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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Diabetes Mellitus 

2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes adalah penyakit yang sangat kompleks, penyakit kronik yang 

membutuhkan perawatan medis secara terus-menerus dengan tujuan mengurangi 

beberapa faktor resiko pada saat kontrol glikemik. Edukasi pada pasien mengenai 

pengendalian diri secara terus menerus dan dukungan secara kritis untuk 

mencegah adanya komplikasi akut dan mengurangi resiko komplikasi jangka 

panjang. Adanya bukti signifikan yang dapat mendukung berbagai intervensi 

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

Menurut PIONAS (Pusat Informasi Obat Nasional), Diabetes Mellitus (DM) 

timbul karena defisiensi sintesis dan sekresi insulin atau resisten terhadap kerja 

insulin. Diagnosis DM ditegakkan dengan mengukur kadar glukosa darah puasa 

dan 2 jam setelah makan (kadang-kadang dengan uji toleransi glukosa). 

Berdasarkan klasifikasinya diabetes dibedakan atas diabetes tipe 1 dan diabetes 

tipe 2. 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.  

Diabetes Mellitus Tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat sentitivitas 

sel terhadap insulin berkurang. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau 

berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta 

pankreas, maka diabetes mellitus tipe II dianggap sebagai non insulin dependent 

diabetes mellitus (Fatimah, 2015).  

Diabetes tipe 2 merupakan penyakit multifaktorial dengan komponen genetik 

dan linkungan yang sama kuat dalam proses timbulnya penyakit tersebut. 

Pengaruh faktor genetik terhadap penyakit ini dapat terlihat jelas dengan tingginya 

penderita diabetes yang berasal dari orang tua yang memiliki riwayat diabetes 

melitus sebelumnya.
 

Diabetes melitus tipe 2 sering juga di sebut diabetes life style 
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karena penyebabnya selain faktor keturunan, faktor lingkungan meliputi usia, 

obesitas, resistensi insulin, makanan, aktifitas fisik, dan gaya hidup penderita yang 

tidak sehat juga bereperan dalam terjadinya diabetes ini. Perkembangan diabetes 

melitus tipe 2 yang lambat, sering kali membuat gejala dan tanda-tandanya tidak 

jelas (Betteng, 2014).  

2.1.2 Epidemiologi  

Hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013, menunjukan prevalensi 

diabetes di Indonesia yang terdiagnosis dokter sebesar 1,5 persen dan pasien yang 

terdiagnosis dokter atau gejala sebesar 2,1 persen. Prevalensi diabetes yang 

terdiagnosis dokter tertinggi terdapat di DI Yogyakarta (2,6%), DKI Jakarta 

(2,5%), Sulawesi Utara (2,4%) dan Kalimantan Timur (2,3%). Prevalensi diabetes 

yang terdiagnosis dokter atau gejala, tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah 

(3,7%), Sulawesi Utara (3,6%), Sulawesi Selatan (3,4%) dan Nusa Tenggara 

Timur 3,3 persen. Prevalensi hipertiroid tertinggi di DI Yogyakarta dan DKI 

Jakarta (masing-masing 0,7%), Jawa Timur (0,6%), dan Jawa Barat (0,5%). 

Prevalensi diabetes melitus berdasarkan diagnosis dokter atau gejala meningkat 

sesuai dengan bertambahnya umur, namun mulai umur ≥65 tahun cenderung 

menurun.Prevalensi DM pada perempuan cenderung lebih tinggi dari pada laki-

laki.Prevalensi DM di perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada 

perdesaan.Prevalensi DM cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan tingkat 

pendidikan tinggi dan dengan kuintil indeks kepemilikan tinggi (Riskesdas, 2013). 

WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang diabetes yang 

cukup besar pada tahun-tahun mendatang. WHO memprediksi kenaikan jumlah 

penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 

juta pada tahun 2030. Sama dengan WHO, International Diabetes Federation 

(IDF) pada tahun 2009, memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM dari 7,0 

juta pada tahun 2009 menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. Meskipun terdapat 

perbedaan angka prevalensi, laporan keduanya menunjukkan adanya peningkatan 

jumlah penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2030 (PERKENI, 

2011).International Diabetes Federation (IDF) menyebutkan bahwa prevalensi 

Diabetes mellitus di dunia adalah 1,9% dan telah menjadikan DM sebagai 

penyebab kematian urutan ke tujuh di dunia sedangkan tahun 2012 angka kejadian 
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diabetes mellitus didunia adalah sebanyak 371 juta jiwa dimana diabetes 

melitus tipe 2 sebanyak 95% dari populasi dunia yang menderita diabetes 

mellitus.  

Indonesia masuk ke dalam peringkat 6 angka kejadian diabetes melitus 

terbanyak di dunia. Dalam Diabetes Atlas 2000 (International Diabetes 

Federation) tercantum perkiraan penduduk Indonesia diatas 20 tahun sebesar 125 

juta dan dengan asumsi prevalensi DM 4,6%, diperkirakan pada tahun 2000 

berjumlah 5,6 juta. Berdasarkan pola perambahan penduduk seperti ini, 

diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia 

diatas 20 tahun da dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4,6% akan didapatkan 

8,2% juta pasien diabetes. Temuan kasus diabetes melitus lebih banyak di daerah 

perkotaan dari pada di desa. Dari hasil penelitian Waspdji menyebutkan kejadian 

diabetes di Jakarta dari tahun 1982 sampai 1992 mengingkat dari 1,7% menjadi 

5,7%. Demikian pula di Depok, di temukan 6,2% penderita diabetes melitus. 

Selain di Depok, Manado juga masuk sebagai kota dengan jumlah penderita 

diabetes melitus terbanyak di Indonesia (Betteng, 2014).  

2.1.3 Etiologi Diabetes Mellitus 

a. Diabetes Mellitus Tipe 1 

Terjadi suatu gangguan sirkulasi, glucagon plasma meningkat  dan sel-sel 

B pangkreas gagal merespon semua stimulus insulinogenik. Oleh karena itu, 

diperlukan pemberian insulin eksogen untuk memperbaiki katabolisme, mencegah 

ketosis dan menurunkan hiperglukagonemia dan peningkatan kadar glukosa 

darah. Diduga disebabkan oleh infeksi atau toksin lingkungan yang menyerang 

orang dengan system imun yang secara genetis merupakan predisposisi untun 

terjadinya suatu respon autoimun yang kuat yang menyerang antigen sel B 

pancreas (Katzung, 2010). 

