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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Diabetes Mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi baik ketika pankreas 

tidak dapat menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah, atau 

glukosa), atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin 

tersebut (WHO, 2016). Diabetes adalah penyakit kronik yang membutuhkan 

perawatan medis secara terus-menerus dengan tujuan mengurangi beberapa faktor 

resiko pada saat kontrol glikemik. Pemberian edukasi kepada pasien mengenai 

pengendalian diri yang dilakukan secara terus menerus dan dukungan untuk 

mencegah adanya komplikasi akut dan mengurangi resiko komplikasi jangka 

panjang. Terdapat bukti yang signifikan yang dapat mendukung berbagai 

intervensi untuk meningkatkan hasil dari penyembuhan diabetes (ADA, 2016). 

Menurut PIONAS (Pusat Informasi Obat Nasional), Diabetes tipe 1 yang 

bergantung pada insulin (IDDM), timbul karena defisiensi insulin akibat 

pengrusakan autoimun sel beta pankreas. Penderita diabetes melitus tipe 1 

membutuhkan pemberian insulin. Diabetes tipe 2, yang tidak bergantung pada 

insulin (NIDDM), timbul karena penurunan sekresi insulin atau resistensi periferal 

terhadap kerja insulin. Pada DM tipe 2 (90% kasus) ditandai dengan kombinasi 

dari beberapa derajat resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif. resistensi 

insulin dimanifestasikan oleh peningkatan lipolisis dan produksi asam lemak 

bebas, peningkatan produksi glukosa hepatik, dan penurunan serapan otot rangka 

glukosa (Barbara, 2015) 

Menurut 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 382 juta orang 

tersebut, 175 juta di antaranya belum terdiagnosis diabetes mellitus, sehingga 

terancam berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa 

dicegah. Di Asia Tenggara terdapat 46 juta jiwa dan diprediksikan meningkat 

hingga 119 juta jiwa (WHO, 2008). Data terbaru di tahun 2015 yang ditunjukkan 
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oleh Perkumpulan Endokrinologi (PERKENI) menyatakan bahwa jumlah 

penderita diabetes di Indonesia telah mencapai 9,1 juta orang. Indonesia yang 

menjadi peringkat ke-5 diantara negara-negara dengan jumlah penderita diabetes 

terbanyak dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan jumlah 

penderita Diabetes di Indonesia akan terus meningkat, dari semula 8,4 juta 

penderita di tahun 200 menjadi sekitar 21,3 juta penderita di tahun 2030. 

Pada DM Tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru 

dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan 

komplikasi sudah terjadi. Penderita DM Tipe 2 umumnya lebih mudah terkena 

infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya 

menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada 

pembuluh darah dan syaraf. Penatalaksanaan diabetes mempunyai tujuan akhir 

untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas DM, yang secara spesifik ditujukan 

untuk mencapai 2 target utama, yaitu menjaga agar kadar glukosa plasma berada 

dalam kisaran normal dan mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya 

komplikasi diabetes (Pharmaceutical Care, 2005). Untuk memenuhi kebutuhan 

insulin basal dapat digunakan insulin kerja menengah (intermediate acting  

insulin) atau kerja panjang (long - acting insulin); sementara untuk memenuhi 

kebutuhan insulin prandial (setelah makan) digunakan insulin kerja cepat (sering 

disebut insulin reguler/short-acting insulin) atau insulin kerja sangat cepat (rapid- 

atau ultra-rapid acting insulin). Di pasaran, selain tersedia insulin dengan 

komposisi tersendiri, juga ada sediaan yang sudah dalam bentuk campuran antara 

insulin kerja cepat atau sangat cepat dengan insulin kerja menengah disebut juga 

premixed insulin (PERKENI, 2008). Pemberian kombinasi insulin dimaksudkan 

agar pemberiannya lebih efisien.  

Terapi insulin tunggal atau kombinasi disesuaikan dengan kebutuhan pasien 

dan respons individu, yang dinilai dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah 

pasien. Dosis awal insulin basal untuk kombinasi adalah 6-10 unit, kemudian 

dilakukan evaluasi dengan mengukur kadar glukosa darah puasa keesokan 

harinya. Dosis insulin dinaikkan secara perlahan (pada umumnya 2 unit) apabila 

kadar glukosa darah puasa belum mencapai target. Pada keadaaan dimana kadar 

glukosa darah sepanjang hari masih tidak terkendali meskipun sudah mendapat 
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insulin basal, maka perlu diberikan terapi kombinasi insulin basal (PERKENI, 

2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ayu wandira, menunjukkan pengaruh 

terapi insulin terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2 pre-operatif bahwa sebagian 

besar pasien DM tipe 2 pre-Operatif di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo 

menggunakan kombinasi dari 2 jenis insulin yaitu tipe insulin kerja cepat. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa kombinasi dari 2 jenis insulin yaitu insulin kerja cepat 

dengan insulin kerja panjang memberikan hasil penurunan kadar glukosa darah lebih 

baik karena dapat memenuhi kebutuhan insulin basal dan insulin prandial. 

Insulin Rapid-acting biasanya gunakan sebelum makan  bertujuan  untuk 

menutupi kenaikan glukosa darah dari makan. Sedangkan long-acting sering 

dikombinasikan (jika diperlukan) dengan insulin rapid-acting atau short-acting 

sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah saat insulin berhenti bekerja dan 

dapat digunakan satu atau dua kali sehari (Elizabeth Blair, A.N.P, 2017). Insulin 

long-acting yang dikombinasi dengan insulin rapid-acting telah menunjukkan kontrol 

glikemik yang efektif dan menurunkan kejadian hipoglikemia pada nocturnal 

(Dressler, 2006).  

Atas dasar penjelasan dari berbagai literatur mengenai insulin, dapat disimpulkan 

bahwa perlu diadakan penelitian agar mengetahui pola penggunaan kombinasi insulin 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang di lakukan di salah satu rumah sakit umum 

di Situbondo. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan kombinasi insulin yang digunakan dalam terapi pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2 yang meliputi dosis dan cara penggunaannya di 

RSUD dr. Abdoer Rahem? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 
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 Mengetahui pola penggunaan kombinasi insulin pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2 di RSUD dr. Abdoer Rahem. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Mengamati pola terapi kombinasi insulin 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 dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui cara penatalaksanaan kepada pasien diabetes mellitus tipe 2 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dengan tepat. 

2. Dapat memberikan informasi terkait pola penggunaan kombinasi insulin pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam meningkatkan mutu pelayanan 

kefarmasian 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. 


