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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pankreas  

2.1.1Anatomi Pankreas   

Pankreas merupakan kelenjar retroperitoneal dengan panjang sekitar 12-15 

cm (5-6 inchi) dan tebal 2,5 cm (1 inchi). Pankreas berada di posterior kurvatura 

mayor lambung. Pankreas terdiri dari kepala, badan, dan ekor dan biasanya 

terhubung ke duodenum oleh dua saluran, yaitu duktus Santorini dan ampula Vateri.  

Pankreas terdiri dari kelompok-kelompok kecil sel epitel kelenjar, organ ini 

merupakan kelenjar eksokrin dan endokrin. Kedua fungsi tersebut dilakukan oleh 

sel sel yang berbeda. Dalam keadaan segar berwarna merah pucat atau putih  sampai 

yang tak jelas, trtapi diliputi oleh jaringan ikat jarang yang tipis . jaringan ikat yang 

halus dan mengelilingi masing masing asinus (Tortora & Derrickson, 2012). 

 

 

Gambar 2.1 anatomi pancreas (Sumber : Sobota,  2013) 

Bagian eksokrin pankreas mengeluarkan larutan basa encer dan enzim-enzim 

pencernaan melalui duktus pankreatikus kedalam lumen saluran pencernaan 

tepatnya di ampula vateri. Diantara sel-sel eksokrin pankreas tersebar kelompok-

kelompok  atau pulau-pulau sel endokrin yang juga dikenal sebagai pulau-pulau 

langherhans (islets of langerhans).  Jenis sel endokrin pankreas yang paling banyak 



6 
 

 
 

dijumpai adalah sel beta dimana pada sel beta ini merupakan tempat sintesis dari 

hormon insulin. Selain itu terdapat juga sel alfa yang menghasilkan glukagon dan 

sel delta adalah sel untuk mensintesis somatostatin sedangkan sel endokrin yang 

paling jarang yang ada pada pankreas adalah sel PP ,sel ini berfungsi untuk 

mengeluarkan polipeptida pankreas. Hormon pankreas yang paling penting untuk 

mengatur metabolisme tubuh adalah insulin dan glukagon  (Sobota,  2013 ). 

2.1.2 Fisiologi dan Peran Pancreas 

Fungsi pancreas meliputi kelenjar endokrin dan fungsi kelenjar getah 

eksokrin di lakukan oleh sel sekretori globula yang membentuk getah pankrreas 

berisi enzim dan elektrolit tubuh. Kelenjar endokrin memililik fungsi dalam 

mensekresi hormon berdasarkan pulau langerhas yakni 

1. sel alfa sekitar 20 %  menghasilkan hormon glukagon 

2. sel beta sekitar  70 % yang berfungsi menghasilkan hormone insulin 

3. sel delta sekitar 10 % hormone stomatin  

4. sel F (yang jarang di ketahui) polipeptida pancreas 

(Dolensek  ,2015). 

 

2.2 Diabetes Mellitus 

2.2.1 Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes Melitus merupakan suatu penyakit metabolik  dengan  adanya yang 

terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja insulin atau kombinasi keduanya 

(ADA, 2014).  

Penyakit diabetes membutuhkan perawatan dan manajemen diri seumur 

hidup dengan memodifikasi gaya hidup yang lebih kompleks, menyertakan 

kepatuhan pasien terhadap obat obat diabetic oral, terapi insulin, pasien dan tenaga 

kesehaatan haru bisa melakukan manajemen nutrisi yang seimbang, pemantauan 

dan pengecekan gula darah secara berkala disertai kegiatan fisik yang bertujuan 

untuk mengurangi resiko pengembangan terjadinya komplikasi diabetes, namun 

dalam mencapai dan mendapatkan manajemen yang efektif serta efisien merupakan 

sebuah tugas cukup menantang karena itu pasien harus mampu dalam mengelola 

penyakit diabetes sehingga pasien diabetes melitus membutuhkan pengaruh dari 
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luar dalam memberikan bantuan, dukungan dan edukasi yang berhubungan dengan 

perawatan diri pasien diabetes( Gucciardine et al.,2015). 

2.2.2 Epidemiologi Diabetes Mellitus 

Menurut World Health Organitation, jumlah penduduk  dunia yang terkena 

diabetes mellitus pada tahun 2015 mencapai 415 juta orang lebih dan pada tahun 

2040 di perkirakan jumlah penderita diabetes  di dunia akan semakin meningkat 

hingga mencapai jumlah 642 juta orang atau naik 70% dalam kurun waktu 25 

tahun.Indonesia menempati urutan  ke lima terbesar dari jumlah penderita diabetes 

mellitus dengan prevalensi 6,67% dari total penduduk sebanyak 258 juta. 

Sedangkan posisi urutan  diatasnya yaitu india, china, dan amerika serikat dan 

WHO memprediksi  kenaikan jumlah penyandang Diabetes di indonesia dari 9,1 

juta pada  tahun 2016 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030 (IDF, 2015). 

Hasil survei kesehatan rumah tangga (SKRT) prevalensi penderita  DM 

mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 6,4 % menjadi 9,6 %  pada tahun 

2015,sementara hasil survey BPS tahun 2015 menyatakan bahwa prevalensi 

diabetes mellitus mencapai 12,5% di perkotaan dan  12,2% di perdesaan (Depkes, 

2015). Data profil kesehatan Jawa Tengah tahun 2016, terdapat penderita  diabetes 

mellitus sebanyak 80,97 per 1000 penduduk dengan diabetes  mellitus tipe 2 

sebanyak 72,56 per 1000 penduduk dan diabetes mellitus  yang tergantung pada 

insulin (tipe 1) sebanyak 8,41 per 1000 penduduk. sedangkan di kabupaten 

Sukoharjo terdapat 4.164 penderita di tahun 2014 dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2015 dengan jumlah penderita diabetes mellitus sebanyak 5.640 (PERKENI, 

2015). 

Prevalensi yang ada di Indonesia (berdasarkan pengukuran gula darah pada 

penduduk dengan umur > 15 tahun) berdasarkan PERKENI pada tahun 2015 

mendapatkan data prevalensi yakni 6,9%  dan di tahun 2018 mengalami kenaikan 

yakni sebesar 10,8%  dengan 34 provinsi mempunyai prevalensi diabetes mellitus 

atau prevalensi nasional  yaitu DKI,Kaltim, DIY, Sulut,Jatim, Aceh, Gorontalo , 

Kaltara, jateng, sumut, Pabar,Sulteng, Banten,Riau, Sulsel, Kalsel, Jabar, 

Bali,Kepri, Sumbar, NTB, Kalbar, Kalteng, Maluku Utara, Jambi, Sultra, 

Sumsel,Bengkulu, Sukbar,NTT,Papua (PERKENI,2015).  
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2.2.3 Manifestasi Klinik Diabetes Melitus  

Apabila sesorang terdiagnosis menderita diabetes melitus, maka akan terlihat 

gejala yang khas yaitu : polyuria, polydipsia, penurunan berat badan yang cukup 

signifikan, polifagia, dan ditunjukan dengan pemeriksaan gula darah yang 

memenuhi salah satu dari kriteria diagnostik berikut : 

 Pada pasien dengan gejala klasik hyperglikemia gula darah acak > 200 

mg/dl(11,1 mmol/l). 

 Glukosa darah puasa dengan kadar >126 mg/dl (7,0 mmol/l) puasa 

didefinisikan sebagai tidak ada asupan kalori  masuk kedalam tubuh  

dengan maximal selama durasi 8 jam. 

 Glukosa darah 2 jam > 200mg/dl (11.1 mmol/l) selama OGTT(oral 

glukosa tes toleransi ), asupan glukosa yang direkomendasikan WHO 

pada tes ini 75 gram yang dilarutkan di air.(ADA ,2014). 

2.2.4 Klasifikasi diabetes mellitus 

Dari etiologi penyakit diabetes mellitus, Diabetes Mellitus menjadi beberapa 

jenis yang tersaji pada tabel di bawah ini : 

Tabel II.1 Klasifikasi DM berdasarkan Etiologi (sumber : ADA,2014; 

IDF,2013). 

Tipe DM Etiologi  

Tipe I  Berdasarkan kerusakan/ destruksi sel beta dan terjadi 

defisiensi insulin. Pada DM tipe 2 termasuk : 

1. Autoimun 

2. Idiopatik 

Tipe II Merupakan variasi yang dominan pada resistensi insulin 

disertai defisiensi insulin. Dan adanya  gangguan 

sekresi insulin yang disertai resistensi insulin.  

 

 

 



9 
 

 
 

Lanjutan halaman  

Tipe DM Etiologi  

DM spesifik  tipe lain  

 

 

 

 

Etiologi bervariasi yakni diantara nya : 

a) Genetik kerja fungsi insulin 

b) Genetik fungsi sel B pancreas 

c) Endokrinopati 

d) Penyakit eksokrin pada pancreas 

e) Infeksi 

f) Obat atau zat kimiawi yang menyebabkan 

perubahan pancreas 

g) Kelainan imunologik 

h) Sindrom gentik yang belum diketahui. 

DM Gastesional Kenaikan kadar glukosa darah yang cukup tinggi pada 

kehamilan 

 

2.2.5 Faktor Resiko Diabetes Mellitus 

2.2.5.1 Faktor resiko yang tidak dapat di modifikasi 

a. Riwayat keluarga dengan DM 

Adanya hubungan antara riwayat keluarga penderita DM dengan 

kejadian diabetes mellitus, resiko tinggi menderita DM jika ada salah satu 

keluarga memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus , contoh pada kedua 

orang tua, kakek, saudara yang mengalami ataupun menderita diabetes 

mellitus (Myrta ,2014). 

b. Umur  

Pada pasien dengan usia 40 tahun mengalami penurunan fungsi tubuh 

terutama pada organ pankreas dalam bekerja menghasilkan insulin dan hal 

ini menyebabkan kasus pada penyakit diabetes mellitus meningkat yang 

berbanding lurus dengan bertambahnya usia (Nadyah, 2014). 
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c. Riwayat menderita diabetes gastasional 

Pada ibu hamil,  resiko terjadinya diabetes gastesional sekitar 2-5%. 

kondisi ini akan hilang setelah melahirkan, namun masih berpeluang sang 

ibu menderita diabetes mellitus setelah melahirkan anak. Ciri ibu hamil 

yang mengalami diabetes gastasional yakni melahirkan bayi dengan ukuran 

yang cukup besar (Fuji, 2016). 