Kondisi autoimun yang menyebabkan kerusakan sel B pancreas sehingga 

timbul defisiensi insulin absolute. Infiltrasi pulau pancreas oleh makrofag yang 

teraktivasi, limfosit T sitotoksik dan supresor, dan limfosit B menimbulkan 

‘insulitis’ destruktif yang sangat selektif terhadap populasi sel B. sekitar 70-90% 

sel B hancur sebelum timbul gejala klinis (Greenstein, 2006).  
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Studi pada sebuah keluarga, gagal untuk mengidentifikasi sebuah genetik  

spesifik yang diduga sebagai penyakit turunan untuk penyakit ini. Namun, 

beberapa genetik sangat kuat terkait dengan perkembangan gangguan poligenik 

ini, terutama pada antigen leukosit manusia (HLA)-Dr dan alel HLA-DQ pada 

histokompatibilitas kompleks. Memiliki genotipe spesifik yang berhubungan 

dengan DM tipe 1 tidak selalu menghasilkan terjadinya penyakit ini, lebih dari 

setengah monozigot kembar terdapat pada pasien diabetes. Pada DM tipe 1 tidak 

akan terjadi, yang mana menunjukkan peran penting untuk faktor lingkungan 

dalam etiologi penyakit ini. Selanjutnya, sebagian besar pasien (85%) tidak 

memiliki riwayat keluarga gangguan serupa (Camacho, 2007).  

b. Diabetes Mellitus Tipe 2 

Pada diabetes mellitus tipe 2, sirkulasi insulin endogen cukup untuk 

mencegah terjadinya ketoasidosis tetapi insulin tersebut sering dalam kadar 

kurang dari normal atau secara relative tidak mencukupi karena kurang pekanya 

jaringan. Obesitas, yang pada umumnya menyebabkan gangguan pada keja 

insulin, merupakan factor risiko yang biasa terjadi pada diabetes tipe 2 ini dan 

sebagian besar pasien diabetes tipe 2 bertubuh gemuk. Selain terjadinya 

penurunan kepekaan jaringan pada insulin, adalah terjadi pula suatu defisiensi 

respon sel B pancreas terhadap glukosa. Baik resistensi jaringan terhadap insulin 

maupun kerusakan response B terhadap glukosa dapat lebih diperparah dengan 

meningkatnya hiperglikemia dan kedua kerusakan tersebut dapat diperbaiki 

melalui manuver-manuver terapeutik yang mengurangi hiperglikemia tersebut 

(Katzung, 2010).  

Bentuk diabetes ini ditandai dengan resistensi insulin dan relatif, kurangnya 

sekresi insulin. Sehingga dengan sekresi insulin yang semakin rendah dari waktu 

ke waktu. Kebanyakan individu dengan diabetes tipe 2 menunjukkan obesitas 

abdominal yang dengan sendirinya menyebabkan resistensi insulin. Selain itu, 

hipertensi, dislipidemia (kadar trigliserida yang tinggi dan kadar kolesterol HDL 

rendah), dan meningkatnya tingkat inhibitor aktivator plasminogen-1 (PAI-1), 

yang memberikan kontribusi untuk daerah hiperkoagulasi, sering muncul pada 

beberapa individu. Pengelompokan kelainan ini disebut sebagai "sindrom 

resistensi insulin" atau "sindrom metabolik".  Karena kelainan ini, pasien dengan 
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diabetes tipe 2 memiliki peningkatan risiko terjadinya komplikasi makrovaskuler. 

Diabetes tipe 2 memiliki kecenderungan genetik yang kuat dan lebih sering terjadi 

pada semua kelompok etnis selain yang dari keturunan Eropa. Pada titik ini 

penyebab genetik dari kebanyakan kasus diabetes tipe 2 tidak dapat didefinisikan 

dengan baik (Dipiro, 2011).  

2.1.4 Patofisiologi Diabetes Mellitus 

Pada diabetes tipe 1 ini, hasil dari kerusakan autoimun dari sel-sel 

pankreas. Penanda dari kerusakan autoimun pada sel muncul pada saat diagnosis 

pada 90% dari populasi dan termasuk juga kerusakan pada sel antibodi islet, 

antibodi pada dekarboksilase asam glutamat, dan antibodi terhadap insulin. 

Sementara diabetes ini biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, juga dapat 

terjadi pada semua usia. Individu yang lebih muda biasanya memiliki tingkat 

kerusakan sel yang lebih cepat dan terdapat ketoasidosis, sementara orang dewasa 

kebanyakan dapat mempertahankan sekresi insulin yang cukup untuk mencegah 

ketoasidosis selama bertahun-tahun, yang sering disebut sebagai diabetes 

autoimun laten pada dewasa (Dipiro, 2011). 

Pada awal perkembangan diabetes melitus tipe 2, sel B menunjukan 

gangguan pada sekresi insulin fase pertama,artinya sekresi insulin gagal 

mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik,pada 

perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel B pankreas. Kerusakan 

sel-sel B pankreas akan terjadi secara progresif seringkali akan menyebabkan 

defisiensi insulin,sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. Pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 memang umumnya ditemukan kedua faktor 

tersebut, yaitu resistensi insulin dan defisiensi insulin (Fatimah, 2015). 
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Gambar 2.1: Patofisiologi  Sederhana pada Diabetes Mellitus Tipe 2 

(Pratley, 2013) 

Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kompleks dan progresif yang 

ditandai dengan berbagai kecacatan pada metabolisme dan mempengaruhi 

beberapa organ. Yang utama dari diabetes mellitus tipe 2 ini berkontribusi 

terhadap perkembangan diabetes tipe 2 yaitu gangguan sekresi insulin dan 

resistensi insulin pada jaringan perifer, seperti adiposa dan otot, dan hati. 

Penurunan sekresi insulin ini disebabkan oleh penurunan bertahap dalam fungsi 

sel beta pankreas dan juga terkait dengan berkurangnya massa sel beta sebelum 

timbulnya diabetes tipe 2. Beberapa data menunjukkan bahwa, pada saat diagnosis 

hanya 20% dari fungsi sel beta yang tersisa. Perkembangan hiperglikemia kronik 

juga mengganggu fungsi sel beta dan sekresi insulin. Selain itu juga terjadi 

peningkatan produksi glukosa hepatik, karena kedua tindakan insulin terganggu 

pada hati dan sekresi glukagon yang berlebihan sehingga terjadi gangguan efek 

incretin yang memainkan peran utama dalam patofisiologi diabetes mellitus tipe 

2. Hormon glukagon-like peptide 1 (GLP-1) dan glukosa tergantung 

insulinotropic polipeptida (GIP) bertanggung jawab untuk efek incretin. Sekresi 

insulin meningkat lebih dalam menanggapi lisan dibandingkan dengan challenge. 

Glukosa intravena GLP-1 telah terbukti untuk mengatur massa sel beta dengan 

menghambat apoptosis sel beta in vitro dan in vivo serta  meningkatkan fungsi sel 

beta pada pasien dengan tipe 2 diabetes (Pratley, 2013), 

DM tipe 2 ditandai dengan ketidakpekaan insulin sebagai akibat dari 

resistensi insulin, penurunan produksi insulin, dan kegagalan sel beta pankreas 
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akhirnya. Hal ini menyebabkan penurunan transportasi glukosa ke dalam hati, sel-

sel otot, dan sel-sel lemak. Dapat terjadi peningkatan pemecahan lemak dengan 

hiperglikemia. Keterlibatan fungsi sel alpha gangguan baru-baru ini telah diakui 

dalam patofisiologi DM tipe 2. Sebagai hasil dari ini disfungsi, glukagon dan 

glukosa hepatik yang meningkat selama puasa dan tidak ditekan dengan makan. 

Menyebabkan meningkatkannya resistensi insulin, sehingga terjadi hiperglikemia 

(B.olokoba, 2012). 

