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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang serius yang terjadi baik saat 

pankreas tidak menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur glukosa darah), 

atau bila tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. 

Peningkatan glukosa darah adalah efek umum diabetes yang tidak terkontrol, sehingga 

dari waktu ke waktu dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh 

darah, mata, ginjal dan saraf (WHO,2016). 

Estimasi terakhir IDF (International Diabetes Federation), terdapat 382 juta 

orang yang hidup dengan diabetes di dunia pada tahun 2013. Pada tahun 2035 jumlah 

tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 592 juta orang. Diperkirakan dari 382 

juta orang tersebut, 175 juta diantaranya belum terdiagnosis, sehingga terancam 

berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa pencegahan (IDF, 

2013). Data RISKESDAS (2013) menunjukkan bahwa proporsi diabetes di Indonesia 

pada tahun 2013 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2007. Proporsi  

penduduk di pedesaan yang menderita diabetes melitus hampir sama dengan 

penduduk di perkotaan. Prevalensi diabetes melitus meningkat dari 1,1 persen (2007) 

menjadi 2,1 persen (2013). Pada tahun 2013, 6,9% penderita diabetes mellitus 

didapatkan 30,4% yang telah terdiagnosis sebelumnya dan 69,6% tidak terdiagnosis 

sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan proporsi penderita diabetes mellitus yang 

terdiagnosis namun proporsi yang tidak terdiagnosis sebelumnya masih besar 

(RISKESDAS, 2013). 

Gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin berkontribusi untuk 

pengembangan kondisi patofisiologi diabetes melitus. Gangguan sekresi insulin 

umumnya progresif, dan perkembangannya melibatkan toksisitas glukosa dan lipo-

toksisitas. Bila tidak diobati, diketahui menyebabkan penurunan massa sel β-

pankreas. Perkembangan dari penurunan fungsi sel β-pankreas sangat mempengaruhi 
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kontrol jangka panjang glukosa darah. Resistensi insulin adalah suatu kondisi di mana 

insulin dalam tubuh tidak mengerahkan secara proporsional tindakan yang cukup 

untuk konsentrasi darah. Penurunan aksi insulin pada organ target utama seperti hati 

dan otot adalah patofisiologi umum diabetes tipe 2. Resistensi insulin berkaitan 

dengan faktor genetik dan faktor lingkungan (hiperglikemia, asam lemak bebas, 

mekanisme inflamasi, dll) (Kohei, 2010). 

Penatalaksanaan diabetes mempunyai tujuan akhir untuk menurunkan 

morbiditas dan mortalitas DM, yang secara spesifik ditujukan untuk mencapai 2 

target utama, yaitu dengan menjaga agar kadar glukosa plasma berada dalam kisaran 

normal dan mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi 

diabetes. Pada dasarnya ada dua pendekatan dalam penatalaksanaan diabetes, yang 

pertama pendekatan tanpa obat dan yang kedua adalah pendekatan dengan obat. 

Dalam penatalaksanaan DM, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

penatalaksanaan tanpa obat berupa pengaturan diet dan olahraga. Apabila dengan 

langkah pertama ini tujuan penatalaksanaan belum tercapai, dapat dikombinasikan 

dengan langkah farmakologis berupa terapi insulin atau terapi obat antidiabetik oral, 

atau kombinasi keduanya (Anonim, 2005). 

Obat-obat antidiabetik oral terutama ditujukan untuk membantu penanganan 

pasien DM Tipe II. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat hipoglikemik oral 

dapat dibagi menjadi lima golongan: (1) Sulfonilurea mengerahkan aksi hipoglikemik 

dengan merangsang sekresi pankreas dari insulin. (2) Mirip dengan sulfonilurea, 

meglitinides lebih rendah glukosa dengan merangsang sekresi insulin pankreas, tetapi 

pelepasan insulin tergantung glukosa dan berkurang pada konsentrasi gula darah 

rendah. (2) Biguanid (Metformin) meningkatkan sensitivitas insulin dari hati dan 

perifer jaringan (otot), memungkinkan untuk meningkatkan penyerapan glukosa. (3) 

Thiazolidinedion (glitazon) dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan 

otot, hati, dan lemak secara tidak langsung. (4) Inhibitor α-glukosidase dapat 

mencegah pemecahan karbohidrat sukrosa dan kompleks di usus kecil, 

memperpanjang penyerapan karbohidrat, efek bersih adalah pengurangan glukosa 

postprandial (40-50 mg/dL; 2,2-2,8 mmol/L) dengan relatif tidak merubah GDP 
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(~pengurangan 10%). (5) Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) Inhibitor  mengurangi 

glukagon postprandial dan merangsang sekresi insulin glukosa tergantung 

pengurangan A1C rata-rata 0,7% sampai 1% pada dosis maksimum (DiPiro et al, 

2015). 

