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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan gangguan metabolik kronik yang ditandai dengan 

adanya hiperglikemia yang berhubungan abnormalitas metabolisme karbohidrat, 

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

dan mengakibatkan komplikasi kronis termasuk mikrovaskular, makrovaskular 

dan neuropati (Dipiro et al, 2015). Diabates melitus pada umumnya dibagi 

menjadi diabetes melitus tipe 1 dan diabetes melitus tipe 2. Diabetes melitus tipe 1 

umumnya terjadi karena autoimun dan atau idiopatik. Sedangkan diabetes melitus 

tipe 2 lebih bervariasi mulai yang disebabkan resistensi terhadap insulin dan 

disertai defesiensi insulin relatif sampai yang didominasi defek sekresi insulin 

yang disertai resistensi insulin (PERKENI, 2011). Diabetes Melitus biasa disebut 

dengan the silent killer karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh 

dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan 

antara lain gangguan penglihatan mata, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, 

impotensi seksual, luka sulit sembuh dan membusuk/gangren, infeksi paru-paru, 

gangguan pembuluh darah, stroke dan sebagainya. Tidak jarang, penderita DM 

yang sudah parah menjalani amputasi anggota tubuh karena terjadi pembusukan 

(Depkes, 2005). 

Hal tersebut dapat dilihat dari data studi global yang menunjukan bahwa 

jumlah penderita diabetes melitus di dunia pada tahun 2011 telah mencapai 366 

juta orang. Diabetes melitus sendiri telah menjadi penyebab dari 4,6 juta 

kematian. Selain itu pengeluaran biaya kesehatan untuk diabetes melitus telah 

mencapai 465 miliar USD (IDF, 2011). Tahun 2011 didapatkan 366 juta 

penduduk dunia menderita diabetes melitus tipe 2 dan 71,4 juta diantaranya 

berasal dari Asia Tenggara (WHO, 2010). Seperti halnya di negara kita Indonesia, 

jumlah penderita diabetes di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya. Kenaikan 

penderita diabetes melitus di Indonesia diperkirakan oleh World Health 

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

21,3 juta pada tahun 2030. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dirilis 

pada tahun 2007 menunjukkan bahwa diabetes menjadi penyebab kematian ke-6
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terbesar dari seluruh kematian pada semua kelompok umur di Indonesia. Data 

terbaru di tahun 2015 yang ditunjukkan oleh Perkumpulan Endokrinologi 

(PERKENI) menyatakan bahwa jumlah penderita diabetes Indonesia telah 

mencapai 9,1 juta orang. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia disebut-sebut 

telah bergeser naik, dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ke-5 teratas diantara 

negara-negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Jika tidak ada 

tindakan yang dilakukam, jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 552 

juta pada tahun 2030 (IDF, 2011). 

Pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang memiliki kontrol glukosa darah 

yang tidak baik dengan penggunaan obat antidiabetik oral perlu dipertimbangkan 

untuk penambahan insulin sebagai terapi kombinasi dengan obat oral atau insulin 

tunggal. Insulin yang diberikan lebih dini dan lebih agresif menunjukkan hasil 

klinis yang lebih baik terutama berkaitan dengan masalah glukotoksisitas. Hal 

tersebut diperlihatkan oleh perbaikan fungsi sel beta pankreas. Insulin juga 

memiliki efek lain yang menguntungkan dalam kaitannya dengan komplikasi DM. 