 

d. Bangsa dan etnik 

Pada sebuah studi penelitian di ketahui bahwa pada penduduk amerika 

dan berkulit hitam lebih rentan terkena DM (Baynest, 2016). 

 

2.2.5.2 faktor resiko yang dapat di modifikasi  

a. Obesitas 

Dari hasil penelitian dan riset yang telah dilakukan bahwa obesitas 

merupakan salah satu factor yang memicu terjadi nya diabetes mellitus, 

umumnya pada pasien berusia dewasa sekitar 20 sampai 44 tahun.  hal ini 

disebabkan karena obesitas atau kelebihan lemak memicu resistensi insulin, 

meskipun mekanisme kerja antara retensi insulin dengan diabetes belum 

diketahui dengan jelas. namun kemungkinan ada nya keterkaitan dengan 

berbagai factor jaringan adiposa lemak ,hati maupun otot, serta adanya 

kelainan dalam pengikatan insulin dengan reseptor, hal ini menyebabkan 

berkurangnya jumlah tempat reseptor yang responsive terhadap insuin 

sehingga mengakibatkan kadar insulin menurun dan menyebabkan kadar 

glukosa tidak terkendali(Misrini,2018). 

 

b. Kurangnya Aktvitas Tubuh 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 

rangka yang memerlukan energi. Kurangnya aktivitas fisik merupakan 

faktor risiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan . 

Maka dari itu hal terpenting dari pengendalian diabetes mellitus adalah 

mengendalikan faktor risiko. Tujuan penting dari pengelolaan diabetes 
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melitus adalah memulihkan kekacauan metabolik sehingga segala proses 

metabolik kembali normal (Fehni,2017).  

 

c. Hipertensi 

Merupakan keadaan dimana keadaan tersebut tekanan darah systole 

140 mm/hg dan diastole 90 mm/hg. Hipertensi juga merupakan factor 

penyebab penyakit jantung koroner, gangguan fungsi ginjal akan tetapi 

hipertensi juga beresiko mengakibatkan resistensi insulin  meskipun 

mekanisme nya belum jelas. Dan resistensi insulim merupakan factor utama 

penyebab terjadinya kenaikan gula dalam darah (Fehni,2017). 

 

d. Pola makan  

pola makan memiliki kaitan erat dengan peningkatan gula darah. Pola 

makan tidak sehat menyebabkan kenaikan gula darah secara berlebihan . hal 

ini menyebabkan pasien penderita dm akan mengalami kenaikan gula cukup 

tinggi (Fehni, 2017). 

 

2.2.6 Etiologi 

2.2.6.1 Etiologi Diabetes Melitus tipe 1 

Diabetes mellitus tipe 1 atau disebut juga insulin dependent diabetes mellitus 

merupakan penyakit auto imun,yang ditentukan oleh genetika dengan berbagai 

gejala yang pada akhirnya menuju proses tahap perusakan imunologik pada sel 

yang memproduksi insulin dengan ciri khas sel beta akan mengalami kerusakan. 

Ada 2 mekanisme yang berkaitan dengan dalam destruksi sel beta : kerentanan 

genetik, autoimunitas dan gangguan lingkungan. Pada keadaan kerentanan genetik 

disebabkan oleh antigen suatu virus yang memicu serangan autoimun terhadap sel 

beta yang beraksi silang dan menyebabkan kerusakan langsung pada sel beta 

sehingga merangsang respon imun terhadap antigen dari sel beta yang mengalami 

perubahan(Price,2014 ) . 
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2.2.6.2 Diabetes Mellitus tipe 2 

Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit DM yang paling sering menyerang 

manusia, DM tipe ini berkaitan dengan adanya factor genetik maupun lingkungan, 

dm tipe 2 diawali dengan gejala resitensi insulin yang terjadi pada organ hepar, sel 

otot, sel sel limpha dan adiposa (Forbes And Cooper,2013).  

Sel beta akan meningkatkan sekresi insulin yakni hiperinsulinemia untuk 

mempertahankan gula darah namun pada akhirnya sekresi insulin semakin menurun 

karena penurunan sel beta untuk mensekresi insulin atau defisiensi insulin (ADA, 

2015). 

 

2.2.7 Patofisiologi Diabetes Mellitus  

2.2.7.1 Diabetes Mellitus Tipe 1 

Diabetes mellitus tipe 1 merupakan penyakit autoimun dengan faktor genetik 

yang menyebabkan keruskaan sel beta pancreas yang mensekresi insulin. Pada 

individu yang peka secara genetik akan memberikan respons terhadap kejadian 

yang memicu diabetes tipe 1 seperti infeksi virus coxcsakie b4 atau golongan virus 

yang memproduksi autoantibodi terhadap sel sel beta yang menyebabkan 

berkurangnya produsksi insulin. Bukti deteminan genetik pada diabetes mellitus 

adalah adanya hubungan dengan gen gen yang mengatur produksi HLAI (human 

leukocyte antigen ) spesifik, tipe dari gen ini berkaitan dengan genetik diabetes 

mellitus tipe 1 yakini DW3 dan DW4 yang merupakan protein penting dalam 

interaksi monosit limposit, protein ini mengatur respon sel T jika terjadi kelainan 

fungsi limfosit T  akan terjadi kerusakan-kerusakan sel pulau 12angerhans dan 

terjadi peningkatan antibody terhadap sel pulau Langerhans yang ditunjukan dari 

komponen antigen tertentu di sel beta  (DEPKES RI,2015). 
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2.2.7.2 Diabetes Melitus Tipe 2  

 

Gambar 2.2 patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 (sumber : Zyeng et all, 2018) 

Disebut juga non insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) adalah 

kondisi yang ditandai dengan produksi gula hepatic secara berlebih, resistensi 

insulin pada jaringan perifer yang memicu hiperinsulinemia dan diikuti dengan 

disfungsi sel beta pancreas(kelainan pada fase pertama sekresi insulin, fase insulin 

yang terjadi dalam beberapa menit setelah suplai glukosa dan melepaskan cadangan 

insulin yang disimpan dalam sel beta) (fauci et all.,2008) yakni sebagai berikut : 

 Sekresi insulin oleh pancreas mungkin cukup atau kurang namun 

keterlambatan sekresi insulin di fase I, sehingga glukosa darah sudah 

diabsorpsi masuk darah tetapi dalam jumlah insulin yang efektif belum 

memadai. 

 Jumlah resptor jaringan perifer kurang(20.000-30.000) bahkan pada pasien 

dengan obesitas jumlah reseptor hanya sekitar 20.000. 

 Terkadang jumlah reseptor cukup tinggi tetapi kualitas reseptor jelek 

sehingga menyebabkan kerja insulin tidak efektif (Price,2014 ). 

2.2.8 kompilkasi Diabetes Melitus 

2.2.8.1 komplikasi Akut 

a. Hiperosmolar, Hiperglikemia , Koma Non Ketoik 

komplikasi ini sering terjadi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 

karena defisiensi insulin relatif. Hiperglikemia dan hyperosmolar ditandai 

dengan peningkatan jumlah gula darah lebih 600 % tanpa ketoasidosis dan 
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osmoloritas plasma melebihi 350 msm dan defisiensi insulin yang cukup 

kuat yang dapat menghambat proses lipolysis dan ketogenesis juga 

menyebabkan diuresis osmotic, dehidrasi berat sehingga menyebabkan 

kasus pada komplikasi ini mencapai 50% apabila tidak segera di tangani. 

Penanganan pada komplikasi ini dengan pemberian cairan elektrolitm dan 

insulin reguler(Suyono,2014), 

b. ketoasidosis diabetik 

merupakan salah satu komplikasi akut diabetes mellitus akibat 

defisiensi hormon insulin yang tidak dikenal dan bila tidak mendapat 

pertolongan akan menyebabkan kematian.faktor yang menjadi pencetus 

adalah pada keadaan infeksi kebutuhan insulin akan meningkat secara 

mendadak ataupun penghentian pemberian insulin. Pada kondisi ini 

menyebabkan hiperglikemia kemudian diuretic osmosis dan dehidrasi berat 

serta meningkatnya atom keton yang merupakan pemicu asidosis metabilik 

yang memiliki ciri dengan bau keton yang keluar dari dalam mulut, tekanan 

darah mengalami hipotensi postural, polyuria, penurunan kesadaran dan 

nyeri abdomen. Tatalaksana pada kondisi asidosis metabolic yakni 

pemberian insulin secara intra vena, penggantian cairan elektrolit, dan 

apabila diperlukan pemberian bikarbonat. (Suyono,2014.). 

c. hipoglikemia 

adalah suatu kondisi akut diabetes mellitus yang seringkali terjadi 

secara berulang yang ditandai dengan gula darah yang kurang dari 70 mg 

yang akibat syok terapi insulin karena pasien menerima insulin dengan 

jumlah yang lebih banyak dari pada yang dibutuhkan oleh tubuh , dengan 

gejala tubuh gemetar, sakit kepala, palpitasi, berkeringat berlebih bahkan 

dapat menyebabkan koma sehingga harus  segera di berikan karbohidraat 

baik oral atau intravena.(lale,2017.) 

2.2.8.2 Komplikasi kronis 

Komplikasi makrovaskular 

Merupakan factor mayor pada pembentukan arteroskelorosis. Pada pasien dm 

beresiko terkena penyakit serebrovaskular meningkat jadi 2 kali lipat, pembuluh 
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darah perifer meningkat menjadi 40 kali dan juga penyakit arteri koroner. 

Komplikasi makrovaskuklar meliputi: 

 Arterosklerosis  

Merupakan suatu kelainan akibat perubahan dinding arteri yang 

ditandai adanya akumulasi lipid ekstra sel, menimbulkan penebalan dan 

kekakuan arteri. Penebalan arteri yang di sebabkan timbunan lemak maupun 

glukosa akibat ektra sel ini menyebabkan iskemia pada jaringan hingga 

terjadinya infark. Tinggi kadar lemak maupun glukosa dalam darah akan 

mempengaruhi siklusmetabolisme lemak, sehingga hal ini menyebabkan 

terjadinya dislipidemia. Terjadinya dislipidemia pada tubuh mengakibatkan 

atrerokslerosis dalam arteri proses ini menyebabkan arteri tersumbat, pada 

pasien DM, arterosklerosis merupakan komplikasi yang sering terjadi (Price, 

2012). 

