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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pankreas  

2.1.1  Anatomi Pankreas 

 

Gambar 2.1 Anatomi Pankreas  (Dolensek, Rupnik & Stozer, 2015). 

Pankreas terletak retroperitoneal melintang di abdomen bagian atas dengan panjang 

sekitar 25 cm dan berat 120 gram. Pankreas terdiri atas bagian kepala atau caput yang 

terletak di cekungan duodenum, diikuti corpus ditengah, dan cauda arah ke depan 

menuju ligamentum lienorenalis. Ada sebagian kecil dari pankreas yang berada di 

bagian belakang Arteri Mesenterica Superior yang disebut dengan Processus Uncinatus 

(Moore & Agur, 2012).  

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 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 
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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 (Sherwood, 2012). 

2.1.2    Fisiologi dan Peranan Pankreas Dalam Mengatur Metabolisme Glukosa 

Sebagai salah satu kelenjar endokrin, pankreas bertanggung jawab dalam mengatur 

kadar glukosa darah. Perubahan kadar glukosa dalam plasma mengakibatkan 

penyesuaian sekresi insulin untuk mengembalikan kadar glukosa darah pada rentang 

yang normal. Insulin merupakan hormon anabolik utama yang meningkatkan cadangan 

energi. Pada semua sel, insulin meningkatkan kerja enzim yang mengubah glukosa 

menjadi bentuk cadangan energi yang lebih stabil yaitu glikogen. Insulin memegang 

peranan penting dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Gejala awal 

diabetes melitus berhubungan dengan efek langsung dari kadar glukosa darah yang 

tinggi. Jika kadar glukosa darah puasa sampai di atas 160-180 mg/dl, maka glukosa akan 

dikeluarkan melalui urin. Jika kadarnya lebih tinggi lagi, ginjal akan membuang air 

tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Karena ginjal 

menghasilkan urin dalam jumlah yang berlebihan, maka penderita sering urinasi dalam 

jumlah yang banyak (poliuria). Akibatnya, maka penderita merasakan haus yang 

berlebihan sehingga banyak minum (polidipsia) (Soegondo, 2010).  

 Pankreas kaya akan saraf otonom yang juga berfungsi mengatur sekresi pankreas. 

Selain persarafan, sekresi pankreas juga diatur secara hormonal. Sel-sel neuroendokrin 

yang terdapat pada duoenum melepaskan hormon sekretin. Sekretin akan merangsang 

sekresi cairan kaya bikarbonat dari pankreas. Selain sekretin, sel-sel neuroendokrin 

duodenum juga melepaskan kolesistokinin-pankreosimin (CCK). CCK akan 

merangsang sekresi cairan kaya akan enzim dari pankreas. Selain duodenum, sel-sel 

neuroendokrin pilorus lambung juga mensekresi hormon yaitu gastrin. Sama halnya 

dengan CCK, gastrin berperan merangsang sekresi cairan kaya akan enzim dari pankreas 

(Young et al., 2008). 
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2.2 Diabetes Melitus 

2.2.1 Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolik yang ditandai 

dengan tingginya kada gula darah (hiperglikemia) yang berhubungan dengan kelainan 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang menghasilkan komplikasi kronis 

termasuk makrovaskular, mikrovaskular, dan gangguan neuropatik yang dapat terjadi 

(Dipiro et al., 2015). Diabetes melitus dibagi menjadi beberapa tipe yaitu diabetes 

melitus tipe 1 merupakan kegagalan sintesis insulin oleh sel-sel beta pancreas 

diperkirakan terjadi karena destruksi autoimun palau-palau Langerhan yang 

menimbulkan gangguan pengaturan glukosa dalam serum. Diabetes melitus tipe 2 

merupakan keadaan tubuh yang resisten pada insulin. Tubuh sebenarnya memiliki 

insulin yang cukup untuk mengubah glukosa menjadi energi, hanya saja insulin tidak 

dapat berikatan dengan reseptornya sehingga terjadilah penumpukan glukosa dalam 

darah (ADA, 2015). 

2.2.2 Epidemiologi Diabetes Melitus Tipe 2 

Pada tahun 2000 menurut WHO diperkirakan sedikitnya 171 juta orang diseluruh 

dunia menderita diabetes melitus atau sekitar 2,8% dari total populasi. Insidennya terus 

meningkat dengan cepat dan diperkirakan tahun 2030 angka ini mencapai 366 juta jiwa 

atau sekitar 4,4% dari populasi dunia. Diabetes melitus terdapat diseluruh dunia, 

persentase 90% yang merupakan jenis diabetes melitus tipe 2 terjadi di negara 

berkembang, peningkatan prevalensi terbesar adalah di Asia dan di Afrika. Hal ini akibat 

tren urbanisasi dan perubahan gaya hidup seperti pola makan yang tidak sehat (WHO, 

2012). Indonesia menduduki peringkat ke-4 terbesar penderita diabetes melitus di dunia. 

International Diabetes Federation menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 387 

juta orang yang menderita diabetes melitus dan diperkirakan jumlah penderita di dunia 

mencapai 592 juta orang pada tahun 2035. Di Indonesia, prevalensi DM yang 

terdiagnosis dokter atau gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah (3,7%), Sulawesi 

Utara (3,6%), Sulawesi Selatan (3,4%), dan Nusa Tenggara Timur (3,3 %) (IDF, 2015, 

Depkes RI, 2013).     



8 
 

2.2.3 Etiologi dan Faktor Resiko Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes melitus tipe 2 biasanya terjadi pada usia dewasa (WHO, 2014). Seringkali 

diabetes tipe 2 didiagnosis beberapa tahun setelah onset, yaitu setelah komplikasi 

muncul sehingga tinggi insidensinya sekitar 90% dari penderita diabetes melitus di 

seluruh dunia dan sebagian besar merupakan akibat dari memburuknya faktor risiko 

seperti kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik (WHO, 2014). Diabetes 

melitus tipe 2 disebabkan karena sekretorik insulin cacat genetik secara progresif dari 

latar belakang insulin yang resisten. Diabetes melitus tipe 2 merupakan dampak dari 

ketidakseimbangan insulin dalam tubuh akibat obesitas, gaya hidup, dan pola makan. 

Konsumsi karbohidrat yang berlebih menyebabkan ketidakseimbangan ikatan insulin 

dan karbohidrat dalam darah. Diabetes tipe lain disebabkan karena penyebab dari 

penyakit lain, misalnya cacat genetik pada fungsi sel β, cacat genetik pada kerja insulin, 

penyakit eksokrin pankreas seperti fibrosis kistik serta dampak penyakit dan obat-obatan 

kimia seperti dalam pengobatan HIV / AIDS atau setelah transplantasi organ. Klasifikasi 

yang terakhir adalah diabetes melitus kehamilan, tingginya gula darah hanya terjadi pada 

masa kehamilan dan akan hilang sendiri setelah melahirkan (ADA, 2014 & Muhlisin et 

al., 2015). 

Adapun Faktor resikonya yaitu (Garnita, 2016): 

1. Kelainan Genetik 

 Diabetes melitus tipe 2 sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Seorang anak 

memiliki risiko 15 % menderita diabetes melitus tipe 2 jika salah satu dari kedua orang 

tuanya menderita diabetes melitus tipe 2. Anak dengan kedua orang tua menderita 

diabetes melitus tipe 2 mempunyai risiko 75 % dan anak dengan ibu menderita diabetes 

melitus tipe 2 mempunyai risiko 10-30 % lebih besar daripada anak dengan ayah 

menderita diabetes melitus tipe 2. 

