatitis (Taektomo, 2003). 
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 Miglitol  

 

Gambar 2. 20 Struktur Kimia Miglitol 

 (Sumber : Katzung, 2006). 

Farmakokinetik : 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 (Katzung, 2006). 

Farmakodinamik : menghambat kerja enzim enzim pencernaan yang 

mencerna karbohidrat sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah. 

Efek samping dari miglitol dilaporkan paling banyak adalah flatulen, lalu diare 

dan terakhir adalah nyeri perut (Anonim, 2010). 

 

2.2.10.2.6 Golongan Penghambat DPP-IV 

Obat golongan penghambat DPP-IV menghambat kerja enzim DPP-IV 

sehingga GLP-1 (Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi 

dalam bentuk aktif. Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan 

menekan sekresi glukagon bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent). 

Contoh obat golongan ini adalah Sitagliptin dan Linagliptin (Konsensus 

Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2, 2015). 

Glucagon like peptide 1 (GLP1) merupakan suatu hormon peptida yang 

dihasilkan oleh sel L di mukosa usus. Peptida ini disekresi oleh sel mukosa usus 

bila ada makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. GLP1 merupakan 

perangsang kuat penglepasan insulin dan sekaligus sebagai penghambat sekresi 

glukagon. Namun demikian, secara cepat GLP1 diubah oleh enzim dipeptidyl 
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peptidase 4 (DPP4), menjadi metabolit GLP1(9,36) amide yang tidak aktif. 

Sekresi GLP 1 menurun pada DM tipe 2. 

 Vildagliptin  

 

Gambar 2. 21 Struktur Kimia Vildagliptin 

 (Sumber : Scheen, 2010). 

Farmakokinetik : 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. 

(Scheen, 2010). 

Farmakodinamik : menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 

(Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif. 

Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menekan sekresi 

glukagon bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent) (Konsensus 

Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 – 2015). Efek samping dari 

vildagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% ( Fatimah, 2015). 
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 Sitagliptin

 

Gambar 2. 22 Struktur Kimia Sitagliptin 

(Sumber : Scheen, 2010). 

Farmakokinetik : 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. 

(Scheen, 2010; Fatimah, 2015). 

Farmakodinamik : menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 

(Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif. 

Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menekan sekresi 

glukagon bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent) (Konsensus 

Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 – 2015). Efek samping dari 

sitagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Fatimah, 2015). 

 

 Saxagliptin 

 

Gambar 2. 23 Struktur Kimia Saxagliptin 

 (Sumber : Scheen, 2010). 
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Farmakokinetik :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 (Scheen, 

2010). 

Farmakodinamik : menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 

(Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif. 

Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menekan sekresi 

glukagon bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent) (Konsensus 

Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 – 2015). Efek samping dari 

saxagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Scheen, 2010). 

 

 Alogliptin 

 

Gambar 2. 24 Struktur Kimia Alogliptin 

 (Sumber : Scheen, 2010). 

Farmakokinetik : Memiliki waktu paruh yang panjang serta fraksi terikat 

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

intake makanan. (Scheen, 2010). 

Farmakodinamik : Menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 

(Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif. 

Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menekan sekresi 

glukagon bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent) (Konsensus 
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Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2, 2015). Efek samping 

alogliptin dari adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Fatimah, 2015). 

 

 Linagliptin  

 

Gambar 2. 25 Struktur Kimia Linagliptin 

(Sumber : Scheen, 2010). 

Farmakokinetik : 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). 

Farmakodinamik : Menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 

(Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif. 

Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menekan sekresi 

glukagon 

 

2.2.10.2.7 Golongan Penghambat SGLT-2 

 Obat golongan penghambat SGLT-2 merupakan obat antidiabetes oral 

jenis baru yang menghambat penyerapan kembali glukosa di tubuli distal ginjal 

dengan cara menghambat kinerja transporter glukosa SGLT-2. Obat yang 

termasuk golongan ini antara lain: Canagliflozin, Empagliflozin, Dapagliflozin, 

Ipragliflozin. Dapagliflozin baru saja mendapat approvable letter dari Badan 

POM RI pada bulan Mei 2015 (Perkeni, 2015). 
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 Canaglifozin  

 

Gambar 2. 26 Struktur Kimia Canaglifozin 

 (Sumber : Pubchem; Isaji, 2011) 

Farmakokinetik : 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). 