 

 Stroke 

Adalah sindrom klinis yang ditandai dengan berkembangnya tiba-tiba 

defisit neurologis persisten fokus sekunder terhadap peristiwa pembuluh 

darah, stroke terbagi menjadi dua yakni iskemik dan hemoragic. Stroke 

iskemik merupakan storke yang terjadi akibat obstruksi atau bekuan di satu 

atau lebih arteri besar pada sirkulasi serebrum (biasanya diakibatkan oleh 

aterosklerosis) sedangakan stroke hemoragic merupakan stroke terjadi 

apabila lesi vaskular intraserebrum mengalami ruptur sehingga terjadi 

perdarahan ke dalam ruang subarakhnoid atau langsung ke dalam jaringan 

otak. Penyebab diabetes melitus menjadi stroke iskemik salah satunya adalah 

adanya suatu proses aterosklerosis. Lebih dari 30% pasien dengan 

aterosklerosis terbukti adalah penderita diabetes. Terjadinya kondisi 

hiperglikemia menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah besar 

maupun pembuluh darah perifer disamping itu juga akan meningkatkan 

agegrat platelet dimana kedua proses tersebut dapat menyebabkan 

aterosklerosis. Hiperglikemia juga dapat meningkatkan viskositasdarah yang 

kemudian akan menyebabkan naiknya tekanan darah atau hipertensi dan 

berakibat terjadinya stroke iskemik.( Price, 2012) 
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 Hipertensi 

Hipertensi merupakan suatu kondisi dimana tekanan darah diatas 

ambang normal yakni Pada pasien DM, kondisi hiperglikemia menyebabkan 

timbulnya gejala metabolic yakni salah satunya hipertensi, dimana hipertensi 

pada DM karena kadar gula darah yang tinggi dan melekat dipembuluh darah 

dan setelah itu terjadi proses oksidasi darah dimana gula darah bereaksi 

dengan protein darah dari dinding pembuluh darah yang menimbulkan 

peningkatan AGES(advance glycosylated endproducts) yang menyebabkan 

tekanan darah menjadi naik melewati ambang normal (Waspadji,2015). 

 

 Penyakit jantung koroner 

Adalah penyakit jantung yang disebabkan karena penyempitan arteri 

koroner akibat proses aterosklerosis atau spasme atau kombinasi keduanya 

(Maron, 2009). Mekanisme terjadinya penyakit jantung koroner pada 

diabetes melitus sangat komplek dan risiko terjadinya aterosklerosis 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain hipertensi, hiperglikemia, kadar 

kolesterol total, kadar kolesterol LDL (low density lipoprotein), kadar 

kolesterol HDL (high density lipoprotein), kadar trigliserida, merokok,latihan 

fisik yang kurang, jenis kelamin pria, usia (penuaan), riwayat penyakit 

keluarga, dan obesitas (Wicaksono,2014). 

 

Komplikasi Mikrovaskular 

Salah satu komplikasi mikrovaskular adalah terjadi nya penebalan difusi  

pada membrane basal, penebalan ini paling terlihat di temukan pada otot, kapiler 

kulit,retina mata , medula ginjal, gromelurus ginjal. Komplikasi mikrovaskular 

terbagi menjadi tiga meliputi ; 

 Retinopati 

Pada retinopati terjadi iskemia retina yang progresif yang merangsang 

neovaskularisasi yang menyebabkan kebocoran protein-protein serum 

dalam jumlah besar. Neovaskularisasi yang rapuh ini berproliferasi ke 

bagian dalam korpus vitreum yang bila tekanan meninggi saat berkontraksi 
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maka bisa terjadi perdarahan masif yang berakibat penurunan penglihatan 

mendadak. Hal tersebut pada penderita DM bisa menyebabkan kebutaan 

(Waspadji,2015). 

 Nefropati 

Ditandai dengan albuminura menetap > 300 mg/24 jam atau > 200 

ig/menit pada minimal 2x pemeriksaan dalam waktu 3-6 bulan. Berlanjut 

menjadi proteinuria akibat hiperfiltrasi patogenik kerusakan ginjal pada 

tingkat glomerulus. Akibat glikasi nonenzimatik dan AGE, advanced 

glication product yang ireversible dan menyebabkan hipertrofi sel dan 

kemoatraktan mononuklear serta inhibisi sintesis nitric oxide sebagai 

vasadilator, terjadi peningkatan tekanan intraglomerulus dan bila terjadi 

terus menerus dan inflamasi kronik, nefritis yang reversible akan berubah 

menjadi nefropati dimana terjadi keruakan menetap dan berkembang 

menjadi chronic kidney disease  . komplikasi inilah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini (kroon et all .,2013). 

 Neuropati 

Neuropati diabetik perifer merupakan penyakit neuropati yang paling 

sering terjadi. Gejala dapat berupa hilangnya sensasi distal. Berisiko tinggi 

untuk terjadinya ulkus kaki dan amputasi. Gejala yang sering dirasakan kaki 

terasa terbakar dan bergetar sendiri dan lebih terasa sakit di malam hari. 

Gejala ini terjadi karena diakibatkan kondisi hiperglikemi pada pasien dm 

yang menyebabkan pembentukan senyawa yang merusak sel sel saraf pada 

bagian tubuh ektremitas atas maupun bawah, sehingga menyebabkan 

hambatan suplai oksigen dan nutrisi kebagian ektremitas yang 

menyebabkan kematian jaringan (Gangrene) ( lipsky,2012 ; Showers, 

2014). 

2.3. Diagnosis Diabetes Melitus  

Menurut American Diabetes Association 2014 dan  PERKENI 2015, kriteria 

diagnosis DM adalah sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan HbA1c (≥6,5%) dilakukan pada sarana  laboratorium yang 

telah terstandardisasi. 



18 
 

 
 

b. Gejala klasik diabetes melitus ditambah glukosa plasma  sewaktu ≥ 200 

mg/dL (11,1 mmol/L). Glukosa plasma  sewaktu merupakan hasil 

pemeriksaan sesaat pada suatu  hari tanpa memperhatikan waktu makan 

terakhir.  

c. Gejala klasik diabetes melitus ditambah kadar glukosa  darah plasma puasa 

≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L). Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori 

tambahan  sedikitnya 8 jam.  

d. Kadar glukosa plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa  oral (TTGO) ≥ 200 

mg/dL (11,1 mmol/L) TTGO yang dilakukan dengan standar WHO, 

menggunakan beban  glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa anhidrus  

yang dilarutkan ke dalam air. 

Sedangkan Menurut PERKENI (2011), Diagnosis DM ditegakkan atas dasar 

pemeriksaan kadar glukosa darah. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar 

adanya glukosuria. Berbagai keluhan dapat ditemukan pada pasien DM. Keluhan 

klasik DM ada seperti poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan 

yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan lain pula berupa lemah badan, 

kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulvae 

pada wanita.   

Diagnosis DM dapat ditegakkan melalui tiga cara: 1. Jika keluhan klasik 

ditemukan, maka pemeriksaan glukosa plasma sewaktu >200 mg/dL  atau 2. 

glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. 

3. Tes toleransi glukosa oral (TTGO). Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi 

kriteria normal atau DM, bergantung pada hasil yang diperoleh, maka dapat 

digolongkan ke dalam kelompok toleransi glukosa terganggu (TGT) atau glukosa 

darah puasa terganggu (GDPT). Diagnosis TGT ditegakkan bila setelah 

pemeriksaan TTGO didapatkan glukosa plasma 2 jam setelah beban antara 140 – 

199 mg/dL. Diagnosis GDPT pula ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa 

plasma puasa didapatkan antara 100 – 125 mg/dL dan pemeriksaan TTGO gula 

darah 2 jam < 140 mg/dL (ADA,2015). 
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Tabel II.2 Kriteria diagnosis DM 

 

Menurut American Diabetes  Asosiation 2015, diagnosis pada  DM usia lanjut 

ditegakkan kalau didapatkan kadar glukosa darah puasa lebih dari 140 mg/dl. 

Apabila kadar glukosa darah kurang dari 140 mg/dl dan terdapat gejala/keluhan 

diabetes perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan Tes Toleransi Glukosa Oral 

(TTGO). Apabila TTGO abnormal pada dua kali pemeriksaan dalam waktu berbeda 

diagnosis DM dapat ditegakkan. Pada usia lanjut sangat dianjurkan untuk 

melakukan pemeriksaan glukosa darah puasa secara rutin sekali setahun, karena 

pemeriksaan glukosuria tidak dapat dipercaya oleh sebab nilai ambang ginjal 

meninggi terhadap glukosa (ADA,2015). 



20 
 

 
 

 

Gambar 2.3 Algoritma kontrol glucose darah pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2 anak-anak dan dewasa(sumber : Triplit dkk,2015). 

Keterangan 

1. Hanya metformin yang diakui oleh FDA sebagai agen diabetik oral untuk 

anak-anak (≥ umur 10); agen oral lainnya boleh digunakan dengan 

kebijakan klinik 

2. Dilihat algoritma insulin untuk DM Tipe 2 pada anak-anak dan dewasa. 

3. Jika pemberian awal dengan GDP ≥ 260 mg/dL yang merupakan gejala pada 

pasien, dipertimbangkan intervensi awal insulin atau insulin analog.  
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4. Jika awal GDP ≥ 210 mg/dL atau A1c ≥ 9.0%, dipertimbangkan terapi 

kombinasi agen oral (metformin-sulfonilurea atau pilihan lainnya) pada 

pemberian. 

5. Dilihat algoritma nutrisi secara medis, kehilangan berat dan latihan fisik.  

6. Jika awal terapi kombinasi dimulai, ditentukan pilihan terapi tambahan 

sampai 3–6 bulan jika target glikemik tidak terpenuhi.  

7. Lebih dipilih pada pasien kelebihan berat badan/obese atau pasien 

dislipidemia. 

(sumber : Triplit et all ,2015). 