 

Gambar 2.2: Patofisiologi Diabetes Mellitus Tipe 2 (Medscape, 2017). 

 Diabetes mellitus tipe 2 terdiri dari berbagai disfungsi yang ditandai 

dengan adanya hiperglikemia dan dihasilkan dari kombinasi perlawanan terhadap 

tindakan insulin, sekresi insulin yang tidak memadai, dan sekresi glukagon yang 

berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan (Medscape, 2017). 

2.1.5 Gejala Klinik Diabetes Mellitus 

Pada DM Tipe I gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, 

polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah (fatigue), 

iritabilitas, dan pruritus (gatal-gatal pada kulit). Sedangkan pada Pada DM Tipe 2 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

12 

 

gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. 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. (Pharmaceutical Care, 2005) 

Gejala awal pada diabetes mellitus tipe 1 yang paling umum adalah 

poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, dan kelesuan disertai 

dengan hiperglikemia. Individu sering tipis dan rentan untuk mengembangkan 

ketoasidosis diabetes jika insulin adalah dipotong atau di bawah kondisi stres 

berat. Antara 20% dan 40% dari pasien datang dengan ketoasidosis diabetikum 

setelah beberapa hari poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan. 

Pada diabetes mellitus tipe 2 Pasien sering tanpa gejala dan dapat didiagnosis 

sekunder pada tes darah yang tidak terkait. Lethargy, poliuria, nokturia, dan 

polidipsia dapat hadir. penurunan berat badan yang signifikan kurang umum; 

lebih sering, pasien kelebihan berat badan atau obesitas (Barbara, 2015). 

2.1.6 Diagnosa Diabetes Mellitus 

Diagnosis klinis DM ditegakkan bila ada gejala khas DM berupa poliuria, 

polidipsia, polifagia dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan 

penyebabnya. Jika terdapat gejala khas dan pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu 

(GDS) ≥ 200 mg/dl diagnosis DM sudah dapat ditegakkan. Hasil pemeriksaan 

Glukosa Darah Puasa (GDP) ≥ 126 mg/dl juga dapat digunakan untuk pedoman 

diagnosis DM. Untuk pasien tanpa gejala khas DM, hasil pemeriksaan glukosa 

darah abnormal satu kali saja belum cukup kuat untuk menegakkan diagnosis DM. 

Diperlukan investigasi lebih lanjut yaitu GDP ≥ 126 mg/dl, GDS ≥ 200 mg/dl 

pada hari yang lain atau hasil Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) ≥ 200 mg/dl 

(Suzanna, 2014).  

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penderita diabetes.Kemungkinan 

adanya DM perlu dicurigai apabila terdapat keluhan klasik DM berupa poliuria, 

polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan 

sebabnya. Keluhan lain dapat berupa: badan lemah, kesemutan, gatal, mata kabur, 

dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulvae pada wanita. Diagnosis DM 
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dapat ditegakkan melalui tiga cara, yaitu jika keluhan klasik ditemukan, maka 

pemeriksaan glukosa darah acak >200 mg/dL sudah cukup untuk menegakkan 

diagnosis DM, pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL dengan adanya 

keluhan klasik tes toleransi glukosa oral (TTGO). Meskipun TTGO dengan beban 

75 g glukosa lebih 13isbandin dan spesifik 13isbanding dengan pemeriksaan 

glukosa plasma puasa, namun pemeriksaan ini memiliki keterbatasan 

tersendiri.TTGO sulit untuk dilakukan berulang-ulang dan dalam praktek sangat 

jarang dilakukan karena membutuhkan persiapan khusus (PERKENI, 2011). 

2.1.7 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Menurut American Diabetes Association / ADA (2016), Diabetes 

diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu: 

1. Diabetes tipe 1 (dikarenakan oleh kerusakan sel beta, sangat jarang mengarah 

pada kekurangan insulin) 

2. Diabetes tipe 2 (dikarenakan peningkatan kerusakan sekresi insulin sebagai 

latar belakang terjadinya resistensi insulin) 

3. Diabetes mellitus gastasional (GDM) (diabetes yang didiagnosis selama masa 

kehamilan yang tidak bisa di indikasikan secara jelas terkena Diabetes mellitus 

4. Diabetes tipe lain dikarenakan beberapa penyebab, contohnya kerusakan fungsi 

sel beta, kerusakan genetik pada insulin, penyakit eksokrin pankreas (seperti 

cystic fibrosis), dan obat atau senyawa kimia (seperti pada pengobatan 

HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ) 

               

 

Gambar 2.3: Klasifikasi Diabetes Melitus (Hancho, 2013). 
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2.1.8 Faktor Resiko Diabetes Mellitus  

Menurut International Diabetes Federal (IDF), Faktor risiko untuk diabetes 

mellitus tipe 1 sedang diteliti. Namun,penderita diabetes yang memiliki anggota 

keluarga dengan diabetes tipe 1 akan sedikit mengalami peningkatkan risiko 

pengembangan penyakit diabetes tipe 1. Faktor lingkungan dan paparan beberapa 

infeksi virus juga telah dikaitkan dengan risiko pengembangan diabetes tipe 1. 

 Peningkatan jumlah penderita DM yang sebagian besar DM tipe 2, 

berkaitan dengan beberapa faktor yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah, 

faktor risiko yang dapat diubah dan faktor lain. DM berkaitan dengan faktor risiko 

yang tidak dapat diubah meliputiriwayat keluarga dengan DM (first degree 

relative), umur ≥45 tahun, etnik, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan 

lahir bayi >4000 gram atau riwayat pernah menderita DM gestasional dan riwayat 

lahir dengan beratbadan rendah (<2,5 kg).1,9 Faktor risiko yang dapatdiubah 

meliputi obesitas berdasarkan IMT ≥25kg/m2 atau lingkar perut ≥80 cm pada 

wanita dan ≥90 cm pada laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, 

dislipidemi dan diet tidak sehat (Fatimah, 2015). 

2.1.9 Komplikasi Diabetes Mellitus 

Pada DM yang tidak terkendali dapat terjadi komplikasi metabolik akut 

maupun komplikasi vaskuler kronik, baik mikroangiopati maupun 

makroangiopati (Suzanna, 2014).  

2.1.9.1 Komplikasi Akut 

Komplikasi akut termasuk dalam level glukosa darah yang ekstrim, 

dengan gejala yang menyertai dan / atau kelainan laboratorium lainnya. Hal ini 

dapat berkisar dari ketoasidosis diabetik (KAD) dan status hipoglikemia 

hiperosmolar (SHH) (Becker, 2009). 

 Ketoasidosis Diabetik (KAD) 

 Kekurangan insulin menyebabkan peningkatan insulin hormon kontra-

regulasi (Kortisol, glukagon, hormon pertumbuhan, dan katekolamin), dan 

resistensi insulin perifer menyebabkan diabetes, hiperglikemia, dehidrasi, ketosis, 

dan ketidakseimbangan elektrolit, yang mendasari patofisiologi KAD. 