Terapi insulin dapat mencegah kerusakan endotel, menekan proses inflamasi, 

mengurangi kejadian apoptosis, dan memperbaiki profil lipid. Dengan demikian, 

secara ringkas dapat dikatakan bahwa luaran klinis pasien yang diberikan terapi 

insulin akan lebih baik. Insulin, terutama insulin analog, merupakan jenis yang 

baik karena memiliki profil sekresi yang sangat mendekati pola sekresi insulin 

normal atau fisiologis. Pada awalnya, terapi insulin hanya ditujukan bagi pasien 

diabetes melitus tipe 1 (DMT1). Namun demikian, pada kenyataannya, insulin 

lebih banyak digunakan oleh pasien DMT2 karena prevalensi DMT2 jauh lebih 

banyak dibandingkan DMT1. Terapi insulin pada pasien DMT2 dapat dimulai 

antara lain untuk pasien dengan kegagalan terapi oral, kendali kadar glukosa darah 

yang buruk (A1c>7,5 % atau kadar glukosa darah puasa >250 mg/dL), riwayat 

pankreatektomi, atau disfungsi pankreas, riwayat fluktuasi kadar glukosa darah 

yang lebar, riwayat ketoasidosis, riwayat penggunaan insulin lebih dari 5 tahun, 

dan penyandang DM lebih dari 10 tahun (Konsensus Insulin, 2011). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Park et al tahun 2014, metode yang 

dilakukan menggunakan parallel-group clinical trial, randomized, controlled, 

open-label, and multicenter yang dilakukan pada masyarakat Korea sebanyak 122 
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pasien yang telah di seleksi sehingga terdapat 99 pasien masuk kriteria inklusi 

pada penelitian tersebut. Pengobatan dilakukan selama 24 minggu dengan terapi 

sebagai berikut: kombinasi insulin glargin dengan metformin, kombinasi insulin 

glargin dengan glimepiride, dan kombinasi insulin glargin dengan metformin dan 

glimepiride. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa, terapi kombinasi 

metformin dan glimepiride ditambah insulin glargine pada pasien yang gagal 

terapi kombinasi dengan dosis sub-maksimal OAD mengakibatkan peningkatan 

yang signifikan dalam kontrol glikemik dibandingkan dengan terapi kombinasi 

metformin ditambah insulin glargine atau sulfonilurea ditambah glargine tanpa 

peningkatan diferensial di risiko kenaikan berat badan (Park et al, 2014). 

Berdasarkan  studi lain yang dilakukan oleh Fonseca et al tahun 2011, 

metode yang digunakan pooled analysis dari 11 prospective randomized clinical 

trials sebanyak 2171 pasien yang masuk kriteria inklusi diberikan terapi selama 

24 minggu dengan metode analisis yang dikumpulkan secara acak dan percobaan 

terkontrol untuk membandingkan hasil klinis setelah diberikan insulin glargin 

pada pasien diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dengan rejimen yang 

mengandung metformin saja, sulfonilurea saja atau metformin dan sulfonilurea 

secara bersama-sama. Hasil dari penelitian tersebut menambahkan insulin glargin 

dengan metformin pada awal pengobatan dapat memberikan manfaat lebih, karena 

menunjukkan penurunan lebih besar dalam HbA1c dengan risiko yang lebih 

rendah dari hipoglikemia (Fonseca et al, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan kombinasi insulin dengan obat 

antidiabetik oral pada pasien diabetes tipe 2 sehingga diharapkan dapat mencapai 

efek terapeutik yang maksimal dan pasien dapat terpantau dengan lebih 

mendalam. Penelitian ini dilakukan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo 

dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut  rumah sakit umum daerah 

rujukan terbesar di kota Situbondo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan kombinasi insulin dengan OAD pada pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. Abdoer Rahem 

Situbondo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Mengamati pola penggunaan kombinasi insulin dengan OAD pada 

pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. Abdoer Rahem 

Situbondo. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Mengamati pola penggunaan kombinasi insulin dengan OAD terkait 

dosis, rute, frekuensi, interval, dan lama penggunaan yang dikaitkan dengan data 

klinik dan data laboratorium pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat 

Inap RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. 

1.4 Manfaat Peneltian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

- Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. 

- Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya 

untuk menyempurnakan dengan melakukan penelitian sejenis dan 

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 obat di Rumah Sakit Umum Daerah 

dr. Abdoer Rahem Situbondo. 