Farmakodinamik : SGLT 2 adalah afinitas rendah, transporter glukosa 

berkapasitas tinggi yang terletak di tubulus proksimal pada ginjal. Hal ini 

bertanggung jawab untuk 90 % dari reabsorpsi glukosa. Penghambatan SGLT 2 

menyebabkan penurunan glukosa darah akibat peningkatan ekskresi glukosa 

ginjal. Mekanisme kerja dari obat kelas baru ini juga menawrkan kontrol glukosa 

lebih lanjut dengan memungkinkan sensitivitas insulin meningkat dan penyerapan 

glukosa dalam sel otot, penurunan glukoneogenesis dan meningkatkan pelepasan 

insulin fase pertama dari sel sel beta (Jansen Research, 2012). Canaglifozin 

memiliki efek samping infeksi kelamin perempuan (10,4-11,4 %) (Chem, 2008). 
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 Dapaglifozin  

 

Gambar 2. 27 Struktur Kimia Dapaglifozin 

 (Sumber : Pubchem; Isaji, 2011) 

Farmakokinetik : 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 urin 

75% yang terekskresi. Penggunaan dapaglifozin diminum pada pagi hari sebelum 

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

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

Farmakodinamik : Mekanisme aksi dari dapaglifozin sangat poten, 

selektif dan merupakam inhibitor reversibel dari SGLT 2. Obat ini tidak 

mengganggu produksi glukosa endogen yang merupakan respon hipoglikemia. 

Obat ini bereaksi secara independen pada sekresi insulin dan aksi insulin.  Efek 

samping yang sering dilaporkan dari penggunaan dapaglifozin 10 mg adalah 

meningkatnya kreatinin darah (0,4 %), infeksi saluran kemih (0,3 %), mual (0,2 

%), pusing(0,2 %), bercak pada kulit (0,2 %) (NHS, 2012). 
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 Empaglifozin  

 

Gambar 2. 28 Struktur Kimia Empaglifozin 

 (Sumber : Pubchem; Isaji, 2011) 

Farmakokinetik : 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. studi Inagaki et al., 2014 menyebutkan empagliflozin 

dengan dosis harian 10 mg dan 25 mg secara efektif menurunkan HbA1c sebagai 

monoterapi, dual therapy, dan triple therapy dengan antidiabetik oral terkontrol 

menunjukkan penggunaan 102 minggu memiliki efek penurunan HbA1c (0,48%; 

0,58%; 0,78% masing-masing pada penggunaan dapagliglozin 2,5; 5; dan 10 mg), 

kadar glukosa darah puasa (1,07-1,47 mmol/L), dan berat badan tanpa 

peningkatan risiko hipoglikemi. Penggunaan empaglifozin diminum sesudah 

makan maupun sebelum makan (Isaji, 2011; Fatimah, 2015). 

Farmakodinamik : SGLT 2 adalah afinitas rendah, transporter glukosa 

berkapasitas tinggi yang terletak di tubulus proksimal pada ginjal. Hal ini 

bertanggung jawab untuk 90 % dari reabsorpsi glukosa. Penghambatan SGLT 2 

menyebabkan penurunan glukosa darah akibat peningkatan ekskresi glukosa 

ginjal. Mekanisme kerja dari obat kelas baru ini juga menawrkan kontrol glukosa 

lebih lanjut dengan memungkinkan sensitivitas insulin meningkat dan penyerapan 

glukosa dalam sel otot, penurunan glukoneogenesis dan meningkatkan pelepasan 

insulin fase pertama dari sel sel beta (Jansen Research, 2012). Empaglifozin 

memiliki efek samping ISK sebesar 0,5 – 0,9% (Wong, 2016). 
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B. Insulin 

Insulin mempunyai peran yang sangat penting dan luas dalam 

pengendalian metabolisme. Insulin yang disekresikan oleh sel-sel β pancreas akan 

langsung diinfusikan ke dalam hati melalui vena porta, yang kemudian akan 

didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yang 

sudah sangat dikenal  adalah membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. 

Kekurangan insulin menyebabkan glukosa darah tidak dapat atau terhambat 

masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat, dan sebaliknya 

sel-sel tubuh kekurangan bahan sumber energi sehingga tidak dapat memproduksi 

energi sebagaimana seharusnya (Dipiro et al., 2008).  