2.4 Terapi Diabetes Mellitus 

2.4.1 Terapi Non Farmakologi 

Penatalaksaan DM dilakukan atas dasar 4 pilar yaitu edukasi, terapi gizi 

medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. Pengelolaan DM dimulai 

dengan pengaturan makan dan latihan jasmani selama beberapa waktu (2-4 

minggu). Apabila kadar glukosa darah belum mencapai sasaran, dilakukan 

intervensi farmakologis dengan obat hipoglikemik oral (OHO) dan atau suntikan 

insulin. Pada keadaan tertentu, OHO dapat segera diberikan secara tunggal atau 

langsung kombinasi, sesuai indikasi. Dalam keadaan dekompensasi metabolik berat 

(ketoasidosis, stress berat, berat badan yang menurun dengan cepat, adanya 

ketonuria), insulin dapat segera diberikan (Sumber : PERKENI,2015). 

a. Edukasi  

adalah salah satu cara dengan memberikan petunjuk singkat mengenai 

penyakit DM dengan menggunakan brosur atau pamphlet pada pasien dm 

dengan tujuan agar pasien dm dapat mengkontrol serta mengelola penyakit 

dm secara lebih efektif. Edukasi pada pasien DM merupakan latihan seumur 

hidup hal ini juga akan menunjang kesuksesan pengobatan DM juga 

mengubah gaya hidup pasien DM. contohnya terapi nutrisi medis, aktivitas 

fisik, memonitoring sendiri glukosa, pemantauan keton pada urin serta 

terapi dengan menggunakan obat yang telah di resepkan oleh tenaga medis. 

Pasien harus diikut sertakan dalam pengambilan keutusan dan harus selalu 

belajar tentang penyakit DM dan juga komplikasi komplikasi yang dapat 

terjadi serta harus dapat meyakinkan dengan bukti bukti penelitian yang 
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menunjukan DM dapat di cegah atau di minimalisirkan dengan gaya hidup 

sehat, pola nutrisi yang terkontrol (DEPKES RI, 2015). 

 

b. Pengelolaan Makanan Pada Pasien DM 

Pada pasien dm di butuhkan pengelolaan makanan yang baik dan 

seimbang yang terdiri dari karbohidrat 50-60%, protein 12 % dan lemak 

20’% dan menghitung jumlah kalori dengan berat badan (TB-100-10% ) 

kemudian dikali kalori basal 30 kkal/kgbb untuk pasien pria dan 25 

kkal/kgbb untuk wanita dan ditambah kalori untuk energy beraktivitas 

kemudian terbagi menjadi tiga porsi yakni makan pagi, makan siang 30% , 

makan sore 25% (Fitri,2011). 

 

c. Latihan Jasmani 

latihan jasmani pada pasien dm disarankan latihan teratur 3-4 kali 

dalam seminggu dengan durasi kurang lebih 30 menit yang sifat latihanya 

bersifat ringan, pasien sebisa nya dapat mencapai taget latihan dengan 

prosentase 70% dari total BMI (Yanti, 2016). 

2.4.2 Terapi Farmakologi 

Pasien dengan gejala awalnya mungkin memerlukan insulin atau kombinasi 

terapi oral untuk mengurangi toksisitas glukosa (yang dapat mengurangi sekresi 

insulin pada sel-β dan memperburuk resistensiinsulin).Pasien dengan hb-A1C 7% 

atau kurang biasanya diobati dengan perubahan gaya hidup terapeutik dan terapi 

obat yang tidak akan menyebabkan hipoglikemia. Pasien dengan hb-A1C lebih 

besar dari 7% tetapi kurang dari 8,5% awalnya bisa diobati dengan antidiabetik oral 

tunggal atau kombinasi terapi. Pasien dengan nilai A1C awal yang lebih tinggi 

dapat mengambil manfaat dari terapi awal dengan dua antidiabetik oral atau insulin. 

Pasien dengan nilai A1C awal yang lebih tinggi dapat mengambil manfaat dari 

terapi awal dengan dua obat oral atau bahkan insulin. Pasien obesitas (> 120% berat 

badan ideal) tanpa kontraindikasi harus dimulai dengan metformin awalnya, 

dititrasi ke 40 ~ 2.000 mg / hari. Glitazone dapat digunakan pada pasien intoleran 

atau memiliki kontraindikasi untuk metformin. Pasien yang mendekati berat badan 

normal mungkin lebih baik diobati dengan secretagogue insulin, meskipun 
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metformin dapat bekerja pada populasi ini. Ketika penyakit berkembang pada terapi 

metformin, sebuah secretagogue insulin seperti sulfonilurea sering ditambahkan; 

Namun, pilihan yang lebih baik untuk mempertahankan pengurangan A1C adalah 

glitazone atau GLP-1 agonis, tetapi masing-masing juga memiliki keterbatasan. 

Bila terapi awal tidak lagi memberikan tujuan terapi yang optimal, penambahan 

satu obat mungkin tepat jika A1C yang dekat dengan tujuan terapi. Jika A1C lebih 

besar dari 1% menjadi 1,5%, beberapa obat oral atau terapi insulin mungkin tepat. 

Terapi kombinasi tiga obat sering terdiri dari metformin, sulfonilurea, dan glitazone 

atau DPP-4 inhibitor. Alternatif lainnya adalah metformin, glitazone, dan GLP-1 

agonis. DPP-4 inhibitor mungkin menjadi alternatifuntuk GLP-1 agonis jika produk 

suntik tidak disukai Terapi Insulin harus dipertimbangkan jika A1C lebih besar dari 

8,5% menjadi 9% pada beberapa terapi Sulfonilurea sering dihentikan ketika insulin 

ditambahkan dan insulin sensitizer dilanjutkan. Hal ini terdapat dalam gambar 

alogritma tatalaksana DM seperti di bawah ini :(PERKENI, 2015 ; ADA 2015). 

 

Gambar 2.4 alogritma tatalaksana pasien DM PERKENI 

Ada beberapa pilihan langkah terapi yang dilakukan  bagi pasien diabetes 

mellitus berdasarkan hasil data laboratorium maupun data klinik. Langkah terapi 
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ini bertujuan agar pasien DM mendapat terapi yang benar, rasional dan tepat. Ada 

beberapa pilihan terapi yakni : 

 Terapi Inisial 

upaya perubahan gaya hidup saja tidak mencapai atau 

mempertahankan tujuan glikemik pasien, monoterapi metformin harus 

ditambahkan pada atau segera setelah diagnosis, kecuali ada kontraindikasi 

atau49 intoleransi. Metformin memiliki evidence base yang sudah berdiri 

lama untuk efektivitas dan keamanan, biaya dan dapat mengurangi risiko 

kejadian kardiovaskular serta kematian. Data penelitian menunjukkan 

bahwa metforminmemiliki nilai Glomerulus Filtration Rate (GFR) dari 45 

mL / min / 1.73m2 atau bahkan 30 mL / menit / 1,73 m2. Jika metformin 

digunakan pada GFR yang lebih rendah, dosis harus dikurangi dan pasien 

harus disarankan untuk berhenti pengobatan jika mual, muntah, dan 

dehidrasi. Pada pasien dengan intoleransi metformin atau kontraindikasi, 

harus mempertimbangkan obat awal dari kelas lainnya dan dilanjutkan 

dengan dosis ganda (ADA, 2016). 

 

 Terapi Kombinasi (2 Obat) 

Apabila terapi tunggal tidak dapat mencapai targer HbA1c dalam 3 

bulan, maka tahap selanjutnya yang direkomendasikan yaitu menambahkan 

obat kedua,agonis reseptor GLP-1 atau insulin basal. Semakin tinggi kadar 

HbA1c maka kemungkinan untuk menggunakan insulin semakin besar. 

Rata-rata, penambahan agen kedua dihubungkan dengan penurunan HbA1c 

~1%. Apabila setelah penambahan agen kedua tersebut belum dicapai 

penurunan HbA1c yang bermakna, maka agen kedua hendaknya dihentikan 

dan kemudian dipilih agen lain yang mekanisme kerjanya berbeda. Dengan 

terbatasnya data yang tersedia mengenai perbedaan efektivitas antara 

masing-masing obat selain metformin, maka jenis obat kedua yang 

hendaknya dipilih untuk dikombinasikan dengan metformin belum dapat 

direkomendasikan. Pertimbangkan manfaat dan efek samping masing-

masing obat terhadap pasien. Beberapa obat antihiperglikemi 
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menyebabkan peningkatan berat badan dan hal ini dihubungkan dengan 

kemungkinan perburukan dari petanda resistensi insulin dan risiko PKV. 

Perkecualian yaitu pada golongan TZD, yang mana peningkatan berat 

badan oleh karena kelas ini dikaitkan dengan penurunan resistensi insulin. 

Meskipun belum ada bukti yang kuat di mana peningkatan berat badan 

yang terjadi oleh karena penggunaan obat antidiabetik tertentu dapat 

menyebabkan peningkatan risiko kardiovaskular, direkomendasikan untuk 

menghindari sedapat mungkin peningkatan berat badan yang tidak 

diperlukan dengan cara memilih jenis obat dan mentitrasi dosis secara 

optimal (Inzucchi et al., 2012). 

 Terapi Kombinasi (3 Obat) 

Beberapa penelitian telah menunjukkan keuntungan penambahan obat 

ketiga pada kombinasi dua obat yang belum mencapai target penurunan 

HbA1c. dapat dipastikan, respon yang paling kuat adalah dengan 

penambahan insulin. Karena pada DM Tipe 2 dihubungkan dengan 

kerusakan sel-β yang progresif, terutama pada pasien dengan penyakit yang 

sudah lama, banyak pasien pada akhirnya akan memerlukan insulin, 

utamanya dengan derajat hiperglikemi yang tinggi (HbA1c ≥ 8,5%). 

Apabila kombinasi tiga terapi pada insulin digunakan, pasien harus 

dimonitor secara ketat. Dalam menggunakan kombinasi tiga terapi, 

pertimbangkan pentingnya menggunakan agen dengan mekanisme kerja 

yang berbeda sehingga saling melenkapi. Penambahan jumlah obat 

meningkatkan peluang efek samping,  adanya interaksi antar obat, 

meningkatkan harga dan dapat menurunkan ketaatan pasien. (Inzucchi et 

al., 2012). 