2. Usia 

Umur yang semakin bertambah akan berbanding lurus dengan peningkatan risiko 

menderita penyakit diabetes melitus karena jumlah sel beta pankreas yang produktif 

memproduksi insulin akan berkurang. Hal ini terjadi terutama pada umur yang lebih dari 

45 tahun. 
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3. Stress 

Stress adalah perasaan yang dihasilkan dari pengalaman atau peristiwa tertentu. 

Sakit, cedera dan masalah dalam kehidupan dapat memicu terjadinya stress. Tubuh 

secara alami akan merespon dengan banyak mengeluarkan hormon untuk mengatasi 

stress. Hormon-hormon tersebut membuat banyak energi (glukosa dan lemak) tersimpan 

di dalam sel. Insulin tidak membiarkan energi ekstra ke dalam sel sehingga glukosa 

menumpuk di dalam darah 

4. Pola Makan yang Salah 

Ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian diabetes melitus 

tipe 2. Pola makan yang jelek atau buruk merupakan faktor risiko yang paling berperan 

dalam kejadian diabetes melitus tipe 2. Pengaturan diet yang sehat dan teratur sangat 

perlu diperhatikan terutama pada wanita. Pola makan yang buruk dapat menyebabkan 

kelebihan berat badan dan obesitas yang kemudian dapat menyebabkan diabetes melitus 

tipe 2. 

5. Minimnya Aktivitas Fisik 

Perilaku hidup sehat dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur. 

Manfaat dari aktivitas fisik sangat banyak dan yang paling utama adalah mengatur berat 

badan, memperkuat sistem tubuh dan kerja jantung. Aktivitas fisik atau olahraga dapat 

mencegah munculnya penyakit diabetes melitus tipe 2. Sebaliknya, jika tidak melakukan 

aktivitas fisik maka risiko untuk menderita penyakit diabetes melitus tipe 2 akan 

semakin tinggi. 

6. Obesitas 

80% dari penderita NIDDM adalah Obesitas/gemuk. 

7.  Merokok 

Terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan kejadian 

diabetes melitus tipe 2. Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko diabetes melitus 

tipe 2 karena memungkinkan untuk terjadinya resistensi insulin. Kebiasaan merokok 

juga telah terbukti dapat menurunkan metabolisme glukosa yang kemudian 

menimbulkan diabetes melitus tipe 2. 
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8. Hipertensi 

Pada orang dengan diabetes melitus, hipertensi berhubungan dengan resistensi 

insulin dan abnormalitas pada sistem renin-angiotensin dan konsekuensi metabolik yang 

meningkatkan morbiditas. Abnormalitas metabolik berhubungan dengan peningkatan 

diabetes melitus pada kelainan fungsi tubuh/ disfungsi endotelial. Sel endotelial 

mensintesis beberapa substansi bioaktif kuat yang mengatur struktur fungsi pembuluh 

darah. 

2.2.4 Patogenesis Diabetes Melitus Tipe 2 

       Diabetes melitus secara umum terjadi karena adanya proses patogenesis. Ini 

bersamaan dengan terganggunya resistensi insulin yang menyebabkan berkurangnya 

produksi insulin di dalam tubuh (Dipiro, 2014).  

 Metabolisme normal dalam keadaan puasa 75% dari total pembuangan glukosa 

tubuh terjadi di jaringan yang tidak tergantung insulin seperti otak, neuron, dan lainnya. 

Penyerapan glukosa otak terjadi pada tingkat yang sama selama periode makan dan 

puasa. Sisa 25% metabolisme glukosa terjadi di hati dan otot, yang bergantung pada 

insulin. Dalam keadaan puasa, sekitar 85% produksi glukosa berasal dari hati, dan 

jumlah sisanya diproduksi oleh ginjal. Glukagon, yang diproduksi oleh sel α pankreas, 

disekresikan dalam keadaan puasa untuk menentang aksi insulin dan merangsang 

produksi glukosa hati dan glikogenolisis. Glukagon dan sekresi insulin terkait erat, satu 

meningkat sementara yang lain menurun untuk menjaga kadar glukosa plasma normal. 

Dalam keadaan makan, konsumsi karbohidrat meningkatkan konsentrasi glukosa 

plasma dan menstimulasi pelepasan insulin dari sel β pankreas. Hiperinsulinemia yang 

dihasilkan (a) menekan produksi glukosa hati, (b) merangsang penyerapan glukosa oleh 

jaringan perifer, dan (c) menekan pelepasan glukagon (dalam hubungannya dengan 

hormon incretin). Mayoritas (~ 80% hingga 85%) glukosa diambil oleh otot, dengan 

sejumlah kecil (~ 4% hingga 5%) dimetabolisme oleh adiposit (Dipiro, 2014). 

 Meskipun jaringan lemak hanya bertanggung jawab atas sejumlah kecil dari total 

pembuangan glukosa tubuh, namun memainkan peran yang sangat penting dalam 

pemeliharaan homeostasis glukosa total tubuh. Peningkatan kecil dalam konsentrasi 

insulin plasma memberikan efek antilipolitik yang kuat, yang mengarah ke penurunan 
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kadar FFA plasma. Penurunan konsentrasi FFA plasma menghasilkan peningkatan 

glukosa dalam otot dan mengurangi produksi glukosa hepatik secara tidak langsung 

(Dipiro, 2014). 

 Diabetes melitus tipe 2 ditandai oleh beberapa efek termasuk (a) efek sekresi 

insulin; (b) resistensi insulin yang melibatkan otot, hati, dan adiposit; (c) sekresi 

glukagon berlebih; (d) kekurangan glukagon-like peptide-1 (GLP-1) dan kemungkinan 

resistensi (Dipiro, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Delapan organ yang berperan dalam patogenesis DM Tipe 2 (Defronzo, 

R.A, 2009) 

Secara garis besar patogenesis diabetes melitus tipe 2 disebabkan oleh delapan 

organ yang tidak menyenangkan sebagai berikut : 

1. Kegagalan sel beta pankreas:  

Pada saat diagnosis diabetes melitus tipe 2 ditegakkan, fungsi sel beta sudah sangat 

berkurang. Obat anti diabetik yang bekerja melalui jalur ini adalah sulfonilurea, 

meglitinid, GLP-1 agonis dan DPP-4 inhibitor.  
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2. Sel Alpha Pancreas:  

Sel α pancreas merupakan organ ke 6 yang berperan dalam hiperglikemia dan sudah 

diketahui sejak 1970. Sel α berfungsi dalam sintesis glukagon yang dalam keadaan puasa 

kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan ini menyebabkan HGP dalam 

keadaan basal meningkat secara signifikan dibanding individu yang normal. Obat yang 

menghambat sekresi glukagon atau menghambat reseptor glukagon meliputi GLP-1 

agonis, DPP-4 inhibitor dan amylin.  