Hiperglikemia yang diinduksi dengan diuresis osmotik, jika tidak disertai dengan 
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asupan cairan oral yang cukup, menyebabkan dehidrasi, hiperosmolaritas, 

kehilangan elektrolit, dan penurunan hingga dalam laju filtrasi glomerulus. 

Dengan penurunan fungsi ginjal, glikosuria berkurang dan hiperglikemia 

memburuk. Dengan gangguan insulin dan hiperglikemia hiperosmolar, kalium 

serapan oleh otot rangka berkurang dan juga hiperosmolaritas dapat menyebabkan 

penghabisan kalium dari sel. Hal ini menyebabkan deplesi kalium intraseluler dan 

hilangnya berikutnya kalium melalui diuresis osmotik, menyebabkan pengurangan 

total kalium tubuh rata-rata 3-5 mmol / kg berat badan. Rata-rata, pasien dengan 

KAD mungkin memiliki defisit air dan elektrolit (per kg berat badan): air 100 ml / 

kg; natrium 7-10 mEq / kg; kalium 3-5 mEq / kg; klorida 3-5 mmol / kg; dan 

fosfor 1 mmol / kg (Gosmanov, 2014). 

 Status Hiperglikemik Hiperosmolar (SHH) 

 Relatif kekurangan insulin dan asupan cairan yang tidak memadai adalah 

penyebab HHS. Hiperglikemia menginduksi diuresis osmotik yang mengarah ke 

penurunan volume intravaskular yang mendalam. HHS sering dipicu oleh 

penyakit serius secara bersamaan seperti infark miokard atau sepsis dan 

diperparah oleh kondisi yang menghambat akses ke air. Gejala yang muncul 

termasuk poliuria, haus, dan kondisi mental yang berubah, mulai dari kelesuan 

hingga koma (Harrison, 2009) 

2.1.9.2 Komplikasi Kronik 

Komplikasi mikrovaskular termasuk retinopati, neuropati, dan nefropati. 

Komplikasi makrovaskular termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan 

penyakit pembuluh darah perifer (Barbara, 2015). 
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Gambar 2.4: Komplikasi pada diabetes mellitus tipe 2 (Yanling, 2014). 

Pasien DMT2 lebih rentan terhadap berbagai macam bentuk dari kedua 

komplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Ditunjukkan pada gambar di atas, 

komplikasi termasuk makrovaskular penyakit yaitu hipertensi, hiperlipidemia, 

serangan jantung, penyakit arteri koroner, stroke, penyakit pembuluh darah 

cerebral, dan penyakit pembuluh darah perifer. Sedangkan penyakit 

mikrovaskuler yaitu retinopati, nefropati, dan neuropati dan kanker (Yanling, 

2014). 

a. Makrovaskular 

 Penyakit yang termasuk komplikasi makrovaskuler antara lain hipertensi, 

hiperlipidemia, serangan-serangan jantung, penyakit arteri koroner, stroke, 

penyakit pembuluh darah otak, dan penyakit pembuluh darah perifer (Yangli, 

2014) 

Penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama mortalitas dan morbiditas 

di kedua prediabetes dan DMT2, mekanisme potensi stress oksidatif yang 

memiliki efek penting pada aterosklerosis dan dapat berkontribusi untuk 

lipoprotein (LDL) demsitas rendah. Pencegahan kejadian kardiovaskular 

melibatkan perawatan kompleks interaktif dengan antihipertensi, penurun agen 

lipid, dan administrasi aspirin dosis rendah secara rutin (Yanling, 2014). 
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b. Mikrovaskular 

Kerusakan Saraf (Neuropati) 

 Lebih dari 80% dari amputasi yang terjadi setelah kaki mengalami ulserasi 

atau cedera, yang dapat mengakibatkan dari neuropathy. kronis polineuropati 

biasanya pasien mengalami rasa terbakar,kesemutan, dan nyeri "tersengat 

listrik",tetapi terkadang juga mengalami mati rasa sederhana. Pada pasien yang 

mengalami nyeri, kemungkinan gejala tersebut lebih buruk di malam hari (Fowler, 

2008).  

Apabila glukosa darah berhasil diturunkan menjadi normal, terkadang 

perbaikan saraf bisa terjadi. Namun bila dalam jangka yang lama glukosa darah 

tidak berhasil diturunkan menjadi normal maka akan melemahkan dan merusak 

dinding pembuluh darah kapiler yang memberi makan ke saraf sehingga terjadi 

kerusakan saraf yang disebutneuropati diabetik (diabetic neuropathy). 

Neuropatidiabetik dapat mengakibatkan saraf tidak bisa mengirim atau 

menghantar pesan-pesan, rangsangan impuls saraf, salah kirim atau terlambat 

(Suzanna, 2014).  

Kerusakan Ginjal (Nefropati) 

 Ada kelainan hemodinamik glomerulus mengakibatkan glomerulus 

menjadi hiperfiltrasi. Glomerulus mengalami kerusakan sebagaimana dibuktikan 

oleh microalbuminurea. Ada proteinuria secara jelas yang menjadi penurunan laju 

filtrasi glomerulus, dan gagal ginjal stadium akhir. Disfungsi dari filtrasi 

glomerulus dimanifestasikan oleh microalbuminurea (Triphati, 2006).  

 Bila ada nefropati atau kerusakan ginjal, racun tidak dapat dikeluarkan, 

sedangkan protein yang seharusnya dipertahankan ginjal bocor ke luar. Semakin 

lama seseorang terkena diabetes dan makin lama terkena tekanan darah tinggi, 

maka penderita makin mudah mengalami kerusakan ginjal. Gangguan ginjal pada 

penderita diabetes juga terkait dengan neuropathy atau kerusakan saraf. Prevalensi 

mikroalbuminuria dengan penyakit DM tipe 1 berkisar 4.3% s/d 37.6% pada 

populasi klinis dan 12.3% s/d 27.2% dalam penelitian pada populasi. Sedangkan 

pada pasien DM tipe 2 prevalensi mikroalbuminuria pada populasi klinik berkisar 

2.5% s/d 57.0% dan dalam penelitian pada populasi berkisar 18.9% s/d 42.1% 

(Suzanna,2014). 
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Kerusakan Mata (retinopati) 

 Risiko komplikasi diabetes retinopati atau komplikasi mikrovaskuler lain 

dari diabetes bergantung pada durasi dan tingkat keparahan hiperglikemia. 

Retinopati dapat mulai mengembangkan sejak dini sekitar 7 tahun sebelum 

diagnosis diabetes pada pasien dengan diabetes tipe 2 (Fowler, 2008).  

Ada tiga penyakit utama pada mata yang disebabkan oleh diabetes, yaitu: 

1) retinopati, retina mendapatkan makanan dari banyak pembuluh darah kapiler 

yang sangat kecil. Glukosa darah yang tinggi bisa merusak pembuluh darah retina; 

2) katarak, lensa yang biasanya jernih bening dan transparan menjadi keruh 

sehingga menghambat masuknya sinar dan makin diperparah dengan adanya 

glukosa darah yang tinggi; dan 3) glaukoma, terjadi peningkatan tekanan dalam 

bola mata sehingga merusak saraf mata. Prevalensi retinopati dengan penyakit 

DM tipe 1 berkisar 10.8% s/d 60.0% pada polpulasi klinik dan 14.5% s/d 79.0% 

dalam penelitian pada populasi. Sedangkan pada pasien DM tipe 2 prevalensi 

retinopati pada populasi klinik berkisar 10.6% s/d 47.3% dan dalam penelitian 

pada populasi berkisar 10.1% s/d 55.0% (Suzanna, 2014). 

