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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Melitus merupakan sekelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang berhubungan dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, 

dan protein sebagai akibat adanya defisiensi sekresi insulin, penurunan efektivitas 

insulin maupun keduanya (ADA, 2014). 

WHO menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan keenam di dunia sebagai 

negara yang jumlah penderita diabetes melitus terbanyak setelah India, China, Jepang, 

Uni Soviet dan Brasil. Pada tahun 2016 diperkirakan 422 juta orang menderita diabetes 

melitus lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1980an sekitar 108 juta orang (WHO, 

2016). Depkes RI tahun 2012 menyatakan bahwa diabetes melitus  tergolong kelompok 

10 besar penyakit tidak menular dan jumlah kasus diabetes melitus memiliki jumlah 

terbanyak dibandingkan dengan masalah penyakit tidak menular lainnya. Riskesdas 

tahun 2013 menyatakan bahwa diabetes tertinggi yaitu di DI Yogyakarta (2,6%), DKI 

Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (2,4%), dan Kalimantan Timur (2,3%) (RISKESDAS, 

2013). Jumlah kasus diabetes melitus yang tergantung insulin di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2013 sebanyak 9,376 kasus lebih rendah dibandingkan pada tahun 2012 

(19,493 kasus), kasus tertinggi yaitu di Brebes dan Semarang sebesar 1,095 kasus. 

Sedangkan  yang tidak tergantung insulin mengalami penurunan sebanyak 181,543 

kasus menjadi 142,925 kasus (Dinkesprov-Jateng, 2013).  

Etiologi diabetes melitus tipe 2 melibatkan faktor lingkungan, gaya hidup dan 

faktor genetik. Terdapat beberapa varian genetik yang diasosiasikan dengan terjadinya 

disfungsi sel-sel beta pankreas dan resistensi insulin. Sekitar 2-5% diabetes melitus tipe 

2 memiliki defek gen yang bersifat autosom dominan. Orang yang memiliki defek gen 

ini akan mengalami diabetes melitus tipe 2. Faktor lingkungan dan gaya hidup 

merupakan salah satu penyebab meningkatnya insiden diabetes melitus tipe 2. Gaya 

hidup dengan asupan karbohidrat yang tinggi serta aktivitas fisik yang adekuat ketika 

digabung dengan genetik akan menyebabkan terjadinya diabetes melitus tipe 2 

(Smeltzer et al., 2013) .   
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Mekanisme patofisiologi diabetes melitus tipe 2 terjadi sebagai akibat kombinasi 

beberapa aspek yang berlangsung lama, dapat bertahun-tahun secara subklinis. Aspek-

aspek tersebut adalah penurunan sekresi insulin dan resistensi insulin. Penurunan 

sekresi insulin terjadi pada sel beta pankreas. Resistensi insulin banyak terjadi akibat 

dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik serta penuaan. Suatu penelitian menemukan 

bahwa gangguan fungsi sel pankreas ini terajdi secara dini bahkan sebelum adanya 

resistensi insulin (Teixeria, L, 2011). 

Adanya penyakit diabetes melitus dalam tubuh dapat mengakibatkan turunnya 

kualitas hidup seseorang, hal ini disebabkan karena penderita diabetes melitus 

khususnya diabetes melitus tipe 2 yang sudah diderita secara menahun baik yang tidak 

diobati atau tidak terkontrol maupun yang diobati namun tidak teratur akan 

menimbulkan tingginya risiko komplikasi (IDF, 2012). Komplikasi diabetes melitus 

dapat digolongkan menjadi komplikasi akut yaitu diabetes ketoasidosis, hiperosmolar 

non ketolik, dan hipoglikemia serta komplikasi kronis yaitu makrovaskular 

(peningkatan risiko penyakit arteri koroner) dan mikrovaskular (retinopati, neuropati, 

dan nefropati) yang keduanya juga membawa dampak merugikan pada peningkatan 

biaya kesehatan yang cukup besar (Perkeni, 2015). 