3. Usus:  

Glukosa yang ditelan memicu respon insulin jauh lebih besar dibanding kalau diberikan 

secara intravena. Efek yang dikenal sebagai efek inkretin ini diperankan oleh 2 hormon 

GLP-1 (glucagon-like polypeptide-1) dan GIP (glucose-dependent insulinotrophic 

polypeptide atau disebut juga gastric inhibitory polypeptide). Pada penderita diabetes 

melitus tipe 2 didapatkan defisiensi GLP-1 dan resisten terhadap GIP. Disamping hal 

tersebut incretin segera dipecah oleh keberadaan ensim DPP-4, sehingga hanya bekerja 

dalam beberapa menit. Obat yang bekerja menghambat kinerja DPP-4 adalah kelompok 

DPP-4 inhibitor. Saluran pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan 

karbohidrat melalui kinerja ensim alfa-glukosidase yang memecah polisakarida menjadi 

monosakarida yang kemudian diserap oleh usus dan berakibat meningkatkan glukosa 

darah setelah makan. Obat yang bekerja untuk menghambat kinerja enzim alfa-

glukosidase adalah akarbose. 

4. Liver:  

Pada penderita diabetes melitus tipe 2 terjadi resistensi insulin yang berat dan 

memicu glukoneogenesis sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh liver 

(HGP= hepatic glucose production) meningkat. Obat yang bekerja melalui jalur ini 

adalah Metformin, yang menekan proses glukoneogenesis.  

5. Otot: 

 Pada penderita diabetes melitus tipe 2 didapatkan gangguan kinerja insulin yang 

multiple di intramioselular, akibat gangguan fosforilasi tirosin sehingga timbul 

gangguan transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen, dan penurunan 

oksidasi glukosa. Obat yang bekerja di jalur ini adalah Metformin, dan Tiazolidindion. 
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6. Otak: 

 Insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Pada individu yang obesitas 

baik yang diabetes melitus maupun non-diabetes melitus, didapatkan hiperinsulinemia 

yang merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. Pada golongan ini 

asupan makanan justru meningkat akibat adanya resistensi insulin yang terjadi di otak. 

Obat yang bekerja di jalur Ini adalah GLP-1 agonis, amylin dan bromokriptin. 

7. Ginjal:  

Ginjal merupakan organ yang diketahui berperan dalam patogenesis diabetes 

melitus tipe 2. Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa sehari. 90% dari glukosa 

terfiltrasi akan diserap kembali melalui peran SGLT-2 (Sodium Glucose coTransporter) 

pada bagian konvulated tubulus proksimal. Sedangkan 10% sisanya akan di absorbsi 

melalui peran SGLT-1 pada tubulus desenden dan asenden, sehingga akhirnya tidak ada 

glukosa dalam urine. Pada penderita terjadi peningkatan ekspresi gen SGLT-2. Obat 

yang menghambat kinerja SGLT-2 ini akan menghambat penyerapan kembali glukosa 

di tubulus ginjal sehingga glukosa akan dikeluarkan lewat urine. Obat yang bekerja di 

jalur ini adalah SGLT-2 inhibitor Dapaglifozin.  

 8. Sel lemak:  

Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, menyebabkan 

peningkatan proses lipolisis dan kadar asam lemak bebas (FFA=Free Fatty Acid) dalam 

plasma. Peningkatan FFA akan merangsang proses glukoneogenesis, dan mencetuskan 

resistensi insulin di liver dan otot. FFA juga akan mengganggu sekresi insulin. 

Gangguan yang disebabkan oleh FFA ini disebut sebagai lipotoxocity. Obat yang 

bekerja dijalur ini adalah Tiazolidindion.  

2.2.5 Patofisiologi Diabetes Melitus 

 2.2.5.1 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 1 

       Diabetes melitus tipe 1 (5-10% kasus) biasanya terdapat pada masa anak-anak atau 

awal memasuki usia dewasa dan menghasilkan kerusakan yang dimediasi oleh autoimun 

pada sel β pankreas, menghasilkan defisiensi insulin. Proses autoimun dimediasi oleh 

makrofag dan limfosit T dengan autoantibodi terhadap antigen sel β (contoh: sel 

antibodi, antibodi insulin) (Dipiro, et. al.,2015). Pada patofisiologi diabetes melitus tipe 
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1, yang terjadi adalah tidak adanya insulin yang dikeluarkan oleh sel yang berbentuk 

seperti peta pada pankreas yang terletak di belakang lambung. Dengan tidak adanya 

insulin, glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi 

tenaga. Karena tidak bisa diserap oleh insulin, glukosa ini terjebak dalam darah dan 

kadar glukosa dalam darah menjadi naik (Homenta, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 1 (Silbernagl et al., 2013) 

2.2.5.2 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 

       Patofisiologi diabetes melitus tipe 2 ditandai dengan tiga kelainan patofisiologis 

yaitu: gangguan sekresi insulin, resistensi insulin perifer, dan produksi glukosa hepatik 

yang berlebihan. Resistensi insulin pada otot dan hati serta kegagalan sel beta pankreas 

telah dikenal sebagai patofisiologi kerusakan sentral dari diabetes melitus tipe 2. 

Kegagalan sel beta diketahui terjadi lebih dini dan lebih berat daripada sebelumnya. 

Otot, hati, sel beta dan organ lain seperti jaringan lemak (meningkatnya lipolisis), 

gastrointestinal (defisiensi incretin), sel alpha pancreas (hiperglukagonemia), ginjal 

(peningkatan absorpsi glukosa), dan otak (resistensi insulin) ikut berperan dalam 

menimbulkan terjadinya gangguan toleransi glukosa. Sel-sel beta langerhans akan 

menunjukkan gangguan sekresi insulin fase pertama yang berarti sekresi insulin gagal 

mengkompensasi resistensi insulin. Perkembangan diabetes melitus tipe 2 yang tidak 
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ditangani dengan baik akan menyebabkan kerusakan sel-sel beta langerhans pada tahap 

selanjutnya. Kerusakan sel-sel beta langerhans secara progresif dapat menyebabkan 

keadaan defisiensi insulin sehingga penderita membutuhkan insulin endogen. Resistensi 

insulin dan defisiensi insulin adalah 2 penyebab yang sering ditemukan pada penderita 

diabetes melitus tipe 2 (Perkeni, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 (Grossman, 2014). 

2.2.6  Klasifikasi Diabetes Melitus 

2.2.6.1 Diabetes Melitus Tipe 1  

       Diabetes melitus tipe 1 biasanya terjadi pada remaja atau anak, dan terjadi karena 

kerusakan sel β (beta) (WHO, 2014). disebabkan rusaknya sel β pankreas diduga karena 

proses autoimun, namun hal ini juga tidak diketahui secara pasti. diabetes melitus tipe 1 

rentan terhadap ketoasidosis, memiliki insidensi lebih sedikit dibandingkan diabetes 

melitus tipe 2, hal akan meningkat setiap tahun baik di negara maju maupun di negara 

berkembang (IDF, 2014). 

2.2.6.2 Diabetes Melitus Tipe 2  

       DM tipe 2 biasanya terjadi pada usia dewasa (WHO, 2014). Seringkali diabetes 

melitus tipe 2 didiagnosis beberapa tahun setelah onset, yaitu setelah komplikasi muncul 

sehingga tinggi insidensinya sekitar 90% dari penderita diabetes melitus di seluruh dunia 
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dan sebagian besar merupakan akibat dari memburuknya faktor risiko seperti kelebihan 

berat badan dan kurangnya aktivitas fisik (WHO, 2014). 

