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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Diabetes Mellitus 

2.1.1 Definisi 

Menurut American Diabetes Assosiation (ADA), Diabetes Mellitus (DM) 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karateristik hiperglikemi 

(peningkatan kadar gula darah) yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau kedua - duanya. Hiperglikemi kronik pada Diabetes berhubungan 

dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh 

terutama mata, ginjal, syaraf, jantung, dan pembuluh darah. Sedangkan sebelumnya 

WHO telah merumuskan bahwa Diabetes mellitus merupakan suatu yang tidak 

dapat dituangkan dalam satu jawaban yang jelas dan singkat tetapi secara umum 

dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan problema anatomic dan kimiawi akibat 

dari sejumlah faktor dimana didapat definisi insulin absolute atau relative dan 

gangguan fungsi insulin (Soegondo, 2011) 

 

2.1.1.1 Kadar Gula 

Beberapa makanan dipecah menjadi partikel - partikel gula. Kadang - 

kadang gula ini disebut pula sebagai karbohidrat atau glukosa. Gula berpindah dari 

sistem pencemaan ke darah dan beredar ke seluruh tubuh untuk memberi makanan 

sel - sel yang bekerja. Gula adalah paket energi yang diperlukan sel untuk 

melakukan kerja seperti lari atau bemapas. 

Kadar gula darah yang rendah dapat membuat anda merasa gugup, 

berkeringat, dan pusing. Jika kadar gula darah anda turun hingga kadar yang sangat 

rendah (biasanya dibawah 60 mg/dl), mungkin saja anda akan pingsan. Keadaan ini 

dikarenakan terlalu banyak insulin, terlalu banyak berolahraga, kekurangan 

karbohidrat, atau asupan alkohol yang berlebihan. Dalam keadaan ini, anda perlu 

memakan makanan yang mengandung karbohidrat untuk meningkatkan gula darah 

anda kembali ke kadar yang normal. 

Kadar gula darah yang terlalu tinggi dalam jangka waktu lama dapat 

menyebabkan kerusakan pada beberapa organ tubuh penting, seperti mata, ginjal, 
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jantung, kulit, dan saraf. Dalam jangka pendek, kadar gula darah yang tinggi dapat 

menyebabkan urinasi berlebihan, rasa sangat haus, gangguan penglihatan, dan 

meningkatnya infeksi yang disebabkan bakteri dan jamur. Kadar gula darah tinggi 

disebabkan kekurangan insulin, makan terlalu banyak, beberapa jenis pengobatan, 

atau penyakit lainnya yang berkaitan dengan metabolisme glukosa dan dapat 

menyebabkan gula darah anda naik (Wetherill, 2011). 

 

2.1.1.2 Insulin 

Pada saat gula bekerja, tubuh mengirim isyarat ke pankreas agar organ 

tersebut melepaskan insulin ke dalam aliran darah. Insulin dilepaskan dari sel "beta" 

pada pankreas. Insulin beraksi seperti kunci yang membuka pintu sel agar gula 

dapat masuk ke dalam sel. Sel yang bekerja akan menggunakan gula sebagai energi, 

sehingga mereka dapat melakukan tugasnya. Dengan cara inilah tubuh anda 

menggunakan gula. Bagaimanapun tanpa kunci (insulin), gula tidak dapat masuk 

ke aliran darah dan masuk ke dalam sel pekerja. Gula tetap berada di dalam darah 

dan sel pekerja menjadi kelaparan. Kondisi demikian yang terjadi pada diabetes. 

Tubuh penderita diabetes tidak dapat memindahkan gula dari darah ke dalam sel 

(Wetherill, 2011). 

 

2.1.2 Etiologi Diabetes Mellitus 

Diabetes merupakan suatu sindroma yang ditandai dengan peningkatan 

kadar glukosa darah disebabkan oleh karena adanya penurunan sekresi insulin. Pada 

diabetes mellitus tipe 2 penurunan sekresi insulin disebabkan karena berkurangnya 

fungsi sel beta yang progresif akibat glukotoksisitas, lipotoksisitas, 

tumpukanamilod dan faktor - faktor lain yang disebabkan oleh resistensi insulin 

disamping faktor usia dan generik (Hinson, 2007)  

Etiologi secara umum Diabetes yaitu : 

 

2.1.2.1 Diabetes Tipe I (Insulin Dependent Diabetes Mellitus / IDDM) 

Tubuh penderita tidak dapat memproduksi insulin. Penderita diabetes tipe 

1 harus diberi suntikan insulin untuk menggantikan kekurangan insulin. Ingatlah, 
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insulin digunakan oleh tubuh untuk memberi makanan kepada sel (Wetherill, 

2011). 

Diabetes yang tergantung insulin ditandai oleh penghancuran sel - sel beta 

pankreas disebabkan oleh: 

a. Faktor Genetik 

Penderita DM tidak mewarisi DM tipe 1 itu sendiri tapi mewarisi suatu 

predisposisi / kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Ini ditemukan 

pada individu yang mempunyai tipe antigen HLA (Human Leucocyte Antigen) 

tertentu. HLA merupakan kumpulan gen yang bertanggung jawab atas antigen 

transplantasi dan proses imun lainnya (Schteingart, 2006). 

b. Faktor Imunologi 

Respon abnormal dimana antibodi terarah pada jaringan nornal tubuh 

dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggap seolah - olah sebagai 

jaringan asing (Hinson, 2007). 

c. Faktor Lingkungan 

Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang 

menimbulkan desrruksi sel beta (Scoot et al., 2000) 

 

2.1.2.2 Diabetes Tipe II (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus/NIDDM) 

Jenis diabetes ini disebabkan resistensi tubuh terhadap insulin. Bahkan, jika 

tubuh menghasilkan ekstra insulin, gula tetap sukar keluar dari darah menuju sel 

pekerja. Pankreas pun menjadi rusak akibat kerja tambahan untuk menghasilkan 

banyak insulin (Wetherill, 2001). 

Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan 

sekresi insulin pada diabetes tipe 2 belum diketahui. Faktor genetik diperkirakan 

memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Selain itu terdapat 

faktor - faktor risiko tertentu yang berhubungan yaitu:  

 

a. Usia 

Umumnya manusia mengalami penurunan fisiologis yang secara dramatis 

menurun dengan cepat pada usia setelah 40 tahun. Penurunan ini yang akan 
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beresiko pada penurunan fungsi endokrin pankreas untuk memproduksi insulin 

(Kasper et al., 2005) 

b. Obesitas 

Obesitas menyebabkan sel - sel beta pankreas mengalami hipertropi yang 

akan berpengaruh terhadap penurunan produksi insulin. Hipertropi pankreas 

disebabkan karena peningkatan beban metabolisme glukosa pada penderita obesitas 

untuk mencakupi energi sel yang terlalu banyak (Scoot dan Gennaro, 2000) 

c. Riwayat Keluarga 

Pada anggota keluarga dekat pasien diabetes tipe 2 (dan pada kembar non 

identik), risiko menderita penyakit ini 5 hingga 10 kali lebih besar daripada 

subjek (dengan usia dan berat yang sama) yang tidak memiliki riwayat 

penyakit dalam keluarganya. Tidak seperti diabetes tipe 1, penyakit ini tidak 

berkaitan dengan gen HLA. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa 

diabetes tipe 2 tampaknya terjadi akibat sejumlah defek genetif, masing - 

masing memberi kontributif pada risiko dan masing - masing juga 

dipengaruhi oleh lingkungan (Hinson, 2007) 

d. Gaya Hidup (stres) 

Stres kronis cenderung membuat seseorang mencari makanan yang cepat 

saji yang kaya akan pengawet, lemak, dan gula. Makanan ini berpengaruh besar 

terhadap kerja pankreas. Stres juga akan meningkatkan kerja metabolisme dan 

meningkatkan kebutuhan akan sumber energi yang berakibat pada kenaikan kerja 

pankreas. Beban yang tinggi membuat pankreas mudah rusak hingga berdampak 

pada penurunan insulin (Ranakusuma, 1996) 

 

2.1.3 Patofisiologi dan Patogenesis Diabetes Mellitus 

Pada diabetes mellitus tipe 2 jumlah insulin normal lebih banyak terapi 

jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel yang kurang. Reseptor 

insulin ini dapat diibaratkan sebagai lubang kunsi pintu masuk ke dalam sel. Pada 

keadaan tadi jumlah lubang kunsinya yang kurang, hingga meskipun anak kuncinya 

(insulin) banyak, tetapi karena lubang kuncinya (reseptor) kuang, maka glukosa 

yang masuk sel akan sedikit, sehingga sel akan kekurangan bahan bakar (glukosa) 

dn glukosa di dalam pembuluh darah meningkat. Dengan demikian keadaan ini 
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sama dengan pada DM tipe 1. Perbedaannya adalah DM tipe 2 disamping kadar 

gulanya tinggi juga kadar insulin tinggi atau normal. Keadaan ini disebut resistensi 

insulin (Scoot et al., 2000) 

  

2.1.3.1 Diabetes Mellitus Tipe 1 

Diabetes Mellitus tipe 1 adalah penyakit hiperglikemi akibat ketiadaan 

absolut insulin, biasanya dijumpai pada orang yang tidak gemuk dan berusia kurang 

dari 30 tahun (Hinson, 2007). Diabetes tipe 1 timbul akibat destruksi otoimun sel 0 

sel beta palau Langerhans yang dicetuskan oleh lingkungan. Individu yang peka 

secara genetik tampaknya memberikan respon dengan memproduksi antibodi 

terhadap sel - sel beta, yang akan mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin yang 

dirangsang oleh glukosa. Para individu yang mengidap diabetes tipe 1  memiliki 

kesamaan sistem imun gagal mengenali (Kasper et al., 2005) 

 

2.1.3.2 Diabetes Mellitus tipe 2 

Diabetes Mellitus tipe 2 berkaitan dengan kegemukan. Selain itu, pengaruh 

genetik yang menentukan kemungkinan seseorang mengidap penyakit ini, cukup 

kuat. Individu yang menderita diabetes tipe 2 menghasilkan antibodi insulin yang 

berkaitan dengan reseptor insulin, menghambat akses insulin ke reseptor, tetapi 

tidak merangsang aktivitas pembawa (Kasper et al.m 2005). Individu yang 

mengidap diabetes tipe 2 tetap menghasilkan insulin. Namun sering terjadi 

kelambatan dalam ekskresi setelah makan dan berkurangnya jumlah insulin yang 

dikeluarkan (Katzung, 2002). Pembawa glukosa tidak secara adekuat dirangsang 

dan kadar glukosa darah meningkat. Hati kemudian melakukan glukoneogenesis, 

serta terjadi penguraian simpanan trigliserida, protein, dan glikogen untuk 

menghasilkan sumber bahan bakar altematif. Hanya sel - sel otak dan sel darah 

merah yang terus menggunakan glukosa sebagai sumber energi efektif. Karena 

masih terdapat insulin, maka individu dengan diabetes tipe 2 jarang hanya 

mengandalkan asam - asam lemak untuk menghasilkan energi dan tidak rentan 

terhadap ketosis (Notle, dkk 2002) 
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2.2 Pengelolaan Pasien Diabetes Mellitus tipe I dan II 

Terdapat lima dasar pengobatan DM yang dinamakan Pantalogi terapi 

DM, yaitu Diet Diabetes , Latihan Fisik (LF), Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 

(PKM). Ketiga ini merupakan terapi primer, kecuali latihan fisik yang juga 

merupakan terapi sekunder. Yang keempat Obat Hipoglikemi (OAD dan Insulin) 

dan yang terakhir Cangkok Pankreas. Diet Diabetes, Latihan Fisik dan 

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat disebut terapi primer. Obat Hipoglikemi dan 

Cangkok Pankreas merupakan Terapi Sekunder (Tjokroprawiro, 2001). 