Tujuan dari penatalaksanaan diabetes melitus yaitu menurunkan angka mortalitas 

dan morbiditas. Penatalaksanaan diabetes melitus yang tidak tepat menyebabkan tidak 

tercapainya kontrol glukosa darah yang mendekati normal sehingga akan menyebabkan 

komplikasi. Komplikasi tersebut meliputi penyakit jantung koroner, penyempitan 

pembuluh darah, nefropati, neuropati yang berujung kematian. Gejala khas yang 

menyertai diabetes melitus yaitu mudah lapar (polifagia), banyak minum (polidipsi), 

sering buang air kecil (poliuria). Terapi farmakologi diberikan apabila terapi non 

farmakologi tidak bisa mengendalikan kontrol glukosa darah. Tetapi pada pemberian 

terapi farmakologi harus diimbangi dengan terapi non farmakologi. Terapi farmakologi 

yang dapat diberikan yaitu Obat Anti Diabetik (OAD) dan insulin (Suyono & Slamet, 

2011). Beberapa golongan OAD yang bisa digunakan untuk terapi kontrol glukosa 

adalah golongan Sulfonilurea, Meglitinid, Tiazolidindion obat yang bekerja 

meningkatkan sekresi insulin, golongan Inhibitor Dipeptidyl Peptidase IV (DPP-IV) 
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dan agonis reseptor Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) memiliki mekanisme kerja 

meingkatkan sekresi insulin dan menurunkan sekresi glucagon (Inzucchi et al., 2012). 

Metformin merupakan golongan Biguanid yang dapat menurunkan kadar glukosa 

darah terutama dengan cara mengurangi produksi glukosa hati atau glukoneogenesis 

dan meningkatkan sensitifitas insulin dihati dan jaringan perifer, sehingga dapat 

meningkatkan pengambilan serta penggunaan glukosa oleh jaringan perifer. Selain itu 

Metformin tidak menyebabkan efek samping hipoglikemia (Dipiro, 2015). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lilian B. A, and Marlia B. G., 2013, 

dikatakan bahwa Metformin pada pengobatan diabetes melitus tipe 2 memberikan hasil 

yang baik dan merupakn satu-satunya agen antidiabetik oral yang memberikan hasil 

kontrol glikemik yang baik. Selain itu pada pasien yang menggunakan obat Metformin 

tidak menimbulkan asidosis laktat, dibandingkan dengan OAD yang lain. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Wang Yi-Wei et al., 2017. Mengatakan  bahwa 

Metformin merupakan terapi yang paling sering diresepkan pada pasien diabetes 

melitus tipe 2. Selain itu Metformin memiliki profil keamanan sangat baik dan secara 

farmakoekonomi juga menguntungkan.  

 Berdasarkan data-data diatas tentang Metformin maka akan dilakukan penelitian 

bagaimana pola penggunaan Metformin pada diabetes melitus tipe 2 di RSUD Dr.Iskak 

Tulungagung. 

1.2   Rumusan Masalah 

 Bagaimana pola penggunaan Metformin pada pasien diabetes melitus tipe 2 di 

RSUD Dr.Iskak Tulungagung? 

1.3  Tujuan  Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Mengetahui pola penggunaan Metformin pada pasien diabetes melitus tipe 2 

di RSUD Dr.Iskak Tulungagung. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan Metformin meliputi rute, dosis, frekuensi, dan 

lama penggunaan pada pasien diabetes melitus tipe 2 di RSUD Dr.Iskak Tulungagung. 
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1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Bagi penelitian  

1. Mengetahui pola penggunaan Metformin pada pasien diabetes melitus tipe 2 

sehingga farmasis dapat memberikan kemampuan kefarmasian pada saat bekerja sama 

dengan tenaga kesehatan lainnya. 

2. Dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca sebagai bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai diabetes melitus tipe 2. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai gambaran pihak rumah sakit tentang terapi metformin pada diabetes melitus 

tipe 2 

2. Sebagai gambaran Apoteker atau Instalasi farmasi dalam melakukan pemantauan 

terapi obat pada diabetes melitus tipe 2 

 

 