2.2.6.3 Diabetes Gestasional  

       Diabetes melitus (GDM) adalah diabetes yang didiagnosis selama kehamilan 

dengan ditandai adanya hiperglikemia (kadar glukosa darah di atas normal (WHO, 

2014). Wanita dengan diabetes gestasional memiliki peningkatan risiko komplikasi 

selama kehamilan dan saat melahirkan, serta memiliki risiko DM tipe 2 yang lebih tinggi 

di masa depan (IDF, 2014).  

2.2.6.4 Diabetes Tipe Lain 

       Diabetes melitus tipe lain merupakan diabetes yang terjadi karena adanya kerusakan 

pada pankreas yang memproduksi insulin dan mutasi gen serta mengganggu sel beta 

pankreas, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam menghasilkan insulin secara teratur 

sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sindrom hormonal yang dapat mengganggu sekresi dan 

menghambat kerja insulin yaitu sindrom chusing, akromegali dan sindrom genetik 

(ADA, 2015). 

 

Tabel II.1 Klasifikasi diabetes melitus berdasarkan etiologinya (ADA,2014) 

1 Diabetes Melitus Tipe 1: 

Destruksi sel β umunya menjurus ke arah defisiensi insulin absolut 

A. Melalui proses imunologik (Otoimunologik) 

B. Idiopatik 

2 Diabetes Melitus Tipe 2 : 

Bervariasi, mual yang predominan resistensi insulin disertai defisiensi 

Insulin relatif sampai yang predominan gangguan sekresi insulin bersama  

Resistensi insulin 
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3 Diabetes Melitus Gestasional 

Diabetes mellitus yang muncul pada masa kehamilan, umunya bersifat  

Sementara tetapi merupakan faktor risiko untuk DM Tipe 2 

5 Diabetes Melitus Tipe Lain: 

Defek genetik fungsi sel β 

Kromosom 12, HNF-1 α 

Kromosom 7, glukokinase 

Kromosom 20, HNF-4 α 

DNA mitokondria 

Defek genetik kerja insulin 

Penyakit eksokrin pankreas 

 

2.2.7 Diagnosis Diabetes Melitus Tipe 2 

       Diagnosis diabetes melitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria. Pemeriksaan glukosa 

darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan 

darah plasma vena. Penggunaan darah utuh, vena, ataupun kapiler tetap dapat 

dipergunakan dengan memperhatikan angka-angka kriteria diagnostik yang berbeda 

(Perkeni, 2015).  

Diagnosis diabetes melitus dapat ditegakkan melalui tiga cara yaitu:  

1. Jika keluhan klasik ditemukan, maka pemeriksaan glukosa plasma sewaktu 

>200 mg/dL sudah cukup untuk menegakkan diagnosis diabetes melitus (Perkeni, 2015). 

  2. Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL dengan adanya keluhan 

klasik (Perkeni, 2015).  

3. Tes toleransi glukosa oral (TTGO). Meskipun TTGO dengan beban 75 g 

glukosa lebih sensitif dan spesifik dibanding dengan pemeriksaan glukosa plasma puasa, 

namun pemeriksaan ini memiliki keterbatasan tersendiri. TTGO sulit untuk dilakukan 
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berulang-ulang dan dalam praktek sangat jarang dilakukan karena membutuhkan 

persiapan khusus (Perkeni, 2015). 

 Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi kriteria normal atau DM, maka 

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

darah puasa terganggu (GDPT).  

1. TGT: Diagnosis TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO didapatkan 

glukosa plasma 2 jam setelah beban antara 140–199 mg/dL (7,8-11,0 mmol/L) (Perkeni, 

2015). 

 2. GDPT: Diagnosis GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma 

puasa didapatkan antara 100–125 mg/dL (5,6–6,9 mmol/L) dan pemeriksaan TTGO gula 

darah 2 jam kurang dari 140 mg/dL (Perkeni, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Diagnostik diabetes melitus dan gangguan toleransi glukosa (Perkeni, 

2015) 

Diagnosis diabetes melitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa 

darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara 

enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat 

dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. 

Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria. Berbagai keluhan dapat 
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ditemukan pada penyandang diabetes melitus. Kecurigaan adanya diabetes melitus perlu 

dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti: (a) Keluhan klasik diabetes mellitus: 

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

sebabnya. (b) Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi 

ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita (Perkeni, 2015). 

Tabel II.2 Kadar Glukosa Darah Sewaktu dan Puasa Sebagai Patokan Penyaring dan 

Diagnosis Diabetes Melitus (mg/dl) (Perkeni, 2015) 

       Bukan       

DM 

  Belum  

  Pasti DM 

     DM 

Kadar          Glukosa 

Darah          Sewaktu  

(mg/dl) 

Plasma Vena      <100              100-199           ≥200  

Darah Kapiler    <90                 90-199            ≥200 

 

Kadar 

Darah 

(mg/dl) 

Glukosa 

Puasa 

Plasma Vena       <100            100-125            ≥126 

Darah Kapiler      <90                90-99             ≥100 

 

2.2.8 Manifestasi Klinik Diabetes Melitus Tipe 2 

       Diabetes melitus tipe 2 ditandai gejala yaitu poliuria (banyak berkemih), polidipsia 

(banyak minum) dan polifagia (banyak makan). Jika jumlah glukosa yang masuk tubulus 

ginjal dalam filtrat glomerulus meningkat kira-kira di atas 225 mg/menit, glukosa dalam 

jumlah banyak akan dibuang ke dalam urin. Jika jumlah filtrasi glomerulus yang 

terbentuk tiap menit tetap, maka luapan glukosa terjadi bila kadar glukosa darah 

meningkat melebihi 180 mg. Akibatnya sering disebut “ambang” darah untuk timbulnya 

glukosa di dalam urin sekitar 180 mg. Saat kadar glukosa darah meningkat dan melebihi 

ambang batas ginjal maka glukosa yang berlebihan ini akan dikeluarkan (diekskresikan). 

Untuk mengeluarkan glukosa melalui ginjal dibutuhkan banyak air (H2O). Hal ini yang 

akan menyebabkan penderita sering kencing dan tubuh kekurangan cairan (dehidrasi) 

sehingga timbul rasa haus yang menyebabkan banyak minum (polidipsi). Gejala ini 

sering disertai dengan kelelahan karena ketidakmampuan untuk menggunakan glukosa 
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dan penurunan berat badan karena pemecahan protein tubuh dan lemak sebagai alternatif 

sumber energi glukosa. Pengelihatan kabur yang disebabkan oleh perubahan lensa 

refraksi juga dapat terjadi. Pasien juga mengalami tingkat infeksi yang lebih tinggi 

terutama candida dan infeksi saluran kemih karena peningkatan glukosa urin (Tjay dan 

Rahardja, 2015). 

2.2.9 Komplikasi Diabetes Melitus Tipe 2 

2.2.9.1 Komplikasi Akut Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan hiperglikemia. 

Tujuan dari pencegahan hiperglikemia adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas. 