 

2.2.1 Diet Diabetes 

Karena diabetes berkaitan dengan gula, dan gnla berasal dari makanan atau 

minuman yang anda makan, pola makan anda menjadi sangat penting. Anda dapat 

menemui ahli gizi yang terdaftar untuk menyusun pola makan hanya untuk anda. 

Dan, hal ini merupakan cara sehat untuk makan. Sayangnya, suatu jenis pola makan 

tidak selalu cocok untuk semua orang yang menderita diabetes. Ahli gizi akan 

mengulas secara mnum hasil laboratorium dan gaya hidup anda, dan kemudian 

mendiskusikan pilihan pengobatannya. Pola makan ini menjadi suatu bentuk 

pengobatan terapi nutrisi medis yang hanya diperunrukkan bagi anda. (Wetherill, 

2011) 

Meskipun susunan macam - macam diet diabetes di Surabaya berbeda -beda, 

tetapi setiap macam diit selalu diusahakan untuk dapat memnuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut, yaitu bahwa diit diabetes hendaknya dapat: 

(1) Memperbaiki kesehatan umum penderita, 

(2) Mengarahkan ke berat badan normal, 

(3) Menormalkan pertumbuhan Diabetes mellitus anak atau Diabetes mellitus  

dewasa muda, 

(4) Mempertahankan glukosa darah sekitar normal, 

(5) Menekan atau menunda timbulnya penyakit angiopati diabetik, 

(6) Memberikan modifikasi diit sesuai dengan keadaan penderita (misal 

penderita hamil, penyakit hati, tuberkulosis paru, dan sebagainya) 

(7) Menarik dan mudah diterima penderita.  (Tjokroprawiro, 2001). 
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2.2.2 Latihan Fisik 

Apabila pekerjaan sehari - hari anda kurang memungkinkan gerakan fisik, 

upayakan berolahraga secara teratur atau melakukan gerakan lain yang setara. 

Kegiatan lain yang bisa dilakukan misaluya membiasakan diri naik tangga 2-6 

lantai secara bertahap dan teratur, walaupun ditempat itu tersedia lift, biasakan juga 

untuk memarkir mobil ditempat yang lebih jauh sehingga memimgkinkan untuk 

berjalan sehat ke tempat kerja. Kurang gerak atau hidup bersantai merupakan faktor 

pencetus Diabetes mellitus. (Susilo, 2011) 

Akhirnya, dapat disimpulkan beberapa kegunaan dari latihan teratur setiap 

hari pada penderita Diabetes mellitus adalah: 

(1) Meningkatkan kepekaan insulin (glucose uptake) apabila dikerjakan setiap 

jam sesudah makan, berarti pula mengurangi insulin resistance pada 

penderita dengan kegemukan atau menambah jumlah reseptor insulin dan 

meningkatkan sensitivitas insulin dengan reseptornta; 

(2) Mencegah kegemukan apabila ditambah latihan pagi dan sore; 

(3) Memperbaiki aliran darah perifer dan menambah oxygen supple; 

(4) Meningkatkan kadar kolesterol-HDL (faktor protektif untuk penyakit jantung 

koroner); 

(5) Karena glikogen otot dan hati menjadi kurang, maka selama latihan akan 

dirangsang pembentukan glikogen baru; 

(6) Menurunkan  kolesterol   (total)  dan  trigliserida  dalam  darah,  karena 

pembakaran asam lemak menjadi lebih baik; 

(7) Akibat    faktor    -    faktor    tersebut,    regulasi    DM    akan    lebih mudah.  

(Tjokroprawiro, 2001) 

 

2.2.3 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) 

Beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada penderita DM adalah: 

1. Apa penyakit Diabetes mellitus itu ? 

2. Cara diet yang benar (yaitu: jumlah kalori, jadwal diit, dan jenis makanan). 

3. Kesehatan mulut (tidak boleh ada sisa makanan dalam mulut, selalu kumur 

setiap habis makan). 
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4. Latihan ringan - sedang, teratur, setiap hari. Tidak boleh latihan berat yang 

berbahaya (berenang dan sebagainya). 

5. Menjaga baik bagian bawah ankle joint (daerah "berbahaya") :  

a) Sepatu  

b) Potong kuku  

c) Tersandung  

d) Hindarkan trauma/luka. 

6. tidak boleh menahan kencing (retentio urinae memudahkan infeksi saluran 

kemih). (Tjokroprawiro, 2001) 

 

2.2.4 Tinjauan Obat Antidiabetes (Antidiabetes Oral dan Insulin) 

Dalam penanggulangan diabetes, obat hanya merupakan pelengkap dari 

diet. Obat hanya perlu diberikan, bila pengaturan diet secara maksimal tidak 

berhasil mengendalikan kadar gula darah. 

Penurunan berat badan merupakan tindakan yang sangat penting dalam 

pengendalian diabetes. Usaha penurunan berat badan harus dilakukan secara 

intensif terlepas obat apa yang diberikan. Terapi Diabetes mellitus pada umumnya 

menggunakan obat antidiabetes oral dan insulin. 