2.4.2.1 OAD  

Oral Antidiabetic Drug terutama ditujukan untuk membantu penanganan 

pada pasien DM tipe 2. Pemilihan OAD yang tepat sangat menentukan keberhasilan 

terapi. Bergantung pada tingkat keparahan penyakit dan kondisi pasien, 

farmakologi OAD dapat dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau 

kombinasi dari dua jenis obat. Pemilihan dan penentuan regimen hipoglikemik yang 

digunakan harus mempertimbangkan tingkat keparahan diabetes (tingkat glikemia) 
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serta kondisi kesehatan pasien secara umum termasuk penyakit-penyakit lain dan 

komplikasi (Katzung, 2015). 

Berdasarkan cara kerjanya, OAD dibagi menjadi 5 golongan: 

1. Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue): Sulfonilurea dan Glinid. 

Sulfonilurea mempunyai efek utama memacu sekresi insulin oleh sel ß pankreas. 

Glinid merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan sulfonilurea, dengan 

penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Obat ini dapat mengatasi 

hiperglikemia post prandial. 

 2. Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin : Metformin dan Tiazolidindion 

(TZD). Metformin mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa hati 

(glukoneogenesis) dan memperbaiki ambilan glukosa perifer. Metformin 

merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 2. Tiazolidindion 

(TZD) merupakan agonis dari Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma 

(PPAR-γ), suatu reseptor inti termasuk di sel otot, lemak dan hati. Golongan ini 

mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan jumlah protein pengangkut 

glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa di perifer.  

 3. Penghambat Absorpsi Glukosa : Penghambat Glukosidase Alfa. Obat ini 

bekerja dengan memperlambat absorbsi glukosa dalam usus halus, sehingga 

mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. Penghambat 

glukosidase alfa tidak digunakan bila GFR ≤30ml/min/1,73 m2, gangguan faal hati 

yang berat, irritable bowel syndrome.     

4. Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl Peptidase-IV). Obat golongan 

penghambat DPP-IV menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 (Glucose 

Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif. Aktivitas 

GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menekan sekresi glukagon 

bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent).   5. Penghambat SGLT-2 

(Sodium Glucose Co-transporter 2). Obat golongan penghambat SGLT-2 

merupakan obat antidiabetes oral jenis baru yang menghambat reabsorpsi glukosa 

di tubulus distal ginjal dengan cara menghambat transporter glukosa SGLT-2. Obat 
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yang termasuk golongan ini antara lain: Canagliflozin, Empagliflozin, 

Dapagliflozin, Ipragliflozin (Fatimah, 2015). 

2.4.2.1.1 Golongan  Sulfonilurea 

 

Gambar 2.5  Struktur Kimia Golongan Sulfonyl Urea  

(Sumber Pubhcem,2014). 

Golongan obat sulfonylurea merupakan golongan obat yang memiliki 

mekanisme kerja yakni dengan stimulasi sel sel beta Langerhans di pancreas 

dengan meelalui interaksi ATP-sensitive K chanel yang ada di permukaan 

sel sel beta yang menyebabkan terjadinya depolarisasi membrane kemudian 

membuka kanal ca dan mengakibatkan Ca++ memasuki sel beta dan 

merangsang pada sekresi granula yang berisi insulin. merangsang sekresi 

pankreas insulin. Semua sulfonilurea sama-sama efektif menurunkan kadar 

glukosa darah diberikan dalam dosis yang sama. Golongan sulfonylurea 
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memiliki dua golongan yakni golongan pertama yang terdiri dari 

tolbutamida, asetoheksamida,tolazamida dan klopromida. Generasi kedua 

yakni glibenklamida(glibenburid),glipizida, glikazida dan glimeriprida. 

Kelebihan dari generasi kedua yakni memiliki efek yang lebih kuat 

dibandingkan generasi pertama (Gilman, 2008; Dipiro,2015). 

Farmakokinetik : golongan sulfonylurea pada absorpsi di pencernaan cukup 

efektif meskipun sulfonilurea memiliki kinetik yang berbeda beda tetapi 

pengikatan di protein plasma cukup besar yakni sekitar 90-99%. Seluruh 

golongan sulfonylurea akan mengalami metabolisme di organ hati dan akan 

di eksresikan melalui organ ginjal, dan golongan sulfonylurea dapat 

menembus plasenta dan juga berefek pada insulin pada janin. Sulfonylurea 

memiliki kisaran T1/2 4 sampai 5 jam untuk obat tolbutamid, glipizid. 

Sementara untuk glibenkamid 6 sampai 7 jam serta untuk glikazid sampai 10 

jam atau lebih dari 30 jam untuk obat klorparamid. Golongan obat sulfonil 

urea lebih efektif di konsumsi saat 30 menit sebelum makan,  hal ini 

dikarenakan golongan obat ini memiliki T1/2 yang pendek. Utamanya 

glyburide memiliki metabolit aktif yang lemah dan dieleminasi melalui ginjal 

dan dapat menumpuk pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal,misalnya 

pada pasien geriatric (Archer et al 2013; Tjay and rahardja,2011). 

Efek samping : golongan sulfonilurea memiliki efek samping yakni agregrasi 

trombosit,  gangguan pada organ ginjal dan hepar, sakit kepala,hipoglikemia 

meskipun jarang terjadi. Dan efek samping yang umumnya dilaporkan adalah 

hipoglikemi, hiponatremia (Na+ ,129 mEq/L) yang di laporkan pada 

pemakaian tolbutamide. Efek samping lainnya yang jarang di temui yakni 

ruam kulit,gangguan saluran cerna dan koleskatis,anemia hemolitik. Pada ibu 

hamil dan menyusui golongan sulfonylurea memiliki kontra indikasi (kecuali 

gliburid), pada gangguan fungsi hepar dan ginjal berat, penyakit infark 

miokard, pembedahan atau stress lain yang dapat menyebabkan terjadinya 

gangguan metabolism kontrol gula darah (Wilson, 2012 ; IONI,2000). 
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Tabel II.3 Farmakokinetik Golongan Sulfnylurea(sumber Mc 

evoy,2014). 

Generasi Nama obat Ikatan 

protein  

(%) 

Ekskresi 

ginjal 

(%) 

Waktu 

paruh 

(jam) 

Masa 

ginjal 

(jam) 

Dosis 

maksimum 

(mg/hari) 

Generasi I 

 

 

  

Generasi 

II  

Tolbutamid 

Chlorbutamid 

Tolazamid 

 

Glibenklamid 

Gliklazid 

Glipizid 

Glimepiride 

95-97 

86-96 

- 

 

99 

94 

92-99 

- 

 

 

90 

90-100 

95 

 

50 

80 

88 

60 

 

 

4,5-6,5 

36 

7 

 

1,3-1,8 

10-12 

2-4 

9 

 

 

6-24 

24-60 

12-24 

 

16-24 

 

 

 

 

3000 

500 

1000 

 

20 

 

 

 

 

 

Tabel II.4 Obat yang berinteraksi dengan golongan sulfonylurea (sumber 

stockley, 2014) 

Interaksi                     Nama obat 

Perubahan pada metabolisme hepatic 

(sitokrom p450) 

Kloramfenikol, simetidin, 

rifampisin, penghambat 

monoamine oksidase 

Perubahan ekskresi ginjal Allopurinol,probenesid 
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2.4.2.1.2 Meglitinida 

Repaglinid dan Nateglinid merupakan golongan meglinida, mekanisme 

kerjanya sama dengan sulfonilurea tetapi struktur kimianya sangat berbeda. 

Golongan Anti Diabetik Oral ini merangsang insulin dengan menutup kanal K yang 

ATP-independent di sel beta pankreas (Gunawan, 2014).    

Obat ini merupakan obat hipoglikemik generasi baru yang cara kerjanya 

menyerupai dengan golongan sulfonilurea. Kedua golongan senyawa 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( 

katzung ,2017). 

 

Farmakokinetik : pada golongan obat kedua senyawa ini dapat mencapai 

kadar puncaknya dalam waktu kurang lebih 1 jam atau T1/2 adalah 1 jam 

apabila dikonsumsi secara oral, Sebaiknya dikonsumsi sebelum makan . 

golongan obat ini akan mengalami metabolisme di organ hepar dan 

metabolism lainnya ada di organ ginjal sehingga dibutuhkan monitoring dosis 

yang ketat pada pasien yang memiliki gangguan fungsi hepar dan ginjal 

(Dipiro,2015). 

 

Efek samping : dari golongan dua senyawa ini memiliki efek samping yang 

cukup beragam diantaranya keluhan saluran cerna dan infeksi saluran 

pernafasan(soegondo,20015). 
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2.4.2.1.3 Biguanida 

 

Gambar 2.6  Stuktur Kimia Metformin 

(sumber Katzung 2006) 

Farmakokinetik : metformin sediaan tablet akan diabsorbsi pada bagian 

instentin serta tidak terikat protein plasma di darah dan memiliki waktu paruh 

yakni sekitar 2 jam dan obat ini akan di eksresikan dalam keadaan utuh serta 

penggunaan obat ini harus dalam kondisi bersamaan saat makan . Metformin 

dapat  menurunkan HbA1c 1,5-2% kadar glukosa darah puasa 60-80 mg/dL 

dan tampak berkurang kemampuannya menurunkan kadar glukosa puasa 

apabila kadarnya terlalu tinggi (>300 mg/dL). Metformin mempunyai efek 

positif terhadap sindroma resistensi insulin. Metformin menurunkan TG 

(Trigliserida) plasma dan LDL-C (low density lipoprotein-C) 8-15%, 

meningkatkan HDL (high density lipoprotein) sekitar 2%, menurunkan PAI 

dan menurunkan berat badan (2- 3 kg). metformin tidak mempunyai 

perbedaan yang signifikan dalam penurunan komplikasi mirovaskular 

dibandingkan dengan terapi insulin intensif atau sulfonylurea. Metformin 

menurunkan komplikasi makrovaskular pasien DM Tipe 2 dengan berat 

badan obese menurut UKPDS. Dilaporkan metformin menurunkan kematian 

karena diabetes dan infark miokard (Triplitt et al., 2008; Tjay dan 

rahadja,2014). 

