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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus adalah suatu penyakit metabolik yang diawali  dengan  

adanya hiperglikemia yang terjadi karena pankreas tidak mampu  mensekresi 

insulin, gangguan kerja insulin, ataupun keduanya hingga dapat terjadi kerusakan 

jangka panjang dan kegagalan pada berbagai organ seperti mata, ginjal, saraf, 

jantung, serta pembuluh darah apabila dalam keadaaan hiperglikemia kronis 

(ADA,2015). 

Berdasarkan data National Diabetes Fact Sheet 2014, total prevalensi 

diabetes di Amerika tahun 2012 adalah 29,1 jutajiwa (9,3%). Dari data tersebut 21 

juta merupakan diabetes yang terdiagnosis dan 8,1 juta jiwa atau 27,8% termasuk 

kategori diabetes melitus tidak terdiagnosis. International Diabetes Federation 

(IDF) tahun 2012 menyatakan bahwa prevalensi diabetes melitus di Indonesia 

sekitar 4,8% dan lebih dari setengah kasus DM (58,8%) adalah diabetes mellitus 

tidak terdiagnosis. IDF juga menyatakan bahwa sekitar 382 juta penduduk dunia 

menderita diabetes melitus pada tahun 2013 dengan kategori diabetes melitus tidak 

terdiagnosis adalah 46%, diperkirakan prevalensinya akan terus meningkat dan 

mencapai 592 juta jiwa pada tahun 2035 (Puji artanti et al ,2015) .  

 Data RISKESDAS (2013) menunjukkan bahwa proporsi diabetes di 

Indonesia pada tahun 2013 meningkat hampir dua kali lipat  dibandingkan  tahun  

2007.  Proporsi  diabetes melitus  di Indonesia  sebesar  6,9  %,  toleransi  glukosa 

terganggu (TGT) sebesar 29,9% dan glukosa darah puasa (GDP) terganggu sebesar 

36,6%. Proporsi penduduk di pedesaan yang menderita diabetes melitus hampir 

sama dengan penduduk di perkotaan. Prevalensi diabetes melitus meningkat dari 

1,1 persen (2007) menjadi 2,1 persen di tahun 2013, setiap tahun penderita DM tipe 

2 (PERKENI,2015). 

  Etiologi DM tipe 2 terjadi karena berbagai faktor diantaranya  faktor 

lingkungan, faktor lifestyle, faktor genetik.  Faktor genetik berkaitan dengan 

disfungsi sel sel beta pankreas dan resistensi insulinnya . Sedangkan faktor 

lingkungan dan gaya hidup merupakan factor penyebab DM tipe 2 (Baynest,2015). 
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Patofisiologi DM tipe 2 dikarenakan ada beberapa kondisi tertentu yakni 

penurunan sekresi insulin yang diakibatkan disfungsi sel sel beta pancreas, 

sementara resistensi insulin yang merupakan suatu kondisi pankreas yang mampu 

menghasilkan insulin tetapi sel sel tubuh yang tidak dapat merespon secara baik , 

yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas tubuh,obesitas dan asupan nutrisi  yang 

kurang baik(Sower et al , 2014). 

Diabetes melitus apabila tidak dikendalikan dapat menyebabkan berbagai 

komplikasi akut serta kronis, beberapa komplikasi akut yang terjadi antara lain 

ketoasidosis diabetik, hiperglikemi osmolar dan hipoglikemia koma non diabetik. 

Komplikasi kronis meliputi makrovaskular dan mikrovaskular , makrovaskular 

meliputi aterosklerosis, stroke, penyakit jantung koroner, hipertensi.  Sedangkan 

mikrovaskular meliput retinopati, nefropati,neuropati (Barbara et.al, 2015).  

Pada dasarnya ada dua terapi dalam penatalaksanaan Diabetes Melitus , 

yang pertama adalah  terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Dalam 

penatalaksanaan DM, langkah pertama yang harus dilakukan adalah terapi non 

farmakologi yakni pengaturan diet dan olahraga. Apabila dengan langkah pertama 

ini tujuan penatalaksanaan belum tercapai, dapat dikombinasikan dengan terapi 

farmakologi berupa terapi insulin atau terapi Oral Anti Diabetik (OAD), atau 

kombinasi keduanya , penatalaksanaan DM bertujuan untuk menurunkan angka 

mortalitas dan morbiditas (PERKENI, 2015).  

Oral Anti Diabetik yang dapat mengkontrol kadar glukosa darah terbagi 

menjadi beberapa golongan obat yakni sulfonylurea, biguanida, glinid, inhibitor 

alfa glucoside, penghambat DPP IV serta  SGLT-2 (Katzung,2015). Glikazide 

merupakan golongan sulfonylurea yang memiliki mekanisme kerja yang dapat  

mengurangi kadar glukosa darah pada pasien dengan cara memperbaiki sekresi 

insulin yang rusak dan resistensi insulin dan juga meningkatkan retensi sel β pada 

pancreas  (Dipiro et al,2015). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Christie et al ,2015 dengan 

judul Treatment of Type 2 Diabetes with a Breakable Extended Release Gliclazide 

Formulation in Primary Care ,mengatakan bahwa Gliclazide dalam pengobatan  

DM tipe 2 memberikan hasil kontrol glikemik yang baik , yang dibuktikan dengan 
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adanya penurunan HbA1c secara konsisten dan minimnya efek samping 

hipoglikemik berat yang terjadi pada pasien DM tipe II (Christie et al,2015). 

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Gijs et al ,2014 dengan judul 

Safety And Efficiacy Glicazide As Treatment For Type 2 Diabetes,  menyimpulkan 

bahwa Glicazide merupakan terapi yang efektif pada  pengobatan  DM tipe 2  serta 

memiliki profil  keamanan yang baik dari efek samping hipoglikemik berat  dari 

pada golongan OAD lainnya kecuali dengan golongan metformin (Gijs et al,2014). 

Berdasarkan hasil  dua studi  penelitian diatas, gliclazide dapat menurunkan 

kadar HbA1c dengan konsisten serta efek hipoglikemik yang minim. Atas dasar 

hasil dua studi penelitian tentang Gliclazide, maka akan dilakukan studi penelitian 

tentang pola pengunaan gliclazide pada pasien diabetes melitus tipe II rawat inap di 

RSUD Dr. Iskak Tulungagung . 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan gliclazide pada pasien diabetes mellitus di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.ISKAK Tulung Agung. 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pola penggunaan Gliclazide pada pasien diabetes mellitus 

di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.ISKAK Tulung Agung. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

 Untuk mengetahui dosis, rute, frekuensi, pola dan lama pemberian Gliclazide 

pada pasien DM  tipe II. 

 

1.4  Manfaat penelitian  bagi peneliti 

 

1. Mengetahui pola penggunaan Gliclazide sehingga sebagai farmasis dapat 

memberikan pelayanan yang tepat dengan bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lainnya. 

2. Memahami pola penggunaan Gliclazide pada pasien DM tipe II sebagai 

upaya untuk mendapatkan outcome yang maksimal. 



4 
 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian Bagi Rumah Sakit 

 

1.  Sebagai gambaran bagi  rumah sakit  teruta,a bagian instalasi farmasi klinik 

tentang terapi gliclazide pada pasien DM tipe 2. 

 

2.  Sebagai gambaran apoteker /instalasi farmasi klinik dalam melakukan 

pemantauan terapi obat pada pasien DM tipe  