Komplikasi diabetes melitus tipe 2 dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

komplikasi akut (ketoasidosis, hiperosmolar non ketotik, dan hipoglikemia) dan 

komplikasi kronis (makrovaskular dan mikrovaskular) (Perkeni, 2015). 

a. Diabetes Ketoasidosis 

Diabetes ketoasidosis (DKA) merupakan salah satu komplikasi akut yang paling 

berbahaya bagi penderita diabetes. Tanda-tanda dari komplikasi ini adalah peningkatan 

kadar gula darah (hiperglikemia) >300 mg/dL , ketosis (penumpukan asam β 

hidroksibutirat dan asam asetoasetat dalam tubuh), asidosis (turunnya pH darah karena 

terlalu banyak asam), kelelahan, pandangan kabur, mulut dan kulit kering, serta mual 

dan muntah. Diabetes ketoasidosis kebanyakan disebabkan karena adanya defisiensi 

insulin yang menyebabkan gula darah tidak terkontrol (Alldredge et al., 2013). 

b. Koma Nonketotik Hiperglikemia Hiperosmolar 

  Komplikasi ini secara klinis diartikan sebagai adanya defisiensi insulin relatif dan 

hiperglikemia (osmolalitas serum biasanya > 1.000 mg/dl), dehidrasi, dan pingsan 

hingga koma apabila tidak segera ditangani, dan tidak adanya ketosis atau asidosis. 

Hiperosmolar non ketotik hampir memiliki kesamaan dengan diabetik ketoasidosis yaitu 

tingginya kadar gula darah yang bisa mencapai 600 mg/dL yang dapat mengakibatkan 

darah menjadi kental. Gula yang berada didalam darah akan menarik air keluar sel 

sehingga dikeluarkan dari tubuh melalui kencing secara terus menerus dan 

menyebabkan dehidrasi. Hal yang membedakan keduanya adalah gejala dari 
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hiperosmolar non ketotik adalah penderitanya mengalami nafas yang cepat dan dalam 

nafasnya berbau keton (Fishbein & Palumbo, 2013). 

c. Hipoglikemia  

Hipoglikemia merupakan salah satu gejala akut yang umum diderita oleh pasien 

diabetes. Hipoglikemia paling sering disebabkan oleh penggunaan insulin dan agen anti 

hiperglikemik oral yaitu sulfonilurea. Seseorang dikatakan hipoglikemia apabila kadar 

gula darah menurun hingga <60 mg/dL. Gejala hipoglikemia antara lain adalah 

berdebar, banyak keringat, gemetar, rasa lapar, pusing, gelisah, kesadaran menurun 

sampai koma (Perkeni, 2015). 

2.2.9.2    Komplikasi Kronik Diabetes Melitus Tipe 2 

2.2.9.2.1 Mikrovaskular  

Komplikasi mikrovaskular atau gangguan pembulu darah kecil pada diabetes melitus 

antara lain: 

a. Retinopati diabetik  

Diabetik retinopati adalah komplikasi vaskular yang sangat spesifik terjadi pada 

diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, dengan prevalensi yang sangat berhubungan dengan 

durasi terkena diabetes. Diabetik retinopati sangat sering terjadi karena kasus baru 

mengenai kebutaan terjadi pada orang dewasa dengan umur 20-74 tahun. Glaukoma, 

katarak, dan penyakit lain pada mata yang terjadi lebih dulu dan sering terjadi pada 

pasien diabetes. Selain itu, beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko atau yang 

berhubungan dengan retinopati yaitu termasuk hiperglikemia, nefropati, dan hipertensi. 

Pengaturan diabetes yang intensif dengan menedekati kadar gula darah normal telah 

menunjukkan prospektif yang besar pada studi acak untuk mencegah  atau menghambat 

mula kerja dan kemajuan dari diabetik retinopati (ADA, 2012). 

b. Nefropati diabetik 

Nefropati diabetik atau diabetic kidney disease (DKD) adalah sindrom yang ditandai 

oleh adanya ekskresi albumin dalam urin dalam jumlah patologis, diabetik lesi 

glomerulus, dan menurunnya laju filtrasi glomerulus (GFR) pada penderita diabetes 

(Lim, 2014). Nefropati diabetik juga dikenal sebagai sindrom Kimmelstiel-Wilson atau 

intercapillary glomerulonephritis. Nefropati diabetik yang ditandai dengan albuminuria 
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persisten adalah penyebab utama penyakit ginjal stadium akhir (Pathak dan Dass, 2015). 

Penderita diabetes melitus yang mengalami nefropati diabetik berkaitan dengan 

peningkatan tekanan darah (hipertensi). Hipertensi yang tak terkontrol dapat 

menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus yang menjadi pertanda kerusakan 

ginjal. Progresifitas keparahan nefropati diabetik hingga stadium 5 yaitu pada stadium 

ini laju filtrasi glomerulus sangat rendah dan terdapat tanda-tanda fibrosis ginjal 

(Sumantri, 2010). 

c. Neuropati diabetik 

Neuropati merupakan komplikasi tersering dari diabetes melitus, yang menyerang 

saraf ekstremitas, khususnya pada tungkai. Gangguan umumnya terjadi pada fungsi 

sensorik secara simetris, yang mengakibatkan sensasi abnormal dan mati rasa secara 

progresif, yang membantu terbentuknya ulkus (kaki diabetik) oleh karena trauma 

eksternal dan atau distibusi tekanan yang abnormal pada tulang internal (IDF, 2017) 

Neuropati diabetes mengacu kepada sekelompok penyakit yang menyerang semua 

tipe saraf, termasuk saraf perifer (sensorimotor), otonom, dan spinal. Dua tipe neuropati 

diabetik yang paling sering dijumpai adalah polineuropati sensorik (perifer) neuropati 

perifer dapat menyebabkan kelemahan otot dan hilangnya refleks, terutama pada 

pergelangan kaki. Hal itu mengakibatkan perubahan cara berjalan dan perubahan bentuk 

kaki, seperti hammertoes. Akibat adanya penekanan atau luka pada daerah yang 

mengalami mati rasa, sering timbul ulkus pada kaki penderita neuropati diabetik perifer. 

Jika tidak ditangani secara tepat, maka dapat terjadi infeksi yang menyebar hingga ke 

tulang sehingga harus diamputasi. dan neuropati otonom adalah kerusakan pada saraf 

yang mengendalikan fungsi jantung, mengatur tekanan darah dan kadar gula darah yang 

mengakibatkan berbagai disfungsi hampir seluruh organ tubuh seperti kardiovaskuler, 

gastrointestinal, urinarius, kelenjar adrenal, dan disfungsi seksual (Smeltzer & Bare, 

2013). 