2.1.10 Penatalaksanaan Terapi 

a. Terapi Non Farmakologi 

 Terapi nutrisi direkomendasikan untuk semua pasien diabetes mellitus. 

Untuk tipe 1 DM,  terfokus pada fisiologis yang mengatur pemberian insulin 

dengan diet seimbang untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang 

sehat. Perencanaa makan harus di atur, karbohidrat dan rendah lemak jenuh, 

terfokus pada makanan seimbang. Pasien dengan tipe 2 DM butuh pembatasan 

kalori untuk meningkatkan berat badan. Latihan aerobik dapat meningkatkan 

sensitivitas insulin dan kontrol glikemik dan dapat mengurangi kardiovaskular 

(Barbara, 2015). 

 Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mudah dan murah dilakukan 

(tanpa perlu biaya). Kegiatan ini yang telah terbukti memiliki efek 

menguntungkan pada penurunan faktor risiko metabolik untuk pengembangan 

komplikasi dan penyakit kardiovaskular. Menurunkan glukosa dapat mengurangi 

kebutuhan obat melalui pengembangan massa otot, tingkat HgbA1c, 
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meningkatkan sensitivitas insulin, kepadatan tulang dan keseimbangan; dan 

ditoleransi dengan baik, layak dan aman (B. Redmon, 2014). 

 Pada pasien diabetes perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan 

dalam hal jadwal makan, jenis dan jumlah makanan, terutama pada mereka yang 

menggunakan obat penurun glukosa darah atau insulin. Standar yang dianjurkan 

adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat 60-70%, 

lemak 20-25% danprotein 10-15% (Fatimah, 2015). 

 Perlakuan utama dalam terapi non-farmakologi yaitu terutama mencakup 

diet gizi yang sesuai, latihan fisik secara teratur dan berhenti merokok. Diet dan 

olahraga teratur dari sedang hingga kuat dapat meningkatkan kadar glukosa pada 

pasien dengan DMT2 dan mereka yang berisiko untuk mengembangkan obesitas 

dan DMT2. Gaya hidup merupakan kebiasaan yang terbukti untuk mengurangi 

insiden diabetes. Namun demikian, intervensi dianggap efektif hanya dalam 

jangka pendek tetapi sulit untuk mematuhi dalam jangka panjang, sehingga 

membatasi efektivitas (Zhao et al, 2015). 

 

b. Terapi Farmakologi  

Terapi farmakologi diberikan bila pengaturan makan dan latihan jasmani 

belum menghasilkan sasaran glukosa darah yang ditetapkan. Terapi farmakologi 

terdiri atas Obat Hipoglikemi Oral (OHO), injeksi insulin dan injeksi antidiabetes 

yang lain (Katzung, 2009). Menurut  American Collage of Clinical Pharmacy 

merekomendasikan  beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan penatalaksanaan DM: 

Tabel II.1 Target Pelaksanaan Diabetes Mellitus 

Parameter Kadar Ideal yang Diharapkan 

Kadar plasma glukosa puasa 70-130 mg/dL 

Kadar plasma glukosa setelah makan <180 mg/dL 

Kadar hemoglobin A1c <7% 

Kadar HDL >45 mg/dL untuk pria 

>50 mg/dL untuk wanita 

Kadar LDL 100-129 mg/dL 
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 Sulfonilurea 

Sulfonilurea dapat digunakan untuk mengurangi kadar glukosa dalam 

darah melalui peningkatan eksresi insulin, dan bisa menurunkan terjadinya 

komplikasi mikrovaskular, dan kemungkinan juga komplikasi makrovaskular, 

pada penggunaan jangka panjang. Dosis dimulai dari dosis yang kecil, tetapi dosis 

harus ditingkatkan secara cepat hingga dosis. Dengan dosis tersebut HbA1c 

diharapkan dapat menurun hingga 1,5-2,0%. Jika nilai HbA1c diatas 10%, kontrol 

diabetes tidak akan tercapai hanya dengan peresepan satu obat antidiabetes 

(Kunnamo, 2005). 

Metformin 

 Metformin dapat meningkatkan sensitivitas insulin dari hati dan perifer 

(otot) jaringan, memungkinkan juga untuk meningkatkan penyerapan glukosa. Hal 

ini mengurangi tingkat A1C 1,5% menjadi 2%, tingkat FPG oleh 60 sampai 80 

mg / dL (3,3-4,4 mmol / L), dan mempertahankan kemampuan untuk mengurangi 

tingkat FPG saat sangat tinggi (> 300 mg / dL atau> 16,7 mmol / L). Metformin 

mengurangi trigliserida plasma dan low-density lipoprotein (LDL) kolesterol 

sebesar 8% menjadi 15% dan sederhana meningkatkan high-density lipoprotein 

(HDL) kolesterol (2%). Hal tersebut tidak menyebabkan hipoglikemia ketika 

digunakan sendiri (Barbara, 2015). 

Acarbose 

Bekerja dengan mengurangi absorbsi glukosa di usus halus. Penghambat 

dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) merupakan 

suatu hormone peptide yang dihasilkan oleh sel L di mukosa usus. Peptida ini 

disekresi bila ada makanan yang masuk. GLP-1 merupakan perangsang kuat bagi 

insulin dan penghambat glukagon. Namun GLP-1 secara cepat diubah menjadi 

metabolit yang tidak aktif oleh enzim DPP-4. Penghambat DPP-4 dapat 

meningkatkan penglepasan insulin dan menghambat penglepasan glucagon 

(Suzanna, 2014). 

 Thiazolidinedione 

 TZDs sensitif dan dapat meningkatkan efek dari insulin dalam otot rangka, 

adiposa, dan hati jaringan tanpa meningkatkan sekresi pankreas insulin. TZDs 

terutama mengaktifkan PPAR-reseptor di adiposa jaringan dan mempengaruhi 
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metabolisme lemak dan distribusi. Mereka juga mengurangi konsentrasi beredar 

sitokin pro-inflamasi yang mempromosikan resistensi insulin dan pada saat yang 

sama peningkatan konsentrasi adiponektin, yang memiliki insulin-kepekaan dan 

sifat anti-inflamasi (Holstein, 2011). 

Tabel II.2: Penggolongan obat hipoglikemik oral (Kemenkes RI, 2005). 

Golongan Contoh Senyawa Mekanisme Kerja 

Sulfonilurea Gliburida/Glibenklamida 

Glipizida 

Glikazida 

Glimepirida 

Glikuidon 

Merangsang sekresi 

insulin di 

kelenjar pankreas, 

sehingga hanya 

efektif pada penderita 

diabetes yang 

sel-sel β pankreasnya 

masih 

berfungsi dengan 

baik 

Meglitinida Repaglinide Merangsang sekresi 

insulin di 

kelenjar pankreas 
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Turunan 

fenilalanin 

Nateglinide Meningkatkan 

kecepatan sintesis 

insulin oleh pankreas 

Biguanida Metformin Bekerja langsung pada 

hati (hepar), 

menurunkan produksi 

glukosa hati. 