Farmakodinamik : Bekerja menurunkan kadar glukosa darah dengan 

memperbaiki transport glukosa ke dalam sel-sel otot. Obat ini dapat 

memperbaiki uptake glukosa sampai sebesar 10-40%. bekerja langsung pada 

hati (Hepar) dengan menurunkan produksi glukosa hati. Tidak merangsang 

sekresi insulin oleh kelenjar pankreas (PERKENI, 2015). 
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Efek samping :  pada metformin efek samping yang terjadi yakni gangguan 

pencernaan, diare, mual, sakit kepala dan anoreksia, Efek samping yang 

paling umum adalah ketidaknyamanan perut, sakit perut, diare, dan anoreksia. 

Efek ini dapat diminimalkan dengan mentitrasi dosis perlahan dan 

mengkonsumsi bersamaan dengan makanan. Extended-release metformin 

(Glucophage XR) dapat mengurangi efek samping GI. Asidosis laktat jarang 

terjadi dan dapat diminimalkan dengan menghindari penggunaan pada pasien 

dengan insufisiensi ginjal (kreatinin serum 1,4 mg / dL atau lebih [≥124 umol 

/ L] pada wanita dan 1,5 mg / dL atau lebih [≥133 umol / L] pada laki-laki), 

gagal jantung kongestif, atau kondisi predisposisi hipoksemia atau asidosis 

laktat (Dipiro et al., 2015). 

 

2.4.2.1.4 Glinid 

 

Gambar 2.7 struktur kimia repaglinid 

(sumber : Pubchem,2014) 

 

Farmakokinetik : Repaglinid memiliki durasi kerja sampai 4 jam, 

dimetabolisme di CYP 3A4 menjadi metabolit inaktif, diekskresikan di 

saluran empedu dan memiliki waktu paruh 1 jam , Nateglinid memiliki durasi 

kerja sama dengan Repaglinid, yaitu sampai 4 jam, diabsorpsi dalam 20 menit 

setelah pemberian oral, dimetabolisme di sitokrom P450 2C9 dan 3A4 

menjadi metabolit aktif lemah, dieliminasi di ginjal dan memiliki waktu paruh 

1 jam (DiPiro, 2008; Sukandar, 2009). penurunan HbA1c oleh repaglinid dan 

nateglinid lebih rendah (2,4%, 1%, dan 0,8%) dibanding dengan golongan 

sulfonyluera. Oleh karena itu, penggunaan glinid direkomendasikan pada 
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pasien dengan HbA1c telah mendekati target, dan pada pasien dengan gula 

darah postprandial tidak terkontrol (Triplitt et al., 2008). 

 

Efek Samping: Efek samping yang sering terjadi yakni hipoglikemi, tetapi 

pada tingkat yang lebih ringan dibandingkan sulfonylurea. Selain itu, 

peningkatan berat badan 2-3 kg (nateglinid) dan < 1 kg (repaglinid) 

dilaporkan terjadi. Efek samping yang jarang terjadi diantaranya peningkatan 

enzim hepatik dan reaksi hipersensitivitas (Triplitt et al., 2008; Kroon dan 

Williams, 2013). 

 

Interaksi Obat : Kadar glukosa harus dimonitor ketat ketika obat golongan 

ini digunakansecara bersamaan dengan obat penurun glukosa lain. Repaglinid 

hendaknya dihindari penggunaannya bersama dengan gemfibrozil karena 

risiko hipoglikemia. Kombinasi gemfibrozil dan itrakonazol secara sinergis 

menghambat metabolisme repaglinid dan harus dihindarkan. Nateglinid 

dimetabolisme secara ekstensif oleh CYP 2C9 (70%) dan dalam jumlah lebih 

kecil 3A4 (30%). Tidak ada interaksi yang bermakna secara klinis antara 

nateglinid dengan gliburid, metformin, digoksin, diklofenak atau warfarin. 

Penggunaan bersamaan nateglinid dan repaglinid dengan rifampisin 

kemungkinan menurunkan efektivitas kedua obat tersebut (Kroon dan 

Williams, 2013). 

 

Dosis dan rute pemberian : repaglinid  dan  nateglinid digunakan sebelum 

makan (sampai 30 menit sebelumnya). Obat dapat digunakan pada pasien 

dengan gangguan renal, tepat untuk pasien yang memerlukan golongan 

pensekresi insulin namun mengalami hipoglikemi dengan sulfonylurea. 

Perhatian untuk pasien dengan gangguan hepatik sedang – berat, waktu paruh 

repaglinid memanjang dan nateglinid belum dilaporkan (Triplitt et al., 2008) 
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2.4.2.1.5 Inhibitor a-glukosidase 

 

 

Gambar 2.8 struktur kimia acarbose 

(sumber : katzung 2006) 

 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Maglitol 

(Sumber Katzung 2006) 

Obat golongan ini mempunyai mekanisme yakni memecahkan sukrosa dan 

karbohidrat yang ada didalam usus halus serta memperpanjang waktu absorbsi 

karbohidrat. Efektivitas golongan ini terlihat dari pengurangan glukosa 

postprandial (40-50 mg / dL; 2.2–2.8 mmol / L) dengan FBG yang relatif tidak 

berubah (~ 10% pengurangan) , pengurangan HbA1c rata-rata 0,3% menjadi 1%. 

Kriteria keefektifan obat golongan ini adalah pasien yang mendekati target level 

HbA1c dengan kadar hampir mendekati normal. Level FPG tetapi level 

postprandial tinggi.Penurunan glukosa yang terukur setelah mengkonsumsi obat 

golongan ini adalah sekitar 40-50 mm/hgDL(Dipiro et all, 2015). 

Farmakokinetik : obat golongan ini hanya bekerja pada dinding dinding 

usus halus. Metabolit dari acarbose akan di serap secara sistemik dan di 

eksresikan melalui organ ginjal. Sedangkan pada sediaan miglitol akan 

mengalami absrobsi dan dieksresikan melalui organ ginjal dengan utuh. 

Konsentrasi glukosa postprandial turun (40-50 mg/dL), sedangkan kadar 

glukosa puasa relatif tidak diubah (~10%). Rata-rata penurunan HbA1c 0,3-

1%. Keduanya dilaporkan menurunkan komplikasi mikrovaskular dan 
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makrovaskular tetapi penelitian tersebut terbatasi oleh jumlah sampel yang 

sedikit (Kroon dan Williams, 2014; Dipiro et all 2015). 

Efek samping : efek samping yang umum dirasakan oleh pasien saat 

mengkonsumsi obat golongan ini yaitu diare, perut kembung dan rasa nyeri 

di sekitar perut. inhibitor alfa glukoside dapat  menunda pencernaan 

karbohidrat kompleks. Mekanisme aksi ini mengarah ke penurunan glikemia 

dan efek osmotik yang tidak diinginkan. Disakarida yang tetap berada dalam 

lumen usus mungkin menyebabkan perutkembung, diare dan sakit perut. 

inhibitor alfa glukoside yang efektif bila tertelan pada awal makan, yaitu 

suapan pertama dari makanan. Tes fungsi hati juga harus dilakukan 

sebelumdan secara berkala setelah memulai terapi acarbose pada pengobatan 

pertama 6-12bulan. Hipoglikemia jarang terjadi dengan inhibitor alfa 

glukoside monoterapi. Namun, penggunaanbersamaan dari inhibitor alfa 

glukoside dengan insulin atau sulfonilurea dapat memicu 

kejadianhipoglikemia episodik. Hipoglikemia yang disebabkan oleh inhibitor 

alfa glukoside harus diatasi oleh monosakarida. (Katzung,2015 ;  DEPKES 

RI, 20015). 

 

2.4.2.1.6  Thianzolidindion 

 

Gambar 2.10 Struktur Kimia Risoglitazone 

(Sumber Katzung 2006) 

 

Gambar 2.11  struktur kimiawi pioglitazone 

(sumber Pubhchem, 2014) 
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Thiazolidindione adalah obat golongan  baru yang mempunyai efek 

meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan otot, hati, dan lemak secara tidak 

langsung. Obat golongan ini juga  memiliki mekanisme kerja mengikat pada 

peroxisome proliferator activator receptor-γ (PPAR-γ) yang ada pada sel lemak dan 

sel vascular.dan bekerja secara tidak langsung meningkatkan sensitivitas  insulin 

pada otot, jaringan lemak dan liver. Sebagai efeknya penyerapan glukosa ke  dalam 

jaringan lemak dan otot meningkat (Triplitt dkk, 2015). 

Aktivitas  farmakologi lainnya antara lain dapat menurunkan kadar 

trigliserida atau asam lemak bebas dan mengurangi  glukoneogenesis dalam hati. 

Zat ini tidak mendorong pankreas untuk meningkatkan  pelepasan insulin seperti 

sulfonilurea . Dua anggota dari  golongan tersebut tersedia secara komersial adalah 

rosiglitazon dan pioglitazon (Katzung, 2014).  

Farmakokinetik : pioglitazone dan rosiglitazone diserap baik dengan atau 

tanpa makanan, dan kedua nya di ikat pada protein plasma  hampir sekitar 

lebih dari 99%. Pioglitazone akan  melalui metabolisme di hati oleh CYP2C8 

enzim dan CY3A4 dan tereliminasi lewat bersamaan dengan keluarnya feses. 

Sedangkan rosiglitazone dominan di metabolisme  oleh CYP2C8 

dibandingkan dengan CYP2C9. Pioglitazone memiliki t ½ yakni 3 sampai 7 

jam sedangkan t ½ dari rosiglitazone adalah berkisar 3 sampai 4 jam dengan 

durasi kerja antihiperglikemik kurang dari 24 jam (Dipiro et all,2015). 

 

Efek samping : Efek samping yang utama dari golongan thiazolidindione 

adalah udema, terutama pada pasien hipertensi dan congestive cardiac failure 

,efek dari thiazolidinedione pada diferensiasi adiposit dan proliferasi, 

khususnya di adiposity perifer, selain itu efek samping dari pengobatan 

thiazolidinedion adalah penigkatan berat badan dan massa lemak perifer. 