1. Obat Oral Antidiabetes 

Obat Oral Antidiabetes (OAD) atau obat - obat hipoglikemik oral terutama 

ditujukan untuk membantu penanganan pasien Diabetes mellitus. Pemilihan obat 

hipoglikemik oral yang tepat sangat menentukan keberhasilan terapi diabetes. 

Bergantung pada tingkat keparahan penyakit dan kondisi pasien, farmakoterapi 

hipoglikemik oral dapat dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau 

kombinasi dari dua jenis obat. Penentuan dan pemilihan rejimen hipoglikemim 

yang digunakan harus mempertimbangkan tingkat keparahan diabetes (tingkat 

glikemia) serta kondisi kesehatan pasien secara umum termasuk penyakit -penyakit 

lain dan komplikasi yang ada (Depkes, 2005) 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat - obat hipoglikemik oral dapat 

dibagi menjadi 3 golongan (Depkes, 2005) yaitu: 

a) Obat - obat yang meningkatkan sekresi insulin, meliputi obat hipoglikemik oral 

golongan sulfonilurea dan glinida (meglitinida dan turunan fenilalanin) 
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b) Sensitiser insulin (obat - obat yang dapat meningkatkan sensitifitas sel terhadap 

insulin), meliputi obat - obat hipoglikemik golongan biguanida dan 

tiazolidindion, yang dapat membantu tubuh untuk memanfaatkan insulin 

secara lebih efektif. 

c) Inhibitor katabolisme karbohidrat, antara lain inhibitor α-glukosidase yang 

bekerja menghambat absorbsi glukosa dan umum digunakan untuk 

mengendalikan hiperglikemia post-prandial (post-meal hyperglycemia). 

Disebut juga "starch-blocker" 

 

Tabel II.l Penggolongan Obat Hipoglikemik Oral 

Golongan Senyawa Kekuatan 

(mg) 

Mekanisme 

Sulfonilurea Gliburida/ 

Glibenklamida 

Glipizida 

Glikazida 

Glimepirida 

Glikuidon 

2.5,5 

2.5,5, 10 

30, 60, 80 

1 , 2 , 3 ,4  

30 

Merangsang sekresi insulin di 

kelenjar pankreas, sehingga hanya 

efektif pada penderita diabetes yang 

sel - sel β pankreasnya masih 

berfungsi dengan baik 

Meglitinida Repaglinide 0.5, 1,2 Merangsang sekresi insulin di 

kelenjar pancreas 

Turunan 

Fenilalanin 

Nateglinide 60, 120 Meningkatkan 

kecepatan sintesis insulin oleh 

pancreas 

 

 

Biguanida 

 

 

Metformin 

 

 

500, 850, 

1000 

Lanjutan 

 

Bekerja langsung pada hati (hepar), 

menurunkan produksi glukosa hati. 

Tidak merangsang sekresi insulin 

oleh kelenjar pancreas 

Tiazolidindion Rosiglitazone 

Troglitazone 

Pioglitazone 

2 ,4 ,8  

15,30, 

45 

Meningkatkan kepekaan tubuh 

terhadap insulin. Berikatan dengan 

PPARγ (peroxisome proliferator 

activated receptor-gamma) di otot, 

jaringan lemak, dan hati untuk 

menurunkan resistensi insulin 

Inhibitor a- 

glukosidase 

Acarbose 

Miglitol 

25, 50, 

100 

25, 50, 100 

Menghambat kerja 

enzim - enzim 

pencernaan yang mencerna 

karbohidrat, sehingga 

memperlambat absorpsi glukosa ke 

dalam darah 

(Wetherill, 2011) 
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a. Golongan Sulfonilurea 

Merupakan obat hipoglikemik oral yang paling dahulu ditemukan. Sampai 

beberapa tahun yang lalu, dapat dikatakan hampir semua obat hipoglikemim oral 

merupakan golongan sulfonilurea. Obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea 

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. Obat - obat golongan ini bekerja 

merangsang sekresi insulin di kelenjar pancreas, oleh sebab itu hanya efektif 

apabila sel - sel β Langerhans pancreas  masih  dapat  diproduksi. Penurunan kadar 

glukosa darah yang terjadi setelah pemberian senyawa -senyawa sulfonilurea 

disebabkan oleh perangsangan sekresi insulin oleh kelenjar pancreas. Sifat 

perangsangan ini berbeda dengan perangsangan oleh glucosa, kerena   ternyata  

pada   saat   glukosa   (atau   kondisi   hiperglikemia)   gagal merangsang   sekresi   

insulin,   senyawa -  senyawa   obat   ini   masih   mampu meningkatkan   sekresi   

insulin.   Oleh   sebab   itu,   obat - obatan   golongan sulfonilurea   sangat   

bermanfaat untuk penderita diabetes  yang kelenjar pankreasnya masih mampu 

memproduksi insulin, tetapi karena sesuatu hal terhambat sekresinya. Pada 

penderita dengan kerusakan sel - sel β Langerhans kelenjar  pancreas,   pemberian   

obat - obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea tidak bermanfaat.  Pada dosis  

tinggi,  sulfonilurea menghambat degradasi insulin oleh hati. Absorbsi senyawa - 

senyawa sulfonilurea melalui usus cukup baik, sehingga dapat diberikan per oral. 