Penggolongan Sediaan Insulin untuk terapi, ada berbagai jenis sediaan 

insulin yang tersedia, yang terutama berbeda dalam hal mula kerja (onset) dan 

masa kerjanya (duration) (Endocr Prac,  2009).  Sediaan insulin untuk terapi dapat 

digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

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

regular seperti  Actrapid,  Aspart (Novorapid), Lispro (Humalog), Gluisine 

(Apidra). 

b. Insulin masa kerja sedang (Intermediate-acting). 

c. Insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat, seperti Insulatard HM 

dan Monotard HM. 

d. Insulin masa kerja  panjang (Long-acting insulin), seperti  Glargine 

(Lantus), Detemir (Levemir). 

e. Insulin campuran (Premixed) seperti Aspart+aspart-protamin(Novolog 

Mix), dan Lispro+lispro-protamin (Humalog Mix) 

 

C. 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 (Konsensus PERKENI, 
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2015). Pengobatan kombinasi pada awalnya baru dimulai bila salah satu jenis 

OAD yang diberikan sudah dosis maksimal, namun tidak mampu mengendalikan 

kadar glukosa plasma, sehingga perlu OAD lain yang mempunyai titik tangkap 

yang berbeda  dengan OAD yang pertama. Pada pemberian suatu OAD jangka 

lama, ternyata memerlukan  dosis semakin meningkat untuk mencapai derajat 

kontrol glikemik, akan tetapi efek samping obat semakin meningkat pula. Untuk 

itu  diperlukan tambahan OAD lain sebelum dosis maksimal dicapai. Pemberian 

OAD secara kombinasi dapat diberikan lebih dini  dengan dosis yang lebih kecil 

dengan alasan adanya gangguan sekresi insulin dan gangguan resistensi insulin. 

Penelitian oleh Asosiasi Diabetes Amerika (ADA) merekomendasikan 

indikasi  pengobatan kombinasi OAD  pada pasien DM tipe-2 dengan HbA1c > 

8%. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat hipoglikemik oral 

meliputi : 

1. Dosis selalu harus dimulai dengan dosis rendah yang kemudian dinaikkan 

secara bertahap. 

2. Harus diketahui betul bagaimana cara kerja, lama kerja dan efek samping 

obat-obat tersebut. 

3. Bila diberikan bersama obat lain, pikirkan kemungkinan adanya interaksi 

obat. 

4. Pada kegagalan sekunder terhadap obat hipoglikemik oral, usahakanlah 

menggunakan obat oral golongan lain, bila gagal lagi, baru pertimbangkan 

untuk beralih pada insulin. 

5. Hipoglikemia harus dihindari terutama pada penderita lanjut usia, oleh 

sebab itu sebaiknya obat hipoglikemik oral yang bekerja jangka panjang 

tidak diberikan pada penderita lanjut usia. 

6. Usahakan agar harga obat terjangkau oleh penderita. 

(Pharmaceutical Care of Diabetes Mellitus, 2005) 
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2.2.11 Obat Antihiperglikemia Oral di Indonesia 

Tabel II.4 Obat Antihiperglikemia Oral (Perkeni, 2015) 

Golongan Generik 
Nama 

Dagang 

Kekuat

an (mg/ 

tab) 

Dosis 

Harian 

(mg) 

La

ma 

Ker

ja 

(ja

m) 

Frek/ 

hari 
Waktu 

Sulfonilure

a 

G
li

b
en

cl
am

id
e 

Condiabet 5 

2,5-20 
12-

24 
1-2 

S
eb

el
u
m

 m
ak

an
 

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 

Diamicro

n MR 
30-60 30-120 24 1 

Diamicro

n 

80 40-320 
10-

20 
1-2 

Glucored 

Linodiab 

Pedab 

Glikamel 

Glukolos 

Meltika 

Glicab 

Gliquidone 
Glurenor

m 
30 15-120 6-8 1-3 

Glimepirid 
Glurenor

m 

1-2-3-

4 
1-8 24 1 
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Golongan Generik 
Nama 

Dagang 

Kekuat

an (mg/ 

tab) 

Dosis 

Harian 

(mg) 

La

ma 

Ker

ja 

(ja

m) 

Frek/ 

hari 
Waktu 

Actaryl 
1-2-3-

4 

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/ 

Velacom 
2-3 

Glinide 
Repaglinide 

Dexanor

m 

0,5-

1,2 
1-16 4 2-4  

Nateglinide Starlix 60- 180- 4 3  
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Golongan Generik 
Nama 