Tidak merangsang 

sekresi insulin 

oleh kelenjar 

pankreas. 

Tiazolidindion Rosiglitazone 

Troglitazone 

Pioglitazone 

Meningkatkan 

kepekaan tubuh 

terhadap insulin. 

Berikatan dengan 

PPARγ (peroxisome 

proliferator 

activated receptor-

gamma) di otot, 

jaringan lemak, dan 

hati untuk 

menurunkan resistensi 

insulin 
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Inhibitor α- 

glukosidase 

Acarbose 

Miglitol 

Menghambat kerja 

enzim-enzim 

pencenaan yang 

mencerna 

karbohidrat, sehingga 

memperlambat 

absorpsi glukosa ke 

dalam darah 

 

 Insulin 

 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 insulin basal, maka perlu diberikan terapi 

kombinasi insulin basal (PERKENI, 2015). 

 Terapi insulin adalah dianggap sebagai langkah terakhir untuk pasien DMT2 dan 

tidak menggunakan hingga semua pengobatan lainnya gagal. Tujuan terapi insulin di 

DMT2 adalah kontrol glikemik dan kontrol metabolik untuk mencegah komplikasi 

mikrovaskular dan makrovaskular. Pasien harus menyadari jika dosis insulin terlalu 

tinggi atau salah didistribusikan, hipoglikemia dan ditandai kenaikan berat badan 

mungkin terjadi. Perawatan dimulai dengan dosis 10 sampai 20 IU dari long-acting 

persiapan insulin. Tergantung pada berat badan pasien, peningkatan dosis oleh 2 IU 

setiap tiga hari mungkin diperlukan sampai glukosa pada pagi hari berada dalam kisaran 

sasaran norma. Jika puncak glikemik setelah makan adalah masalah utama, maka terapi 

insulin akan lebih wajar dimulai dengan pemberian insulin hanya pada waktu makan 

(Zhao et al, 2015). 
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Gambar 2.5: Terapi Pendekatan untuk Memulai dan Menyesuaikan Insulin pada Pasien 

Diabetes Mellitus Tipe 2 (ADA, 2016) 

 

2.2 Tinjauan Insulin 

2.2.1. Definisi Insulin 

 

Gambar 2.6: Struktur insulin (Katzung, 2012) 
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Insulin merupakan hormone polipeptida yang terdiri dari 51 asam amino yang 

tersusun dalam 2 rantai; rantai A terdiri dari 21 asam amino dan rantai B mempunyai 30 

asam amino. Antara rantai A dan B terdapat 2 gugus disulfide yaitu A-7 dengan B-7 dan 

A-20 dengan B-19. Selain itu masih terdapat gugus disulfide antara asam amino ke-6 

dan ke-11 pada rantai A. Insulin disentesis oleh sel β pulau Langerhans dari proinsulin. 

Proinsulin merupakan polipeptida rantai tunggal dengan 86 asam amino. Karena porcine 

insulin paling mirip insulin manusia maka dengan bahan insulin dibuat insulin 

semisintetetik. Di samping itu juga dapat dapat disintesis insulin dengan teknik 

rekombinasi DNA yang merupakan analog insulin manusia (Katzung, 2010). 

 Sintesis dan sekresi insulin distimulasi oleh glukosa yang menstimulasi ambilan 

kalsium (Ca
2+

) ekstraselular pada sel B. kation ini memicu mekanisme kontraktil, 

dimana mikrotubulus berperan dalam pergerakan granula yang mengandung insulin 

menuju membrane sel, di mana granula berfusi dan isi granula dilepas ke ruang 

ekstraselular melalui eksositosis. Sekresi insulin sebagai respons terhadap peningkatan 

mendadak glukosa dalam sirkulasi terjadi secara bifasik. Pelepasan insulin juga 

dipengaruhi oleh system saraf dan neurotransmitter. Obat yang memblokade reseptor 

alfa-adregenik meningkatkan tonus insuin basal, sementara obat yang memblokade 

reseptor beta mengurangi tonus insulin basal (Greenstain, 2006). 

2.2.2. Mekanisme Kerja Insulin 

 Insulin yang disekresikan oleh sel-sel β pankreas 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 

transpor 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. insulin mempunyai pengaruh 

yang sangat luas terhadap metabolisme, baik metabolisme karbohidrat dan lipid, 

maupun metabolisme protein dan mineral.insulin akan meningkatkan lipogenesis, 

menekan lipolisis,serta meningkatkan transport asam amino masuk ke dalam sel. Insulin 

juga mempunyai peran dalam modulasi transkripsi, sintesis DNA dan replikasi sel 

(Phamaceutical Care, 2005). 
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 Gambar 2.7: Pola Farmakokinetik Sediaan Insulin (PERKENI, 2011)  

 Bagan di bawah ini mencantumkan jenis insulin dengan rincian tentang onset 

(lamanya waktu sebelum insulin mencapai aliran darah dan mulai menurunkan gula 

darah), puncak (periode waktu saat menurunkan gula darah) dan durasi (berapa lama 

insulin bekerja) (ADA, 2016). 

Tabel II.3: Karakteristik Sediaan Insulin (ADA, 2016) 

Type of Insulin & 

Brand Names  
Onset  Peak  Duration  

Role in Blood Sugar 

Management  

Rapid-Acting  

Lispro (Humalog) 
15-30 

min. 
30-90 min 3-5 hours 

Rapid-acting insulin 

covers insulin needs for 

meals eaten at the same 

time as the injection. This 

type of insulin is often 

used with longer-acting 

insulin. 

Aspart (Novolog) 
10-20 

min. 
40-50 min. 3-5 hours 

Glulisine (Apidra) 
20-30 

min. 
30-90 min. 1-2 1/2 hours 

Short-Acting  

Regular (R)  or 30 min. 2-5 hours 5-8 hours Short-acting insulin 

http://www.webmd.com/drugs/2/drug-13818/humalog+subcutaneous/details
http://www.webmd.com/drugs/2/drug-21781/novolog+subcutaneous/details
http://www.webmd.com/drugs/2/drug-94890/apidra+subcutaneous/details
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novolin -1 hour covers insulin needs for 

meals eaten within 30-60 

minutes. Velosulin (for use in 

the insulin pump) 

30 

min.-1 

hour 

1-2 hours 2-3 hours 

Intermediate-Acting  

NPH (N) 
1-2 

hours 
4-12 hours 18-24 hours 

Intermediate-acting 

insulin covers insulin 

needs for about half the 

day or overnight. This 

type of insulin is often 

combined with a rapid- or 

short-acting type. 

Long-Acting  

Insulin glargine 

(Basaglar, Lantus, 

Toujeo) 

1-1 1/2 

hours 

No peak 

time. Insulin 

is delivered 

at a steady 

level. 

20-24 hours 

Long-acting insulin 

covers insulin needs for 

about one full day. This 

type is often combined, 

when needed, with rapid- 

or short-acting insulin. 
Insulin detemir 

(Levemir) 

1-2 

hours 
6-8 hours Up to 24 hours 

Insulin degludec 

(Tresiba) 

30-90 

min. 