Setelah diabsorbsi, obat ini tersebar ke seluruh cairan ekstrasel. Dalam plasma 

sebagian terikat pada protein plasma terutama albumin (70-90%) (Depkes , 2005) 

Efek samping obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea umumnya 

ringan dan frekuensinya rendah, antara lain gangguan saluran cerna dan gangguan 

susunan saraf pusat. Gangguan saluran cerna berupa mual, diare, sakit perut, 

hipersekresi asam lambung dan sakit kepala. Gangguan susunan syaraf pusat berupa 

vertigo, bingung, ataksia dan lain sebagainya. Gejala hematologik termasuk 

leukopenia, trombositopenia, agranulositosis dan anemia aplastik dapat terjadi 

walau jarang sekali. Klorpropamida dapat meningkatkan ADH (Antidiuretik 

Hormon). Hipoglikemia dapat terjadi apabila dosis tidak tepat atau diet terlalu ketat, 
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juga pada gangguan fungsi hati atau ginjal atau pada lansia. Hipoglikemia sering 

diakibatkan oleh obat - obat hipoglikemik oral dengan masa kerja panjang (Depkes, 

2005). 

 

Tabel II.2 Obat hipoglikemik oral golongan sulfonulirea 

Obat hipoglikemik oral Keterangan dan Mekanisme Obat 

Gliburida/Glibenklamida 

Contoh sediaan: 

Glibenclamide (generik) 

Abenon (Heroic) 

Clamega (Emba Megafarma) 

Condiabet (Armoxindo) 

Daonil (Aventis) 

Diacella (Rosella) 

Euglucon (Boehringer) 

Mannheim (Pharos) 

Fimediab (First Medipharma) 

Glidanil (Mersi) 

Gluconic (Nicholas) 

 

Memiliki efek hipoglikemik                                                                                                                                                                                                                                                                             

yang  poten sehingga pasien perlu 

diingatkan untuk melaksanakan jadwal 

makanan yang ketat.Gliburida 

dimetabolisme dalam hati, hanya 25% 

metabolit diekskresi melaui ginjal, 

sebagian besar diekskresi melalui 

empedu dan dikeluarkan bersama tinja. 

Gliburida efektif dengan pemberian 

dosis tunggal. Bila pemberian 

dihentikan, obat akan bersih keluar dari 

Lanjutan   

Glimel (Merck) 

Hisacha (Yekatria Fauna) 

Latibet (Ifars) 

Libronil (Hexpharm Jaya) 

Prodiabet (Bernofarm) 

Prodiamel (Corsa) 

Renabetic (Fahrenheit) 

Semi  Euglucon   (Pharos, 

Boeh.Mannheim) 

Tiabet (Tunggal IA) 

serum setelah 36jam. Diperkirakan 

mempunyai efek terhadap agregasi 

trombosit. Dalam batas - batas 

tertentu masih dapat diberikan pada 

beberapa pasien dengan kelainan 

fungsi hati dan ginjal (Soegondo, 

2004) 
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Glipzida 

 Contoh sediaan:  

Aldiab (Merck)  

Glucotrol (Pfizer)  

Glyzid (Sunthi Sepuri)  

Minidiab (Kalbe Farma)  

Glucotrol 

 

Mempunyai masa kerja yang lebih 

lama dibandingkan dengan 

glibenklamida tetapi lebih pendek dari 

pada Klorpropamid.  Kekuatan 

hipoglikemiknya jauh lebih besar 

dibandingkan dengan tolbutamid. 

Mempunyai efek menekan produksi 

glukosa hati dan meningkatkan jumlah 

reseptor insulin. Glipizida diabsorbsi 

lengkap sesudah pemberian per oral 

dan dengan cepat dimetabolisme dalam 

hati menjadi metabolit yang tidak aktif 

dan kira - kira 10% glipzida    utuh     

diekskresikan melalui ginjal      

(Soegondo, 2004) 

Glikazida  

Contoh sediaan:  

Diamicron (Darya Varia)  

Glibet (Dankos)  

Glicab (Tempo Scan Pacific)  

Glidabet (Kalbe Farrna)  

Glikatab (Rosella Lab)  

 

Mempunyai efek hipoglikemim sedang 

sehingga tidak begitu sering 

menyebabkan efek hipoglikemik. 

Mempunyai efek anti agregasi 

trombosit yang lebih proten. Dapat 

diberikan pada penderita gangguan 

fungsi hati dan ginjal yang ringan  

Lanjutan 

Glucodex (Dexa Medica) 

 Glumeco (Mecosin)  

Gored (Bernofarm)  

Linodiab (Pyridam)  

Nufamicron (Nufarindo)  

Pedab (Otto)  

Tiaglip (Tunggal IA)  

Xepabet (Metiska Farma)  

Zibet (Meprofarm)  

Zumadiac (Prima Hexal) 

 

(Soegondo, 2004) 
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Glimepirida 

Contoh sediaan:  

Amaryl 

 

Memiliki waktu mula kerja yang 

pendek dan waktu kerja yang lama, 

sehingga umum diberikan dengan 

carapemberian dosis tunggal. Untuk 

pasien yang beresiko tinggi, yaitu 

pasien usia lanjut, pasien dengan 

gangguan ginjal atau yang melakukan 

aktivitas berat dapat diberikan obat ini. 

Dibandingkan dengan glibenklamida, 

glimepirid lebih jarang menimbulkan 

efek hipoglikemik pada awal 

pengobatan (Soegondo, 2004) 

 

Glikuidon  

Contoh sediaan:  

Glurenorm (Boehringerlngelheim) 

 

Mempunyai efek hipoglikemik 

sedang dan jarang menimbulkan 

serangan hipoglikemik. Karena hampir 

seluruhnya diekskresi melalui empedu 

dan usus, maka dapat diberikan pada 

pasien dengan gangguan fungsi hati 

dan ginjal yang agak berat (Soegondo, 

2004) 

 

                                                                             (Depkes, 2005) 

 

Banyak obat yang dapat berinteraksi dengan obat - obat sulfonilurea, 

sehingga risiko terjadinya hipoglikemi harus diwaspadai. Obat atau senyawa -

senyawa yang dapat meningkatkan resiko hipoglikemia sewaktu pemberian obat - 

obat sulfonilurea antara lain alkohol, insulin, fenformin, sulfonamida, salisilat dosis 

besar, fenilbutazon, oksifenbutazon, probenezida, dikumarol, kloramfenikol, 

penghambat MAO (Mono Amin Oksigenase), guanetidin, steroida nabolik, 

fenfluramin, dan klofibrat (Depkes, 2005). 