2.2.9.2.2 Makrovaskular 

3 jenis komplikasi makrovaskular yang umum berkembang pada penderita diabetes 

adalah penyakit jantung koroner (PJK) ,Coronary Heart Disease (CAD), penyakit 

pembuluh darah otak, dan penyakit pembuluh darah perifer Peripheral Vascular 
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Disease (PVD). Walaupun komplikasi makrovaskular dapat juga terjadi pada diabetes 

melitus tipe 1, namun yang lebih sering merasakan komplikasi makrovaskular ini adalah 

penderita DM tipe 2 yang umumnya menderita hipertensi, dislipidemia dan atau 

kegemukan (Depkes RI, 2005). 

a. Penyakit Jantung Koroner (PJK)  

Penyakit jantung koroner adalah kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otot 

jantung. Kondisi yang menjadikan jantung tidak dapat memompa darah dengan baik 

merupakan hal yang sangat menakutkan untuk dialami manusia pada umumnya (WHO, 

2016). Risiko penyakit jantung koroner (PJK) adalah dua sampai empat kali lebih besar 

pada pasien diabetes dibandingkan pada orang yang tidak terkena diabetes. PJK adalah 

sumber utama mortalitas pada pasien diabetes melitus. Intervensi beberapa faktor risiko 

(lipid, hipertensi, berhenti merokok, dan terapi antiplatelet) 5 intervensi akan 

mengurangi beban kejadian makrovaskular yang berlebihan (Dipiro, 2014). 

b. Peripheral Arterial Disease (PAD) 

Penyakit arteri perifer adalah sebuah kondisi penyempitan pembuluh darah arteri 

yang menyebabkan aliran darah ke kaki menjadi tersumbat. Penyempitan ini disebabkan 

oleh timbunan lemak pada dinding arteri yang berasal dari kolesterol atau zat buangan 

lain (artheroma). Dalam kondisi ini, kaki tidak menerima aliran darah yang memadai 

sehingga kaki terasa sakit, terutama saat berjalan (klaudikasio). Kendati demikian, 

penyakit arteri perifer yang paling ringan sekali pun mengindikasikan adanya masalah 

pada arteri di bagian lain pada tubuh, khususnya jantung (WHO, 2016). 

c. Cerebrovascular Disease (CVD)  

Serebrovaskular (CVD) adalah kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otak 

yang berupa penyumbatan, terutama arteri otak. Penyakit ini disebabkan oleh adanya 

gangguan pada pembuluh darah otak, berupa penyumbatan ataupun pecah pembuluh 

darah otak, dan bukan disebabkan oleh penyakit lain seperti tumor otak, infeksi otak 

ataupun gangguan saraf perifer (WHO, 2016). 

2.2.10   Penatalaksanaan Terapi Diabetes Melitus Tipe 2 

2.2.10.1 Terapi Farmakologi Diabetes Melitus Tipe 2 

Tabel II.3 Penggolongan Obat Anti Diabetik (Katzung,2012) 
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No             Golongan                                               Obat 

1.    1             Biguanida                                                Metformin  

2.    2             Sulfonilurea                                  Glipizid, Gliburid, Glimepirid 

3.    3             Inhibitor Alfa-Glukosidasea              Akarbosa, Miglitol 

  4             Meglitinid                                             Repaglinid, Nateglinid 

4.    5             Tiazolidinedion                               Rosiglitazon dan pioglitazon 

   6             Inhibitor dipeptidil peptidase-4          Kolesevelam hidroklorida 

Obat anti diabetik berdasarkan cara kerjanya, OAD dibagi menjadi 5 golongan antara 

lain : 

a. Penghambat glukoneogenesis (Metformin)  

Obat ini mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa hati 

(glukoneogenesis), di samping juga memperbaiki ambilan glukosa perifer. Terutama 

dipakai pada penyandang diabetes gemuk. Metformin dikontraindikasikan pada pasien 

dengan gangguan fungsi ginjal (serum kreatinin >1,5 mg/dL) dan hati, serta pasien-

pasien dengan kecenderungan hipoksemia (misalnya penyakit serebro-vaskular, sepsis, 

renjatan, gagal jantung). Metformin dapat memberikan efek samping mual. Untuk 

mengurangi keluhan tersebut dapat diberikan pada saat atau sesudah makan. Selain itu 

harus diperhatikan bahwa pemberian Metformin secara titrasi pada awal penggunaan 

akan memudahkan dokter untuk memantau efek samping obat tersebut (Perkeni, 2015). 

b. Pemicu sekresi insulin/ insulin secretagogue (Sulfonilurea) 

Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas, dan merupakan pilihan utama untuk pasien dengan berat badan normal dan 

kurang. Namun masih boleh diberikan kepada pasien dengan berat badan lebih. Untuk 

menghindari hipoglikemia berkepanjangan pada berbagai keadaaan seperti orang tua, 

gangguan faal ginjal dan hati, kurang nutrisi serta penyakit kardiovaskular, tidak 

dianjurkan penggunaan Sulfonilurea kerja panjang (Perkeni, 2015). 

c. Merangsang sekresi insulin (Meglitinid) 

Meglitinid merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan Sulfonilurea, dengan 

penekanan pada meningkatkan sekresi insulin fase pertama. Golongan ini terdiri dari 2 

macam obat yaitu: Repaglinid (derivat asam benzoat) Obat ini memodulasi pengeluaran 

produksi insulin sel β yang salah satunya dengan mencetuskan pelepasan insulin setelah 
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makan. Repaglinide diindikasi untuk mengontrol perjalanan glukosa pasca-prandial. 

Dan Neteglinid (derivat fenilalamin). Obat ini diabsorpsi dengan cepat setelah 

pemberian secara oral dan diekskresi secara cepat melalui hati (Perkeni, 2015). 

d. Peningkat sensitivitas terhadap insulin (Tiazolidindion) 

Tiazolidindion (pioglitazon) berikatan pada Peroxisome Proliferator Activated 

Receptor Gamma (PPAR-g), suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak. Golongan ini 

mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein 

pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa di perifer. Tiazolidindion 

dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung kelas I-IV karena dapat 

memperberat edema/retensi cairan dan juga pada gangguan faal hati. Pada pasien yang 

menggunakan Tiazolidindion perlu dilakukan pemantauan faal hati secara berkala. 

Golongan Rosiglitazon sudah ditarik dari peredaran karena efek sampingnya (Perkeni, 

2015). 

e. Penghambat absorpsi glukosa/penghambat glukosidase alfa (Akarbose) 

Obat ini bekerja dengan mengurangi absorpsi glukosa di usus halus, sehingga 

mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. Akarbose tidak 

menimbulkan efek samping hipoglikemia. Efek samping yang paling sering ditemukan 

ialah kembung dan flatulens (Perkeni, 2015). 

f. DPP-IV inhibitor  

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) merupakan suatu hormon peptida yang dihasilkan 

oleh sel L di mukosa usus. Peptida ini disekresi oleh sel mukosa usus bila ada makanan 

yang masuk ke dalam saluran pencernaan. GLP-1 merupakan perangsang kuat pelepasan 

insulin dan sekaligus sebagai penghambat sekresi glukagon. Namun demikian, secara 

cepat GLP1 diubah oleh enzim dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), menjadi metabolit GLP-

1-(9,36)-amide yang tidak aktif. Sekresi GLP-1 menurun pada DM tipe 2, sehingga 

upaya yang ditujukan untuk meningkatkan GLP-1 bentuk aktif merupakan hal rasional 

dalam pengobatan diabetes melitus tipe 2. Peningkatan konsentrasi GLP1 dapat dicapai 

dengan pemberian obat yang menghambat kinerja enzim DPP-4 (penghambat DPP-4), 

atau memberikan hormon asli atau analognya (analog incretin= GLP-1 agonis). 

Berbagai obat yang masuk golongan DPP-4 inhibitor, mampu menghambat kerja DPP-
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4 sehingga GLP-1 tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif dan mampu 

merangsang penglepasan insulin serta menghambat penglepasan glukagon (Perkeni, 

2015). 