Cenderung terjadi korelasi antara peningkatan lemak perifer dan perbaikan 

klinis dalam sensitivitas insulin dan glikemia pada diabetes tipe 2. Di sisi lain, 

lemak visceral yang muncul jauh lebih metabolik berbahaya dari lemak 

perifer, tidak meningkat dan mungkin pada kenyataannya menurun dengan 

terapi thiazolidinedion. Efek samping yang mungkin menghalangi 
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penggunaan thiazolidinedion pada pasien dengan gagal jantung parah adalah 

retensi cairan. Ini adalah efek kelas penting, yang dapat mengakibatkan 

edema perifer, terutama pada pasien yang memakai insulin secara bersamaan 

(yang mungkin sendiri menyebabkan beberapa peningkatan cairan 

interstitial). Peningkatan hasil volume plasma dalam setetes kecil dalam 

konsentrasi hemoglobin karena hemodilusi. Hal ini jarang signifikan secara 

klinis  (Greenfield et al., 2014). 

Interaksi obat : terdapat  interaksi obat yang signifikan telah dilaporkan 

dengan thiazolidinediones, tetapi perlu diberi catatan bahwa dalam kombinasi 

dengan sulfonilurea, hipoglikemia dapat terjadi karena kombinasi dari 

sensitivitas insulin ditingkatkan (thiazolidinedion) dan ditingkatkan sekresi 

insulin (sulfonilurea). Thiazolidinedion dimetabolisme oleh sitokrom P450 

2C8 (dan oleh CYP3A4 untuk pioglitazone), tetapi pada dosis konvensional 

ternyata tidak mempengaruhi aktivitas enzim tersebut. Perhatian tetap harus 

dilakukan ketika menggunakan thiazolidinedion dalam kombinasi dengan 

obat dimetabolisme oleh enzim ini. (Greenfield et al., 2014). 

Dosis dan rute pemberian : Dosis Pioglitazone mulai 15 mg per oral sekali 

sehari; dosis maksimum 45 mg/hari. Rosiglitazone dimulai dengan 2 sampai 

4 mg per oral sekali sehari; dosis maksimum 8 mg / hari. Dosis 4 mg dua kali 

sehari dapat mengurangi A1C38 sebesar 0,2% hingga 0,3% lebih dari 8 mg 

diminum sekali sehari (Dipiro et al, 2015). 

 

2.4.2.1.7 Penghambat DPP IV 

Obat golongan penghambat DPP-IV menghambat kerja enzim DPP-IV 

sehinggaGLP-1 (Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi 

dalam bentuk aktif. Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan 

menekan sekresi glukagon bergantung kadar glukosa darah (glucose 

dependent). Contoh obat golongan ini adalah Sitagliptin dan Linagliptin 

(DEPKES RI, 2015).  

Glucagon like peptide 1 (GLP1) merupakan suatu hormon peptida yang 

dihasilkan oleh sel L di mukosa usus. Peptida ini disekresi oleh sel mukosa 
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usus bila ada makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. GLP1 

merupakan perangsang kuat penglepasan insulin dan sekaligus sebagai 

penghambat sekresi glukagon. Namun demikian, secara cepat GLP1 diubah 

oleh enzim dipeptidyl peptidase 4 (DPP4), menjadi metabolit GLP1(9,36) 

amide yang tidak aktif. Sekresi GLP 1 menurun pada DM tipe 2 (Price,2014). 

 

 

 

 

Sitaglipin  

 

Gambar 2.12 struktur kimia sitaglipin 

 (sumber dari Pubhcem) 

Farmakokinetik : Memiliki bioavaibilitas sebesar 85% dan terekskresi pada 

urine 85% waktu paruhnya 2 – 3 jam serta fraksi terikat protein sebanyak 

9,3% pada dosis 2 x 50 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan. 

Memiliki T ½ atau waktu paruh yakni 12 jam dan dengan presentase sekitar 

79% dari dosis sitaglipin di keluarkan melalui bentuk urin dan tidak berubah 

melalui sekresi aktif. Kadar sitaglipin meningkat 2,3 kali dibandingkan 

dengan subjek sehat pada pasien penderita gangguan ginjal sedang (klirens 

kreatinin 30 sampai < 50 ml/menit), meningkat 3,8 kali pada pasien dengan 

gangguan ginjal berat (klirens kreatinin <30 ml/menit) dan 4,5 kali meningkat 

pada pasien dengan gangguan gagal ginjal akhir (dialisis), adanya makanan 

tidak mempengaruhi proses adsropsi sitaglipin dan vitaglipin .Vitaglipin 
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diabrospsi secara lebih cepat dan hampir sempurna dengan presentase 85% 

dengan penggunaan oral dalam waktu 1-2 jam t max dapat tercapai, terdapat 

penuruan HbA1c dengan rata rata 0,7% sampai 1% pada penggunaan dosis 

maksimum. Penurun HBA1c bergantung pada kadar baseline HbA1c sebelum 

terapi, semakin tinggi kadar base line maka semakin tinggi penurunan HbA1c 

(Triplit dkk, 2008 ; Scheen, 2014).  

Farmakodinamik : menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 

(Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk 

aktif. Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menekan 

sekresi glukagon bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent) 

(Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 – 2015). 

Efek samping dari vildagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8%  

( Fatimah, 2015).  

 

Interaksi obat : Sitagliptin dimetabolisme oleh CYP3A4 sebanyak 20% dan 

sedikit oleh CYP2C8. Sitagliptin dan vidagliptin tidak tampak menghambat 

ataupunmenginduksi CYP450. Sitagliptin merupakan substat dari p-

glycoprotein tetapi mempunyai efek yang tidak bermakna pada kinetika 

digoksin dan, siklosporin A meningkatkan AUC hanya sekitar 30%. 

Saxagliptin dimetabolisme oleh CYP3A4/5 sehingga berinteraksi dengan 

beberapa obat secara signifikan. Dengan demikian, apabila saxagliptin 

digunakan secara bersamaan dengan penghambat enzim CYP3A4/5 

diantaranya ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, telitromisin, dan 

penghambat protease seperti indinavir maka dosis saxagliptin hendaknya 

diturunkan menjadi 2,5 mg/hari (Kroon, 2013). 

 

Efek samping : Hipoglikemia ringan dapat terjadi, namun DPP-4 inhibitor 

tidak meningkatkan risiko hipoglikemia sebagai monoterapi atau 

dikombinasikan dengan obat yang memiliki insiden rendah hipoglikemia. 

Urtikaria dan/atau edema wajah dapat terjadi pada 1% dari pasien, dan 

penghentian obat dibenarkan. Kasus yang jarang terjadi sindrom Stevens-
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Johnson telah dilaporkan. Saxagliptin menyebabkan pengurangan terkait 

dosis pada  jumlah limfosit absolut; pemberhentian harus dipertimbangkan 

jika infeksiberkepanjangan terjadi (DIPIRO et al, 2015). 

 

Dosis dan rute pemberian : Dosis sitagliptin oral 100 mg/hari kecuali ada 

gangguan ginjal. Dosis vidagliptin oral 50-100 mg/hari . Dosis 50 mg/hari 

direkomendasikan jika klirenskreatinin 30 sampai < 50 ml/menit, atau 25 mg 

jika kurang dari 30 ml/menit. Sementara itu dosis ekivalen adalah sebagai 

berikut: dosis 50 mg untuk laki-lakidengan kreatinin > 1,7 – 3 mg/dL dan 

wanita > 1,5 – 2,5 mg/dL. Dosis 25 mg untuk laki-laki > 3 mg/dL dan wanita 

> 2,5 mg/dL (Triplitt et al., 2008 ; Dipiro, 2015). 

 

2.4.2.1.8 Penghambat SGLT-2 

 SGLT-2 inhibitors bekerja dengan cara menghambat reabsorbsi 

glukosa di tubulus proksimal dan memfasilitasi ekskresi glukosa melalui 

urin, sehingga dapat memperbaiki kontrol glikemik.  Pada individu yang 

sehat, SGLT-2 dapat menyerap kembali sekitar 90% glukosa. Namun, 

penghambat SGLT-2 hanya menghambat sekitar 30-50% dari beban 

glukosa yang terfiltrasi. Peningkatan ekskresi glukosa melalui urin akan 

menyebabkan kehilangan kalori sehingga dapat mengalami penurunan berat 

badan. Selain itu, efek lain yang dapat ditimbulkan dari peningkatan 

ekskresi glukosa melalui urin adalah tekanan darah sistolik menurun 

(Anaya, 2014 ; Triplit et al, 2015). 

Obat yang termasuk golongan ini antara lain: Canagliflozin, 

Empagliflozin, Dapagliflozin, Ipragliflozin (PERKENI,2015). 
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Canaglifozin   

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia Canaglifozin  (Sumber : Isaji, 2011) 

Farmakokinetik : Memiliki bioavaibilitas sebesar 65% dan lama kerja 1 – 

2 jam serta waktu paruh untuk dosis 10 mg yaitu 10,2 jam dan dosis 300 mg yaitu 

13,1 jam. Termetabolisme di hati dan terekskresi di feses sebesar 41,5% dan urine  

33% yang terekskresi. Penggunaan canaglifozin diminum sebelum makan, 

canaglifozin memiliki efek samping ISK sebesar 0,5 – 0,9% (Dipiro,2015).  

 

 Farmakodinamik : SGLT 2 memiliki afinitas rendah dan bekerja dengan 

transporter glukosa berkapasitas tinggi yang terletak di tubulus proksimal pada 

ginjal. Hal ini bertanggung jawab untuk 90 % dari reabsorpsi glukosa. 

Penghambatan SGLT 2 menyebabkan penurunan glukosa darah akibat 

peningkatan ekskresi glukosa ginjal. Mekanisme kerja dari obat kelas baru ini juga 

menawrkan kontrol glukosa lebih lanjut dengan memungkinkan sensitivitas 

insulin meningkat dan penyerapan glukosa dalam sel otot, penurunan 

glukoneogenesis dan meningkatkan pelepasan insulin fase pertama dari sel sel beta 

(Jansen Research, 2012).  