Peringatan dan Kontraindikasi untuk obat golongan sulfonilurea antara lain 

(Depkes, 2005): 

a) Penggunaan obat - obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea harus 

hati - hati pada pasien usia lanjut, wanita hamil, pasien dengan gangguan 
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fungsi hati, dan atau gangguan fungsi ginjal. Klorpropamida dan 

Glibenklamida tidak disarankan untuk pasien usia lanjut dan pasien 

infudisiensi ginjal. Untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal masih 

dapat digunakan glikuidon, gliklazida, atau tolbutamida yang kerjanya 

singkat. 

b) Wanita hamil dan menyusui, porfiria, dan ketoasidosis merupakan 

kontraindikasi bagi sulfonilurea. 

c) Tidak boleh diberikan sebagai obat tunggal pada penderita diabetes 

yuvenil, penderita yang kebutuhan insulinnya tidak stabil, dan diabetes 

mellitus berat. 

d) Obat - obat golongan sulfonilurea cenderung meningkatkan berat badan. 

Ada beberapa senyawa obat hipoglimekim oral golongan sulfonilurea 

yang saat ini beredar. 

 

b. Golongan Meglitinida dan Turunan Fenilalanin 

Obat - obat hipoglikemik oral golongan glinida ini merupakan obat 

hipoglikemik generasi baru yang cara kerjanya dengan golongan sulfonilurea. 

Kedua golongan senyawa hipoglikemik oral ini bekerja meningkatkan sintesis dan 

sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Umumnya senyawa obat hipoglikemik 

golongan meglitinida dan turunan fenilalanin ini dipakai dalam bentuk kombinasi 

dengan obat - obat antidiabetik oral lainnya (Depkes, 2005) 

Senyawa golongan tiazolidindion bekerja meningkatkan kepekaan terhadap 

insulin dengan jalan berikatan dengan PPARy (peroxisome proliferator activated 

receptor-gamma) di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi 

insulin. Senyawa - senyawa TZD juga menurunkan kecepatan glikoneogenesis 

(Depkes, 2005) 

 

c. Golongan Inhibitor a-Glukosidase 

Senyawa - senyawa inhibitor a-glukosidase bekerja menghambat enzin alfa 

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

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

oligosakarida pada dinding usus halus. Inhibisi kerja enzim ini secara efektif dapat 
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mengurangi pencernaan karbohidrat kompleks dan absorbsinya, 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. Obat ini merupakan 

obat oral yang biasanya diberikan dengan dosis 150-600 mg/hari. Obat ini efektif 

bagi penderita dengan diet tinggi karbohidrat dan kadar glukosa plasma puasa 

kurang dari 180 mg/dl. Obat ini hanya mempengaruhi kadar glukosa darah pada 

waktu makan dan tidak mempengaruhi kadar glukosa darah setelah itu. Obat - obat 

inhibitor α-glukosidase dapat diberikan sebagai obat tunggal atau dalam bentuk 

kombinasi dengan obat hipoglikemik lainnya. Obat ini umumnya diberikan dengan 

dosis awal 50mg dan dinaikkan secara bertahap sampai 150-600 mg/hari. 

Dianjurkan untuk memberikannya bersama suap pertama setiap kali makan 

(Depkes, 2005). 

Efek samping obat ini adalah perut kurang enak, lebih banyak flatus dan 

kadang - kadang diare, yang akan berkurang setelah pengobatan berlangsung lebih 

lama. Obat ini hanya mempengaruhi kadar glukosa darah pada waktu makan dan 

tidak mempengaruhi kadar glukosa darah setelah itu. Bila diminum bersama - sama 

obat golongan sulfonilurea (atau dengan insulin) dapat terjadi hipoglikemia yang 

hanya dapat diatasi dengan glukosa murni, jadi tidak dapat diatasi dengan 

pemberian gula pasir. Obat ini umumnya diberikan dengan dosis awal 50 mg dan 

dinaikkan secara bertahap, serta dianjurkan untuk memberikannya bersama suap 

pertama setiap kali makan (Soegondo, 2004) 

 

Tabel II.3 Obat Hipoglikemik Oral Golongan Biguanida 

Obat hipoglikemik oral Keterangan dan Mekanisme Obat 

Metformin  

Contoh sediaan:  

Metformin (generik)  

Benoformin (Benofarma)  

Bestab (Yekatria)  

Diabex (Combiphar) 

Eraphage (Guardian)  

Formell (Alpharma)  

Satu - satunya golongan biguanida 

yang masih dipergunakan sebagai obat 

hipoglikemik oral. Bekerja 

menurunkan kadar glukosa darah 

dengan memperbaiki transport glukosa 

ke dalam sel - sel otot. Obat ini dapat 

memperbaiki uptake glucosa 

sampai sebesar 10-40%. 