Obat-obat hipoglikemik oral terutama ditujukan untuk membantu penanganan pasien 

diabetes melitus tipe 2. Pemilihan obat hipoglikemik oral yang tepat sangat menentukan 

keberhasilan terapi penyakit diabetes melitus. Bergantung pada tingkat keparahan 

penyakit dan kondisi pasien, farmakoterapi hipoglikemik oral dapat dilakukan dengan 

menggunakan satu jenis obat atau kombinasi dari dua jenis obat (Perkeni, 2015).  

Pemilihan dan penentuan rejimen hipoglikemik yang digunakan harus 

mempertimbangkan tingkat keparahan diabetes (tingkat glikemia) serta kondisi 

kesehatan pasien secara umum termasuk penyakit-penyakit lain dan komplikasi yang 

ada (Depkes RI, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Algoritma terapi diabetes melitus tipe 2 (Perkeni, 2015) 
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Keterangan: 

1. *Terapi oral, diurutkan berdasarkan efektifitas, harga, serta yang tidak menyebabkan 

hipoglikemik 

2. *Kombinasi terapi oral antara dua golongan obat yang berbeda mekanisme 

kerjanya. 

3. Keadaan khusus misalnya: alergi terhadap OAD tertentu, adanya infeksi, penurunan 

berat badan secara cepat dan stress. 

4. A1C = hemoglobin A1C, AGI = α-Glukosidase Inhibitor, TZD = Tiazolidindion, 

SU = Sulfonilurea. 

5. Target terapi: A1C ≤ 6,5 % 

           GDP < 110 mg/dL 

           GDPP < 140 mg/dL 

2.2.10.2 Non farmakologi Diabetes Melitus Tipe 2 

Pengelolaan diabetes melitus 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 anti diabetik (OAD) dan 

suntikan insulin. Pada keadaan tertentu, OAD dapat diberikan secara tunggal atau 

langsung kombinasi, sesuai indikasi. Dalam keadaan dekompensasi metabolik berat, 

misalnya ketoasidosis, stres berat, berat badan yang menurun dengan cepat, dan adanya 

ketonuria, insulin dapat segera diberikan (Perkeni, 2015). 

a.  Edukasi 

Diabetes melitus tipe 2 umumnya terjadi pada saat pola gaya hidup dan perilaku 

telah terbentuk dengan mapan. Pemberdayaan penyandang diabetes memerlukan 

partisipasi aktif pasien, keluarga dan masyarakat. Tim kesehatan mendampingi pasien 

dalam menuju perubahan perilaku sehat. Untuk mencapai keberhasilan perubahan 

perilaku, dibutuhkan edukasi yang komprehensif dan upaya peningkatan motivasi. 

Pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah dan tanda adanya gejala hipoglikemia 

serta cara mengatasinya harus diberikan kepada pasien. Pemantauan kadar glukosa 

darah dapat dilakukan secara mandiri, setelah mendapat pelatihan khusus (Perkeni, 

2015). 
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b.  Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

Terapi Nutrisi Medis (TNM) merupakan bagian dari penatalaksanaan diabetes 

secara total. Kunci keberhasilan TNM adalah keterlibatan secara menyeluruh dari 

anggota tim (dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain serta pasien dan keluarganya). 

Setiap penyandang diabetes sebaiknya mendapat TNM sesuai dengan kebutuhannya 

guna mencapai sasaran terapi. Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes 

hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu diberikan makanan 

yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. 

Pada penyandang diabetes perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal 

jadwal makan, jenis, dan jumlah makanan, terutama pada mereka yang menggunakan 

obat penurun glukosa darah atau insulin (Perkeni, 2015). 

 

c.  Latihan jasmani atau olahraga 

Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur (3-4 kali seminggu 

selama kurang lebih 30 menit), merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes 

melitus tipe 2. Kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki ke pasar, menggunakan tangga, 

berkebun harus tetap dilakukan. Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga 

dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan 

memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan 

jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan 

berenang. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran 

jasmani. Untuk mereka yang relatif sehat, intensitas latihan jasmani bisa ditingkatkan, 

sementara yang sudah mendapat komplikasi diabetes melitus dapat dikurangi. 

Hindarkan kebiasaan hidup yang kurang gerak atau bermalas-malasan (Perkeni, 2015). 

2.3  Obat Anti Diabetik 

2.3.1    Golongan Biguanid 

1. Metformin  

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

dan dapat menurunkan kadar glukosa puasa apabila kadarnya terlalu tinggi (>300 

mg/dL). Obat ini mempunyai bioavailabilitas absolut yang rendah 50-60%, memiliki 
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konsentrasi maksimal dalam plasma (Cmax) 1,6 ± 0,38 μg/ml dan waktu paruh yang 

pendek 2-6 jam. Dosis Metformin dari 500 mg hingga maksimal 2,55 g per hari, dengan 

anjuran pemakaian dosis terendah yang masih efektif, apabila diperlukan peningkatan 

dosis selanjutnya setelah 1 minggu, maka tablet sebesar 500 mg dapat ditambahkan pada 

waktu makan siang atau tablet yang lebih besar (850 mg) dua kali sehari atau bahkan 

tiga kali sehari (dosis harus selalu dibagi karena ingesti lebih dari 1000 mg sekaligus) 

biasanya memicu efek samping pencernaan yang signifikan (Katzung, 2012). 

Tabel II.4 Obat Anti Diabetik Golongan Biguanid (Depkes RI, 2005) 

Obat Hipoglikemik Oral Keterangan 

Metformin  

Contoh sediaan: 

 Metformin (generik) 

 Benoformin (Benofarma) 

 Bestab (Yekatria)  

 Diabex (Combiphar) 

 Eraphage (Guardian)  

 Formell (Alpharma)  

 Glucotika (Ikapharmindo) 

 Glucophage (Merck) 

 Gludepatic (Fahrenheit) 

 Glumin (Dexa Medica) 

 Methpica (Tropica Mas) 

 Neodipar (Aventis) 

 Rodiamet (Rocella)  

 Tudiab (Meprofarm)  

 Zumamet (Prima Hexal) 

Satu-satunya golongan Biguanid yang 

masih digunakan sebagai obat hipoglikemik 

oral. Obat ini Bekerja dengan cara 

menurunkan kadar glukosa darah serta 

memperbaiki transport glukosa ke dalam 

sel-sel otot. Obat ini dapat memperbaiki 

uptake glukosa sampai 10-40 %. 

Menurunkan produksi glukosa hati dengan 

mengurangi glikogenolisis dan 

glukoneogenesis. 