Sebuah penelitian dengan judul “Studi untuk Menentukan Daya Tahan Kontrol 

Glikemik dengan Pengobatan Dini Kombinasi Regimen Vildagliptin-Metformin Vs 

Perawatan Standar Metformin Monoterapi” memiliki jumlah sampel sekitar 2000 

orang diabetes mellitus tipe 2 yang diobati dengan metformin selama kurang dari 1 

bulan dan yang memiliki HbA1c dari 48-58 mmol /mol (6,5-7,5%). Penelitian 

dilakukan selama 5 tahun studi dalam tiga periode, metode yang digunakan double-

blind, studi kelompok paralel yang dirancang untuk membandingkan inisiasi dini dari 

kombinasi vildagliptin-metformin dengan standar perawatan inisiasi metformin 

monoterapi (periode 1), diikuti dengan menambahkan sedikit vildagliptin saat 

glikemia memburuk (periode 2). Kerusakan lebih lanjut akan diperlakukan dengan 

penambahan insulin (periode 3). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

terdapat perbedaan patofisiologi pada diabetes  tipe 2, dengan inisiasi dini kombinasi 

vildagliptin-metformin pengobatan akan mengakibatkan tingkat kegagalan 

pengobatan yang lebih rendah atau dalam perkembangan HbA1c yang lebih rendah 

dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan metformin monoterapi (Prato et al, 2014) 

Penelitian lain dengan judul “Glimepiride Dosis Rendah dengan Sitagliptin 

Meningkatkan Kontrol Glikemik Tanpa Dose-Dependency pada Pasien Diabetes Tipe 

2 Tidak Cukup Dikendalikan dengan Glimepiride Dosis Tinggi” dilakukan pada 76 

subjek untuk menilai glimepiride dalam dosis rendah (0,5-2 mg / hari) dan terapi 

kombinasi dengan sitagliptin, meningkatkan kontrol glikemik secara dose-dependent 

pada pasien dengan diabetes tipe 2 di Jepang. Subjek  yang memenuhi syarat telah 

diobati dengan glimepiride pada dosis 3-6 mg / hari selama setidaknya 3 bulan dan 

memiliki tingkat HbA1c ≥6.9%. Subjek secara acak dibagi menjadi tiga kelompok 

perlakuan dengan dosis glimepiride (0,5 mg / hari, 1 mg / hari, atau 2 mg / hari) 

dikombinasi dengan sitagliptin selama 24 minggu. Meskipun terdapat pengurangan 

dosis glimepirid, terapi kombinasi dengan sitagliptin menginduksi perbaikan yang 
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signifikan dalam tingkat HbA1c (-0,8%, p <0,001). Parameter sekresi insulin CPI (C-

Peptide Index) dan SUIT (Secretory Unit of Islet in Transplantation) juga meningkat 

secara signifikan.  Tidak ada perubahan berat badan yang tercatat dan tidak terjadi 

hipoglikemia simptomatik. Temuan ini menunjukkan bahwa terapi kombinasi dengan 

sitagliptin dan glimepiride dosis rendah (0,5 mg / hari) efektif untuk kontrol glikemik 

dan aman pada pasien Jepang dengan diabetes tipe 2 yang tidak cukup terkontrol 

dengan glimepiride dosis tinggi (Umayahara et al, 2014). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa pentingnya 

diadakan penelitian untuk mengetahui pola penggunaan antidiabetik oral terutama 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 untuk menghindari atau menurunkan angka 

terjadinya Drug Related Problems (DRPs) sehingga pengobatan menjadi tepat guna, 

mencapai efek terapi yang maksimal dan pasien dapat terpantau lebih intensif. 

Penelitian ini dilakukan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Antidiabetik Oral pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2 di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan Antidiabetik Oral pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2 di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengamati pola terapi Antidiabetik Oral pada pasien diabetes mellitus tipe 2 

yang meliputi dosis, jenis, rute, frekuensi dan interval pemberian yang dikaitkan 

dengan data lab dan data klinik pasien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Dapat mengetahui cara penatalaksanaan kepada pasien diabetes mellitus tipe 2 

sehingga dapat memberikan asuhan kefarmasian dengan tepat. 

2. Dapat memberikan informasi terkait pola penggunaan Antidiabetik Oral pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD 

dr. Abdoer Rahem. 

3. Sebagai masukan bagi farmasis dalam meningkatkan pelayanan 

kefarmasiannya kepada pasien diabetes mellitus tipe 2. 

4. Memberikan informasi tambahan bagi pembaca sebagai bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai diabetes mellitus tipe 2. 

 

 