No peak 

time 
42 hours 

Pre-Mixed*  

Humulin 70/30 30 min. 2-4 hours 14-24 hours These products are 

generally taken two or 

three times a day before 

mealtime. 

Novolin 70/30 30 min. 2-12 hours Up to 24 hours 

Novolog 70/30 
10-20 

min. 
1-4 hours Up to 24 hours 

Humulin 50/50 30 min. 2-5 hours 18-24 hours 

Humalog mix 75/25 15 min. 
30 min.-2 

1/2 hours 
16-20 hours 

*Premixed insulins combine specific amounts of intermediate-acting and short-acting insulin in 

one bottle or insulin pen. (The numbers following the brand name indicate the percentage of 

each type of insulin.) 

 

 

2.2.3. Dosis dan Aturan Pakai Insulin 

Dosis insulin sangat individual tergantung dari respon glukosa darah terhadap 

asupan makan dan latihan fisik. Untuk dapat mempertahankan glukosa darah sebenernya 

penderitaDM tipe 1 dan beberapa penderita DM tipe 2 dapat memerlukan beberapa kali 

injeksi dalam sehari, dalam bentuk insulin kerja cepat atau pendek dan insulin panjang. 

http://www.webmd.com/drugs/2/drug-53435/velosulin+r+injection/details
http://www.webmd.com/diabetes/insulin-pump
http://www.webmd.com/drugs/2/drug-20815/lantus+subcutaneous/details
http://www.webmd.com/drugs/2/drug-167874-7037/toujeo-solostar-subcutaneous/insulin-glargine---injection/details
http://www.webmd.com/drugs/2/drug-95095/levemir+subcutaneous/details
http://www.webmd.com/drugs/2/drug-165589/insulin+degludec+subcutaneous/details
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Dosis awal insulin pada DM tipe 1 untuk anak-anak dan dewasa berkisar 0,2-1 

unit/kg/hari. Anak-anak yang baru terdiagnosis DM tipe 1 memerlukan dosis awal 

biasanya 0,5-1 unit/kg/hari. Kebutuhan dosis dapat menjadi lebih rendah pada periode 

remisi parsial. DM tipe 2 (khususnya yang obesitas sebasar 0,7-2,5 unit/kg/hari). Secara 

berkebalikan, pasien dengan kondisi yang baik memerlukan dosis insulin yang lebih 

rendah (0,5 unit/kg/hari). Secara umum, terapi insulin pada penderita dewasadengan 

berat badan normal bisa dengan dosis awal 15-20 unit insulin kerja menengah atau kerja 

panjang yang diberikan secara subkutan sebelum sarapan, makan malam atau sebelum 

tidur. Sedangkan dosis awal untuk penderita yang obesitas 25-30 unit/hari (McEvoy, 

2008). 

 

2.2.4. Efek Samping Insulin 

Hipoglikemia adalah komplikasi parah yang paling penting dalam pengobatan 

insulin. Diatasi dengan suntikan intravena glukosa untuk pasien di bawah sadar, tetapi 

gula diberikan sebagai minuman manis pada mereka dengan  gejala ringan. Insulin di 

induksi pasca hipoglikemi hiperglikemia (somogyl effect) terjadi ketika hipoglikemia 

(misalnya di jam awal pagi) di induksi melampaui hormon (adrenalin, hormone 

pertumbuhan, glukokortikosteroid, glucagon) yang mengangkat glukosa darah. adapun 

reaksi alergi local atau sistemik terhadap insulin, ditandai dengan gatal, kemerahan dan 

bengkak di tempat suntikan (Ritter, 2008)  

2.2.5. Interaksi Insulin 

Obat-obat yang dapat meningkatkan efek hipiglikemi dari insulin yaitu ACE 

inhibitor tertentu, MAO inhibitor, alcohol, mebendazole, steroid anabolic, octreotide, 

beta bloker, kalsium, fenilbutazon, piridoksin, klofibrat, salisilat, gunetidin dan anabolic 

sulfa (McEvoy, 2008)  

 

2.2.6. Jenis-Jenis Insulin  

Table II.4 Jenis insulin beserta nama dagang yang terdapat di indonesia (Soewando, 

2011) 

Insulin manusia atau 

insulin analog 

Nama dagang yang ada di indonesia 
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Kerja cepat (insulin 

analog) 

Insulin lispro (Humalog) 

Insulin aspart (Novorapid) 

Insulin glulisin (Apidra) 

Kerja pendek (insulin 

manusia, insulin reguler) 

Humulin R 

Actrapid 

Kerja menengah (insulin 

manusia, NPH) 

Humulin N 

Insulatard 

Kerja panjang 

(long‐insulin analog) 

Insulin glargine (Lantus) 

Insulin detemir (Levemir) 

Campuran (premixed, 

insulin manusia) 

70/30 Humulin (70% NPH, 30% reguler) 

70/30 Mixtard (70% NPH, 30% reguler) 

Campuran (premixed, 

insulin analog) 

75/25 Humalog (75% NPL, 25% lispro) 

70/30 Novomix (70% protamine aspart, 30% aspart) 

a. Rapid Acting  

 Terdapat tiga jenis injeksi rapid acting analog insulin terdiri dari: lispro insulin, 

insulin aspart, dan glulisine insulin, dan salah satu bentuk inhalasi insulin kerja cepat, 

rekombinan insulin inhalasi yang tersedia secara komersial. Insulin rapid acting 

memungkinkan penggantian insulin prandial secara fisiologis karena onset cepat dan 

tindakan puncak awal lebih mendekati sekresi yang normal seperti endogen prandial 

insulin dibandingkan dengan insulin reguler, dan memiliki manfaat tambahan yang 

memungkinkan insulin untuk segera diambil sebelum makan tanpa mengganggu kontrol 

glukosa. Durasi efek kurang lebih 3-5 jam (dengan pengecualian insulin inhalasi, yang 

bisa berlangsung 6-7 jam), yang menurunkan risiko hipoglikemia akhir setelah makan. 

Insulin rapid acting injeksi memiliki variabilitas terendah pada absorpsi (sekitar 5%) 

dari semua insulin komersial yang tersedia (dibandingkan dengan 25% untuk insulin 

reguler dan 25-50% untuk formulasi intermediate dan long acting). Insulin ini sangat 

disukai pada penggunaan perangkat infus insulin subkutan kontinu. Insulin lispro 

mempunyai variabilitas absorpsiyang paling rendah (5%) dari semua sediaan insulin 

komersial ¾ dibandingkan dengan 25% untuk insulin regular dan 25%-50% atau lebih 

terhadap insulin dengan masa kerja menengah dan insulin dengan masa kerja panjang. 