Menurunkan produksi glukosa 
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Glucotika (Ikapharmindo)  

Glucophage (Merck)  

Gludepatic (Fahrenheit)  

Glumin (Dexa Medica)  

Methpica (Tropica Mas)  

Neodipar (Aventis)  

Rodiamet (Rocella)  

Tudiab (Meprofarm) 

Zumamet (Prima Hexal) 

 

hati dengan' jalan mengurangi 

glikogenolisis dan glukoneogenesis 

(Soegondo, 2004) 

 

 

d. Golongan Tiazolidindion (TZD) 

Tabel II.4 Antidiabetika Oral Golongan Tiazolidindion 

Obat hipoglikemik Oral Keterangan dan Mekanisme Obat 

Rosiglitazone  

Contoh sediaan:  

Avandia (GlaxoSmithKline) 

 

Cara kerja hampir sama dengan 
pioglitazon, diekskresi melalui urin 
dan feses. Mempunyai efek 
hipoglikemik yang cukup baik jika 
dikombinasikan dengan metformin. 
Pada saat ini belum beredar di 
Indonesia. 

 

Pioglitazone 

 Contoh Sediaan:  

Actos (Takeda Chemicals Industries 

Ltd) 

 

Mempunyai efek menurunkan 

resistensi insulin dengan 

meningkatkan jumlah protein 

transporter glukosa, sehingga 

meningkatkan uptake glukosa di sel - 

sel jaringan perifer. Obat ini 

dimetabolisme di hepar. Obat ini tidak 

boleh diberikan pada pasien gagal 

jantung karena dapat memperberat 

edema dan juga pada gangguan fungsi 

hati. Saat ini digunakan sebagai obat 

tunggal (Soegondo, 2004) 
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Tabel II.5 Antidiabetika Oral Golongan Inhibitor a-gluoksidase 

Obat hipoglikemik Oral Keterangan dan Mekanisme Obat 

Acarbose  

Contoh sediaan: 

Glucobay (Bayer) 

Precose 

Acarbose dapat diberikan dalam terapi 

kombinasi dengan sulfonilurea, 

metformin, atau insulin 

 

Miglitol 

Contoh sediaan: 

Glycet 

Miglitol biasanya diberikan dalam 

terapi kombinasi dengan obat - obat 

antidiabetik oral golongan sulfonylurea 

 

2. Insulin menurunkan kadar gula darah dengan menstimulasi pengambilan 

glukosa perifer dan menghambat produksi glukosa hepatik (Sukandar, dkk, 

2008) 

 

2.3   Penggunaan Obat yang Tepat 

Penggunaan obat yang tepat adalah penggunaan obat yang sesuai dengan 

kebutuhan klinis pasien dalam jumlah dan untuk waktu yang memadai dan dengan 

biasaya yang terendah. Ketepatan penggunaan suatu obat sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan suatu terapi karena dapat meningkatkan kualitas kesehatan 

pasien sehingga perlu diperhatikan penggunaan obat secara tepat. Departemen 

kesehatan (2008) menjabarkan bahwa secara praktis penggunaan obat dikatakan 

tepat dan rasional jika memenuhi kriteria : 

 

(1) Tepat Diagnosis 

Diagnosis merupakan hal yang sangat penting yang berhubungan dengan 

pemilihan obat yang benar untuk terapi. Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan 

dengan benar maka pemilihan obat akan salah. 

(2) Tepat Indikasi Penyakit 

Obat yang diberikan harus sesuai dengan penyakit yang diderita untuk 

mencapai suatu keberhasilan terapi. 

(3) Tepat Pemilihan Obat 
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Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis 

ditegakkan dengan benar. Dengan demikian obat yang dipilih haruslah yang 

memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit. 

(4) Tepat Dosis 

Dosis, jumlah, cara, waktu, dan lama pemberian obat harus tepat. Jika salah 

satu dari empat hal tersebut tidak terpeuhi maka dapat menyebabkan efek terapi 

tidak tercapai. 

(5) Tepat Penilaian Kondisi Pasien 

Respons individu terhadap efek obat sangat beragam sehingga penggunaan 

obat harus disesuaikan dengan kondisi pasien, antara lain harus memperhatikan 

kontraindikasi obat, komplikasi, kehamilan, menyusui, lanjut usia, maupun bayi. 

(6) Waspada Terhadap Efek Samping 

Obat dapat menimbulkan efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan 

yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi. 

(7) Efektif dan Aman 

Untuk mencapai kriteria ini obat harus dibeli melalui jalur resmi. 

(8) Tepat Tindak Lanjut 

Apabila pengobatan sendiri telah dilakukan, jika masih merasakan sakit 

segera konsultasikan ke dokter. 

(9) Kepatuhan Pasien 

Ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat sering terjadi salah satunya 

karena pemberian obat dalam jangka waktu lama tanpa disertai pemberian 

informasi sehingga pasien tidak mendapat informasi yang cukup mengenai cara 

menggunakan obat yang tepat. (Depkes, 2008) 

  

2.4    Konsep Dasar Perilaku Kesehatan  

2.4.1 Definisi Perilaku Kesehatan 

Dalam kamus bahasa Indonesia, perilaku berarti tanggapan atau reaksi 

seseorang (individu) terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam agama perilaku 

yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ke dunia. 

Skiner (1938) seorang ahli psikologi, perilaku merupakan respon atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus dari luar dari segi biologis perilaku adalah suatu 
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kegiatan makhluk hidup yang bersangkutan sehingga perilaku manusia adalah 

tindakan atau manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas 

(Notoatmodjo, 2007). Menurut Bohar Soeharto, perilaku adalah hasil proses belajar 

mengajar yang terjadi akibat dari interaksi diri dengan lingkungan sekitar yang 

diakibatkan oleh pengalaman (Tulus, 2004).  

Menurut Skiner (Notoatmodjo,2003), perilaku kesehatan adalah suatu 

respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. 