Dagang 

Kekuat

an (mg/ 

tab) 

Dosis 

Harian 

(mg) 

La

ma 

Ker

ja 

(ja

m) 

Frek/ 

hari 
Waktu 

120 360 

Thiazolidin

edion 

Pioglitazon

e 

Actos 15-30 

15-45 24 1 

T
id

ak
 b

er
g
an

tu
n
g
 

ja
d
w

al
 m

ak
an

 

Gliabetes 30 

Prabetic 15-30 

Deculin 15-30 

Pionix 15-30 

Penghamb

at alfa 

glukosidase 

Acarbose 

Acrios 

50-

100 

100-

300 
 3 

B
er

sa
m

a 
su

ap
an

 

p
er

ta
m

a 

Glucobos

e 

Eclid 

Glucobay 

Biguanide Metformin 

Adecco 500 

500-

3000 
6-8 1-3 

 

Bersam

a/ 

sesuda

h 

makan 

Efomet 
500-

850 

Formell 
500-

850 

Gludepati

c 
500 

Gradiab 
500-

850 

Metphar 500 

Zendiab 500 

Diafac 500 

Forbetes 
500-

850 

Glucopha 500-
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Golongan Generik 
Nama 

Dagang 

Kekuat

an (mg/ 

tab) 

Dosis 

Harian 

(mg) 

La

ma 

Ker

ja 

(ja

m) 

Frek/ 

hari 
Waktu 

ge 850 

Glucotika 
500-

850 

Glufor 
500-

850 

Glunor 
500-

850 

Heskopaq 
500-

850 

Nevox 500 

Glumin 500 

Metformin 

XR 

Glucopha

ge XR 500-

750 

500-

2000 
24 1-2 

Glumin 

XR 

Glunor 

XR 
500 

Nevox 

XR 

Penghamb

at DPP-IV 

Vildagliptin Galvus 50 50-100 
12-

24 
1-2 

T
id

ak
b
er

g
an

tu
n
g
 

ja
d
w

al
 m

ak
an

 

Sitagliptin Januvia 
25-50-

100 
25-100 

24 1 
Saxagliptin Onglyza 

5 5 
Linagliptin Trajenta 
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Golongan Generik 
Nama 

Dagang 

Kekuat

an (mg/ 

tab) 

Dosis 

Harian 

(mg) 

La

ma 

Ker

ja 

(ja

m) 

Frek/ 

hari 
Waktu 

Penghamb

at SGLT-2 

Dapaglifozi

n 
Forxigra 5-10 5-10 24 1 

Tidakb

ergan 

tung 

jadwal 

makan 

Obat 

Kombinasi 

Tetap 

Gliben-

clamide + 

Metformin 

Glucovan

ce 

1,25/2

50 

2,5/50

0 

5/500 

 

M
en

g
at

u
r 

d
o
si

s 
m

ak
si

m
u
m

 m
as

in
g

-m
as

in
g
 k

o
m

p
o
n
en

. 

12-

24 
1-2 

B
er

sa
m

a/
 S

es
u
d
ah

 M
ak

an
 

Glimepiride 

+ 

Metformin 

Amaryl 

M 

1/250 

2/500 
 1-2 

Pioglitazon

e + 

Metformin 

Pionix-M 
15/500 

15/850 

18-

24 
1-2 

 Actosmet 15/850  1-2 

Sitagliptin 

+ 

Metformin 

Janumet 

50/500 

50/850 

50/100

0 

 2 

Vildagliptin 

+ 

Metformin 

Galvusme

t 

50/500 

50/850 

50/100

0 

12-

24 
2 

Saxagliptin Kombigly 5/500  1 
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Golongan Generik 
Nama 

Dagang 

Kekuat

an (mg/ 

tab) 

Dosis 

Harian 

(mg) 

La

ma 

Ker

ja 

(ja

m) 

Frek/ 

hari 
Waktu 

+ 

Metformin 

ze XR 

Linagliptin 

+ 

Metformin 

Trajenta 

Duo 

2,5/50

0 

2,5/85

0 

2,5/10

00 

 2 
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2.2.12 Alur Penggunaan OAD pada Pasien DM Tipe 2 di Indonesia 
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Gambar 2. 29 Alur Penggunaan OAD  



 

 

 

 

 