Apabila digunakan digunakan dengan infus insulin subkutan yang berangsung terus-

menerus (CSII) atau dalam regimen insulin yang intensif, insuslin lispro dihubungkan 

dengan peningkatan control glikemik secara bermakna dibandingkan dengan insulin 

regular, tanpa peningkatan terjadinya hipoglikemia (Katzung, 2010)  
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b. Short Acting 

Insulin short acting di injeksikan 3-4 kali sebelum makan, dan insulin long 

acting  diberikan 2 kali pada sebelum tidur dan pada pagi hari (2/3 dosis untuk pagi 

hari). sejumlah kecil insulin short acting sering ditambahkan pada dosis pagi dan malam 

hari bersama dengan insulin long acting. Jika terdapat kebiasaan makan malam, kadar 

gula darah akan meningkat pada tengah malam. Karena itu, dapat digunakan campuran 

dua insulin, kemudian penggunaan campuran yang sudah siap tersebut akan menjadi 

lebih mudah di aplikasikan. Interval waktu setiap injeksi insulin short acting tidak boleh 

melebihi 5-6 jam.Meskipun terlambat makan, masih ditandai dengan adanya sejumlah 

kecil insulin (Kangas, 2005). Insulin short-acting diberikan sebelum makan untuk 

menutupi beban karbohidrat. Pemberian insulin analog short-acting diberikan sampai 15 

menit sebelum makan untuk mempertahankan kadar glukosa postprandial dua jam. 

Mengambil insulin setelah makan meningkatkan risiko hyperglycemia postprandial dini 

diikuti dengan hipoglikemia tertunda (Allison P, 2011) 

c. Intermediate Acting 

Insulin intermediate acting di formulasi agar dapat dilarutkan secara bertahap-tahap 

ketika diberikan secara subkutan, sehingga durasi kerja insulin ini lebih panjang. 

Terdapat dua sediaan insulin yang sangat sering digunakan yaitu insulin neutral 

protamine Hagedorn (NPH) (insulin isophane) dan insulin lente (insulin zink 

suspensi).Insulin NPH merupakan insulin suspensi yang kompleks dengan zink dan 

protamin di larutan fosfat. Insulin lente merupakan campuran dengan cara kristalisasi 

(ultralente) dan amorf (semilente) dalam larutan asetat, yang mana dapat menurunkan 

kelarutan dari insulin. Farmakokinetik dari insulin yang terbuat dari manusia 

intermediate acting sedikit berbeda dengan bentuk sediaan dari babi.Insulin ini memiliki 

mula kerja yang cepat dan durasi lebih pendek dibandingkan insulin dari babi. 

Perbedaan ini kemungkinan berhubungan dengan insulin yang terbuat dari manusia yang 

secara alami lebih hidrofobik, dan insulin dari babi yang kemungkinan memiliki 

perbedaan interaksi dengan protamin dan zink kristal. Perbedaan ini bisa menimbulkan 

masalah pada waktu pemberian secara optimal pada terapi malam hari; sediaan insulin 

yang terbuat dari manusia yang diberikan sebelum makan malam kemungkinan tidak 

memiliki durasi kerja yang cukup untuk mengatasi hiperglikemia di pagi hari.keadaan 
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ini harus dicatat bahwa tidak terdapat bukti yang menujukkan bahwa insulin lente atau 

NPH memiliki efek farmakodinamik yang berbeda ketika digunakan dengan kombinasi 

dengan insulin reguler (mudah larut) dengan regimen dosis dua kali sehari. Insulin 

intermediate acting biasanya diberikan sekali pada pagi hari atau dua kali sehari. Pada 

pasien DM tipe 2, insulin intermediate acting diberikan pada saat sebelum tidur yang 

mana bisa menormalkan kadar glukosa darah puasa. Ketika insulin lente di campur 

dengan insulin reguler, beberapa dari insulin reguler membentuk suatu kompleks dengan 

protamin atau Zn
2+

 setelah beberapa jam, dan campuran insulin ini bisa memperlambat 

absorpsi dari insulin kerja cepat. Insulin NPH tidak memperlambat kerja dari insulin 

reguler ketika insulin ini dicampur secara langsung oleh pasien atau ketika campuran 

insulin ini sudah dijual secara bebas dipasaran (Brunton, 2006). NPH dapat diberikan 

satu sampai tiga kali sehari. NPH dapat digunakan saat kehamilan dan pada pasien yang 

tidak mampu membayar insulin lainnya (Allison P, 2011). 

d. Long Acting 

Insulin long acting terdiri dari insulin glargin dan insulin detemir. Insulin glargine 

adalah larut, "peakless" (yaitu, memiliki konsentrasi plasma dataran luas), ultra-long-

acting analog insulin.Produk ini dirancang agar penggunaannya bisa diulang, sesuai, 

pengganti insulin latar belakang. Dimasukkannya dua molekul arginin pada rantai B 

terminal karboksil dan substitusi glisin dariasparagin pada posisi A21 menghasilkan 

analog yang larut dalam larutan asam tetapi dengan cepat mengikuti pH tubuh yang 

lebih netral setelah injeksi subkutan. Molekul insulin secara individu perlahan terlarut 

sempurna dari penyimpanan kristal dan menyediakan kadar insulin secara terus menerus 

dalam dosis tertentu (Katzung, 2010). Insulin ini dapat diberikan sekali atau dua kali 

sehari, tergantung dosisnya. Dosis yang lebih rendah mungkin tidak berlangsung 24 jam, 

sedangkan dosis yang lebih tinggi dapat menghambat penyerapan insulin (Allison P, 

2011) 

 Insulin glargine memiliki onset lambat (1-1,5 jam) dan mencapai efek 

maksimum setelah 4-6 jam. Aktivitas maksimum ini dipertahankan selama 11-24 jam 

atau lebih. Glargine biasanya diberikan sekali sehari, meskipun beberapa orang yang 

sangat sensitif terhadap insulin diberikan dosis split (dua kali sehari). Untuk menjaga 

kelarutan, formulasi yang sangat asam (pH 4.0) dan insulin glargine tidak boleh 
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dicampur dengan insulin lainnya. Jarum suntik yang berbeda harus digunakan untuk 

meminimalkan resiko kontaminasi dan berkurangnya efikasi.Pola penyerapan insulin 

glargine tampaknya tidak tergantung dengan anatomi injeksi, dan obat ini berhubungan 

dengan kurangnya imunogenisitas dari insulin manusia pada hewan percobaan. Interaksi 

antara glargine dengan reseptor insulin mirip dengan insulin asli dan tidak menunjukkan 

peningkatan aktivitas mitogenik in vitro (Katzung, 2010). 

e. Premixed  

Table II.5: Jenis Insulin Campuran (A McGibbon et al, 2013) 

 

 Untuk memenuhi kebutuhan pasien tertentu, juga tersedia insulin campuran 

(premixed), yang merupakan campuran dalam perbandingan tetap antara antara short 

acting dan intermediate acting (insulin manusia) atau rapid acting dan intermediate 

acting (insulin analog) (PERKENI, 2011). 

Ada berbagai jenis insulin premixed  yaitu NPH campur/ insulin reguler dibuat 

dengan menggabungkan NPH dan insulin teratur dan Insulin campur terbaru adalah 

jenis lain dari insulin premixed. Hal ini dibuat dengan menggabungkan insulin aspart 

(NovoLog®) atau lispro insulin (Humalog®) dengan insulin lebih tahan lama dibuat 

hanya untuk campuran (M.Goei et al, 2009).  

 

 