 

Efek samping : Canaglifozin memiliki efek samping jarang dilaporkan 

yakni  infeksi kelamin pada perempuan (sekitar 10,4-11,4 %) (Wong, 2016).  
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 Tabel II. 5 Golongan Obat Antidiabetik Oral  (sumber :PERKENI 2015) 

 

 

Golongan Generik Nama 

dagang 

Mg/tab Dosis 

harian 

(mg) 

Lama 

kerja 

Frek

/hari 

keterangan 

Sulfonyl urea  Glibenclamide 

 

 

 

Candiabex 5  

 

 

2,5- 20 Mg 

 

 

 

12-24 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum 

makan 

Glidanil 5 

Harmida 2,5 – 5  

Renabetic  5 

Daxonil 5 

Gluconic 5 

Padonill 5 

Glipizide Glucotrol 

XL 

5-10 5-20 12-16 1 

Gliclazide  

 

 

Diamicron 

XR 

30-60 30-120 24 1 

Diamicron 80 40-320 10-20 1-2 

Glucored 

Linodiab 

Pedab 

Glicamel 

Glukolos 

Meltika 

Glicab 

Gliquidon Glurenorm 30   15-120 6-8 1-3 

Glimepuiride 

 

 

 

 

 

 

Actaryl 1-2-3-4 1-8 24 1 

Amaryl 1-2-3-4 

Diaglime 1-2-3-4 

Gluvas 1-2-3-4 

Metrix 1-2-3-4 

Pimaryl 2-3 

Simryl 2-3 

Versibet 1-2-3 

Amadiab 1-2-3-4 

Amapiride 1-2-3-4 

Glimetic 2 

Mapryl 1-2 

Paride 1-2 

Relide 2-4 

Velacom 

2/Velacom 

3 

2-3 

Glinide Repaglinide Dexanorm 0,5-1,2 1-16 4 2-4  

Nateglinide Starlix 60-120 180-360 4 3  

 

thiazolidinedione 

 

Pioglitazone Actos 15-30 15-45 24 1 Tidak 

bergantung 

jadwal makan 
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Lanjutan Halaman 

 

 

Golongan Generik   Nama 

Dagang 

Mg/Tab Dosis 

Harian 

(Mg) 

Lama 

Kerja 

Frek

/Hari 

Keterangan 

Thiazolidinedion Pioglitazone  Pionix 15-30 Mg 15 24 1 Tidak 

Bergantung 

Jadwal Makan 

Penghambat Alfa 

Glucose 

Acarbose Acrios 50-100 100-300  3 Bersama 

Suapan 

Pertama 
Glubose 

Eclid 

Glucobay 

Biguanide Metformin 

 

 

 

Adecco 500 500-3000 6-8 1-3 Bersama/Sesud

ah  Makan Efomet 500-850 

Formell 500-850 

Glucepatic 500 

Gradiab 500-850 

Metphar 500 

Zendiab 500 

Diafac 500 

Forbetes 500-850 

Glucophage 500-850-

1000 

Glotica 500-850 

 

Penghambat DPP 

IV 

 

Vitaglipin  Galvus 50 50-100 12-24 1-2 Tidak 

Bergantung 

Jadwal Makan 
Sitaglipin Januvia 25-50-100 25-100  

 

24 

 

 

1 
Saxaglipin Onglyza 5 5 

Linaglipin Trajenta 50 50-100 

Penghambat 

SGLT 2 

Dapagliflozin Forxigra 5-10 5-10 24 1 Tidak 

Bergantung 

Jadwal Makan 

Obat Kombinasi 

Tetap 

 

 

Glibenclamid

e+ 

Metformin 

Glucovance 1,25/250 

2,5/300 

5/500 

Mengatur 

Dosis 

Maksum 

Masing 

Masing 

Kompone

n 

12-24 1-2  

 

 

 

 

 

 

Bersama 

Makan 

Glimepiride+ 

Metformin 

Amaryl-M 1/250 

2/500 

 1-2 

Pioglitazone+ 

Metformin 

Pionix-M 15/500 

15/850 

18-24 1-2 

Actosmet 15/850  1-2 

 Sitaglipin+ 

Metformin 

Janumet 50/500 

50/850 

50/1000 

12-24 2 

 Vitaglipin+ 

Metformin 

Galvusmet 50/500 

50/850 

50/1000 

2 

 Saxaglipin+ 

Metformin 

 Xombiglyze 

Xr 

5/500 2 
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Lanjutan Halaman 

 

2.4.2.2 Insulin 

 Insulin merupakan terapi berkelanjutan yang amat dibutuhkan, utamanya 

pada pasien dm tipe I yang mengalami kerusakan sel B Langerhans sehingga 

kesulitan memproduksi insulin secara maksimal. Insulin merupakan bhormon yang 

dihasilkan oleh sel sel B Langerhans yang terletak di pancreas. Awal mula insuluin 

di buat dari hasil ekstraksi pancreas babi atau sapi , namun seiring bertambah maju 

zaman dan perkembangan ilmu kedokteran maka kini telah di buat oleh teknologin 

DNA rekombinan yang disebut human insulin ( Dipiro,2015 ; Tjay et all, 2014). 

Tabel II.4 jenis insulin dan sediaanya(sumber :  PERKENI,2015) 

Jenis insulin  Nama sediaan  Profil kerja  

  Mula 

kerja 

Jam 

Puncak 

kerja 

(jam) 

Durasi kerja 

(jam) 

Kerja cepat 

(rapid acting) 

Lispro 

Aspart 

Glulisin  

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,5-2 

0,5-2 

0,5-2 

4-6 

Kerja singkat 

(short acting) 

Actrapid 0,5-1 2-3 6-8 

Kerja sedang 

(intermediet 

acting) 

NPH insulartard 1,5-4 4-10 12-20 

Kerja panjang 

(long acting) 

Glargin 

Determin 

1-3 

1-3 

- 

- 

18-24 

Golongan Generic Nama 

Dagang 

Mg/Tab Dosis 

Harian 

(Mg) 

Lama 

Kerja 

Frek/ 

Hari 

Keterangan 

Obat 

Kombinasi 

Tetap 

Linaglipin + 

Metformin 

Trajenta 

Duo 

2,5/500 

2,5/850 

2,5/1000 

Mengatur 

Dosis 

Maksimu

m 

Masing 

Masing 

Kompone

n 

12-24   

Bersama 

Makan 
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Campuran  

(mix acting)  

70/30 humulin 

(70% NPH, 30% 

regular) 

75/25 humalog 

(75% NPH, 25% 

lispro) 

0,5-1 

 

0,2-0,5 

3-12 

 

1-4 

20-24 

 

2.5 Tinjauan obat gliclazide  

 

Gambar 2.14  Struktur kimiawi gliklazide (sumber : Pubhcem) 

2.5.1 Struktur Kimiawi Gliclazide 

Molekul berisi kelompok azabicyclo-octyl yang memberikan sifat khusus 

yakni  bersifat antioksidan yang mampu meredakan stress oksidatif yang umum 

terjadi pada penyakit DM NIDM(DM tipe II) yang berkaitan dengan komplikasi 

makrovaskular dan mikrovaskular. (Prato, 2014). 

2.5.2 Farmakokinetik gliclazide  

Melalui metabolisme di hepar dan diekskresi melalui ginjal. Lama kerja 

lebih dari 12 jam dengan waktu paruh 10 jam (Dipiro, 2008). Dosis pemakaian 1-3 

kali sehari sebanyak 80-320 mg/ hari. Dosis maksimum 320 mg/ hari diminum 

setelah makan (Fatimah, 2015).  

Gliclazide memiliki waktu paruh menengah sekitar 11 jam. Hal ini secara 

ekstensif dimetabolisme, dan pembersihan ginjal menyumbang hanya 4% dari total 
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izin obat. Gliclazide juga melintasi penghalang plasenta dan beredar dalam sistem 

darah janin. Volume jelas rendah distribusi mungkin tercermin dalam tingkat tinggi 

gliclazide mengikat protein (sekitar 94% pada konsentrasi plasma 8mcg/mL), 

Gliclazide didistribusikan dalam cairan ekstraseluler, yang mengarah ke 

konsentrasi tinggi di hati, ginjal, kulit, paru, otot rangka, usus (Prato,2014). 

 

2.5.3 Farmakodinamik Gliclazide  

 Mekanisme kerja Gliclazide merangsang sekresi insulin melalui reseptor β 

sel sulphonylurea dan melalui efek langsung pada transportasi kalsium intraseluler. 

Ini secara khusus meningkatkan abnormal pertama fase insulin release pada DM 

tipe 2, dan juga memiliki efek pada tahap kedua. Pola pelepasan insulin ini diduga 

menjelaskan insiden lebih rendah dari episode hipoglikemia dan penambahan berat 

badan dibandingkan dengan beberapa sulphonylureas lainnya. Ada juga penurunan 

produksi glukosa hepatik dan perbaikan clearance glukosa, tanpa perubahan 

reseptor insulin( Dipiro, 2015).  

Hal ini menunjukkan kemungkinan efek pasca-reseptor pada tindakan insulin 

mungkin dengan stimulasi hati fruktosa-2, 6bisphosphatase . Gliclazide 

mengurangi kadar glukosa darah pada pasien dengan NIDDM dengan mengoreksi 

sekresi insulin yang cacat dan resistensi insulin perifer dirangsang dan merangsang 

sekresi insulin dari sel ß pankreas meningkat mengikuti administrasi gliclazide, 

dengan kedua fase pertama dan kedua sekresi yang terkena (Katzung,2015). 

Hal ini terjadi melalui pengikatan gliclazide untuk reseptor tertentu pada sel 

ß pankreas yang menyebabkan penurunan dalam penghabisan kalium dan penyebab 

depolarisasi pada sel. Selanjutnya, saluran kalsium terbuka, mengarah ke 

peningkatan kalsium intraseluler dan induksi pelepasan insulin. Selain itu, 

gliclazide meningkatkan sensitivitas sel ß untuk glukosa. Gliclazide mungkin 

memiliki efek tambahan pankreas yang mengembalikan sensitivitas insulin perifer, 

seperti penurunan produksi glukosa hepatik, dan meningkatkan clearance glukosa 

dan otot rangka aktivitas sintesis glikogen. Efek ini tidak muncul untuk dimediasi 

oleh efek pada jumlah reseptor insulin (Tao, 2014). 
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2.5. 4 Efek samping Gliclazide 

Berupa gejala saluran cerna dan sakit kepala ,  mual muntah ,hipoglikemik 

meskipun jarang terjadi (Tao, 2014). 

  