Dari batasan ini, perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok : 

a) Perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintenance) adalah perilaku atau 

individu untuk memelihara kesehatan agar tidak sakit dan penyembuhan 

untuk sakit 

b) Perilaku pencarian dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, atau 

sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health seeking behavior) 

adalah upaya atau tindakan individu pada saat menderita penyakit dan atau 

kecelakaan 

c) Perilaku kesehatan lingkungan yaitu bagaimana individu merespon 

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya,sehingga 

kesehatan tidak dipengaruhi oleh lingkungan tersebut 

 

2.4.2 Latar Belakang Perilaku Kesehatan 

Perilaku kesehatan bertitik tolak bahwa perilaku merupakan fungsi dari lima 

hal: 

a) Niat seseorang untuk bertindak yang berhubungan dengan kesehatan 

(behavior intention) 

b) Dukungan sosial dari masyarakat (social support) 

c) Ada atau tidak ada informasi, baik tentang kesehatan maupun fasilitas 

kesehatan (accessebility of information) 

d) Otonomi pribadi yang bersangkutan ketika mengambil tindakan atau 

keputusan (personal autonomy) 

e) Situasi yang memungkinkan untuk bertindak (action situation) (Anies, 

2006) 
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Tim Kerja World Helth Organization (WHO), telah melakukan analisis 

terhadap beberapa alasan pokok yang menyebabkan individu berperilaku atau tidak 

berperilaku, seperti: 

a) Pemikiran dan perasaan (thoughts and feeling), dalam bentuk 

pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan dan penilaian seseorang 

terhadap suatu objek kesehatan 

b) Suatu anjuran atau larangan dari seorang penting pada kelompok referensi 

c) Sumber daya yang mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga dan lain-lain 

Kebudayaan, yang berapa perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan 

penggimaan yang bersimiber dalam suatu masyarakat sehingga menghasilkan suatu 

pola hidup (way of life) (Anies, 2006).  

 

2.4.3 Faktor-faktor Perilaku 

Perilaku seseoarang atau subjek dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-

faktor baik dari dalam maupun dari luar subjek. Lawrence Green menganalisis 

bahwa faktor perilaku sendiri ditentukan oleh 3 faktor utama. yaitu (Notoatmodjo, 

2012): 

(1) Faktor Pendorong (predisposing factors) 

Faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku 

seseorang, antara lain pengetahuan, tingkat pendidikan, sikap, keyakinan, 

kepercayaan, nilai-nilai, maupun tradisi. 

(2) Faktor pemungkin (enabling factors) 

Faktor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau 

tindakan. Yang dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana 

atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya: puskesmas, posyandu, 

rumah sakit, tempat pembuangan air, tempat pembuangan sampah, tempat olah 

raga, makanan bergizi, uang dan sebagainya. 

(3 )    Faktor penguat (reinforcing factors) 

Faktor penguat meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh 

agama, sikap dan perilaku petugas kesehatan, termasuk juga peraturan, undang-

undang yang terkait masalah kesehatan. Masyarakat kadang-kadang bukan hanya 

perlu pengetahuan dan sikap positif serta dukungan fasilitas saja melainkan 
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diperlukan perilaku dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun petugas 

kesehatan. 

2.4.4  Pengukuran dan Indikator Perilaku Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2005) untuk mengukur perilaku dan perubahannya, 

khususnya perilaku kesehatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Pengetahuan kesehatan (Health knowledge) 

Pengetahuan tentang kesehatan adalah mencakup apa yang diketaliui oleh 

seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan. Untuk mengukur pengetahuan 

kesehatan adalali dengan mengajukan wawancara atau melalui angket. Indikator 

pengetahuan kesehatan adalah tingginya pengetahuan responden tentang kesehatan, 

atau besarnya persentase kelompok responden atau masyarakat tentang variabel-

variabel atau komponen-komponen kesehatan (Notoatmodjo, 2005). Pengukuran 

pada indikator-indikator pengetahuan adalah dengan pemberian skor menggunakan 

rumus (Arikunto, 2006):   

 

𝑃 =  
𝐹

𝑛
𝑥 100% 

 

Keterangan: 

P : Nilai persentase 

F : Jawaban benar 

n : Jumlah soal 

Dengan Kategori: 

Baik (75% dari total skor) 

Sedang (40-75% dari total skor) 

Kurang (<40% dari total skor) 

 

(2) Sikap terhadap kesehatan (Health attitude) 

Sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian orang terhadap 

hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Pengukuran sikap dapat 

dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung 

tentang stimulus atau objek yang bersangkutan. Selain itu, dapat dilakukan dengan 

cara memberikan pendapat dengan menggunakan kata "setuju" atau "tidak setuju" 
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terhadap penyataan-perayataan terhadap objek tertentu dengan menggunakan skala 

Lickert (Notoatmodjo, 2005). Dalam skala Lickert disediakan empat altematif 

jaawaban yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat 

tidak setuju). Skor tiap item jawaban dapat diberikan sebagai berikut: SS = 4, S = 3 

, TS = 2, STS = 1. Setelah diberi skor pada masing-masing item pertanyaan yang 

dijawab maka jumlah nilai dimasukkan dalam skala likert (Arikunto, 2006) : 

 

T=50+10 (
𝑋−�̅�

𝑆
) 

 

Keterangan: 

X  =  Skor responden pada skala sikap yang hendak diubah menjadi skor T 

X̅ =   Mean skor kelompok 

S =   Standar deviasi kelompok  

Untuk mengetahui sikap responden relatif positif biJa nilai T > mean T, sedangkan 

sikap relatif negatif bila T < mean T. 

 

(3) Praktik Kesehatan (Health practice) 

Praktik kesehatan atau tindakan untuk hidup sehat adalah semua kegiatan 

atau aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan. Pengukuran perilaku 

yang paling baik adalah dengan pengamatan (observasi), yaitu mengamati tindakan 

dari subjek dalam rangka memelihara kesehatannya. 

 