 

2.3.2 Golongan Tiazolidindion 

1.  Rosiglitazon 
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Gambar 2.7 Struktur kimia Rosiglitazon (Goodman & Gilman, 2012) 

Penurunan HbA1c pada pemberian Rosiglitazone selama terapi 1 bulan adalah 1,5% 

dan penurunan gula darah puasa 60-70 mg/dl (Triplitt et al., 2015). Dosis Rosiglitazon 

dimulai dengan 2 sampai 4 mg per oral sekali sehari; dosis maksimum 8 mg / hari 

(DiPiro et al., 2015). Metabolit Rosiglitazone terutama dieksresikan ke dalam urine dan 

feses. Rosiglitazone mempunyai efek hipoglikemi yang cukup baik jika dikombinasikan 

dengan Metformin (Depkes RI, 2005). Efek samping Rosiglitazone mengakibatakan 

peningkatan risiko infark miokard dan kematian akibat masalah kardiovaskular (Harvey, 

R. A, 2013). 

2. Pioglitazon 

 

 

 

Gambar 2.8 Struktur kimia Pioglitazon (Goodman & Gilman, 2012) 

Pioglitazone 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 dan tidak boleh diberikan pada pasien 

gagal jantung karena dapat memperberat edema dan juga pada gangguan fungsi hati 

(Depkes RI, 2005). Dosis Pioglitazone mulai 15 mg per oral sekali sehari; dosis 

maksimum 45 mg/hari. Efek samping Pioglitazone dapat terjadi peningkatan berat 

badan, kemungkinan melalui kemampuan TZD meningkatkan lemak subkutan atau 

akibat retensi caira (Harvey, R. A, 2013). 

2.3.3  Golongan Inhibitor Alfa-Glukosidase 

1. Acarbose 
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Gambar 2.9 Struktur kimia Acarbose (katzung, 2012) 

Acarbose dapat diberikan terapi kombinasi dengan Sulfonilurea, Metformin, atau insulin 

(Depkes RI, 2005). Acarbose menghambat alpha amilase dan alpha-glukosidase lainnya, 

sehingga mencegah penyerapan pati dan karbohidrat lain dari perbatasan intestine. Tes 

fungsi hati juga harus dilakukan sebelum dan secara berkala setelah memulai terapi 

acarbose pada pengobatan pertama 6-12 bulan. Hipoglikemia jarang terjadi dengan AGI 

monoterapi. Namun, penggunaan bersamaan dari AGI dengan insulin atau Sulfonilurea 

dapat memicu terjadianya hipoglikemia episodik. Hipoglikemia yang disebabkan oleh 

AGI harus diatasi oleh monosakarida (glukosa, fruktosa). Acarbose juga memiliki efek 

hemat insulin, menyebabkan peningkatan hormon incretin, glukagon seperti peptide- 1 

dan menghambat pelepasan postprandial dari gastric inhibitory polypeptide (GIP), dan 

membantu mengurangi berat badan. Acarbose tidak diserap dari usus, dan memiliki 

bioavailabilitas yang rendah.  (Kalra, 2014). Dosis untuk Acarbose dimulai dengan dosis 

yang sangat rendah (25 mg diberikan pada saat suapan pertama makan), meningkat 

sangat bertahap (selama beberapa bulan) hingga maksimum 50 mg tiga kali sehari untuk 

pasien ≤60 kg atau 100 mg tiga kali sehari untuk pasien> 60 kg (Dipiro, 2014). 

2. Miglitol  

 

 

 

 

Gambar 2.10 Struktur kimia Miglitol (katzung, 2012) 

 Miglitol biasanya diberikan dalam terapi kombinasi dengan obat-obat antidiabetik 

oral seperti golongan Sulfonilurea. Miglitol dapat menghambat disakarida, tetapi tidak 

berpengaruh pada pati yang dicerna enzim alfa amilase. Kelas ini mengandung senyawa 

yang menunda penyerapan karbohidrat di usus, mengurangi glikemia postprandial, dan 

membantu mengelola diabetes melitus. Miglitol hampir sepenuhnya diserap dari bagian 
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atas usus (Kalra, 2014). Dosis untuk Miglitol dimulai dengan dosis yang sangat rendah 

(25 mg diberikan pada saat suapan pertama makan), meningkat sangat bertahap (selama 

beberapa bulan) hingga maksimum 50 mg tiga kali sehari untuk pasien ≤60 kg atau 100 

mg tiga kali sehari untuk pasien> 60 kg (Dipiro, 2014). 

2.3.4 Golongan DPP-IV Inhibitor 

1. Sitagliptin 

 

Gambar 2.11 Struktur kimia Sitagliptin (Pubchem, 2005) 

Bioavailabilitas absolut setelah penggunaan secara oral sekitar 87%. Waktu paruh 

Sitagliptin 12 jam dan sekitar 79% dari dosis Sitagliptin dikeluarkan melalui urin dalam 

bentuk tidak berubah melalui sekresi aktif. Kadar Sitagliptin meningkat 2,3 kali 

dibandingkan subjek sehat pada penderita dengan gangguan ginjal sedang (Triplitt et al., 

2015). Sitagliptin dimetabolisme oleh CYP3A4 sebanyak 20% dan sedikit oleh 

CYP2C8. Sitagliptin dimetabolisme oleh CYP3A4/5 sehingga berinteraksi dengan 

beberapa obat secara signifikan. Dengan demikian, apabila Sitagliptin digunakan secara 

bersamaan dengan penghambat enzim CYP3A4/5 diantaranya ketokonazol, itrakonazol, 

klaritromisin, telitromisin, dan penghambat protease seperti indinavir maka dosis 

Sitagliptin hendaknya diturunkan menjadi 2,5 mg/hari (Triplitt et al., 2015; Kroon & 

Williams, 2013). Dosis Sitagliptin diberikan oral 100 mg setiap hari kecuali terdapat 

insufisiensi ginjal. Dosis 50 mg direkomendasikan jika klirens kreatinin adalah 30 

hingga <50 mL / mnt (0,50 hingga <0,83 mL / s), atau 25 mg jika <30 mL / mnt (<0,50 

mL / s). (Dipiro, 2014). 

2. Vidagliptin 
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Gambar 2.12 Struktur kimia Vidagliptin (Pubchem, 2008) 

 Vidagliptin diabsorpsi secara cepat dan hampir sempurna (85%) setelah 

penggunaan rute oral. Dalam 1-2 jam tmax tercapai (Triplitt et al., 2015). Pengurangan 

rata-rata HbA1c adalah sekitar 0,7% hingga 1% (0,007 menjadi 0,010; 8 hingga 11 

mmol / mol Hb) pada dosis maksimum. Penurunan HbA1c pada nilai dasar berbeda 

sangat kecil. Karena obat ini dapat ditoleransi dengan baik, penyesuaian dosis karena 

efek samping tidak mungkin terjadi. Dosis Vidagliptin oral 50-100 mg/hari (Dipiro, 

2014). 

2.3.5   Insulin  

 Insulin merupakan salah satu jenis obat antidiabetes yang merupakan terapi lini 

pertama untuk pasien diabetes melitus tipe 2 yang memiliki kadar glukosa darah puasa 

> 250 mg/dL dan kadar glukosa darah sewaktu > 300 mg/dL3 . Berdasarkan onset 

kerjanya, insulin dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu insulin kerja cepat (rapid 

acting), insulin kerja pendek (short acting), insulin kerja menengah (intermediate 

acting) dan insulin kerja panjang (long acting). Penggunaan terapi insulin diharapkan 

dapat mampu meniru pola sekresi insulin fisiologis yakni sekresi insulin basal dan 

insulin prandial. Insulin basal adalah jenis insulin yang dibutuhkan untuk mengkontrol 

flukstuasi kadar glukosa darah sepanjang hari, sedangkan insulin prandial merupakan 

jenis insulin yang dibutuhkan untuk mengontrol fluktuasi kadar glukosa darah 

postprandial (Triplitt et al., 2015). 

2.4 Tinjauan Obat Metformin 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia Metformin (Katzung & Anthony, J.T, 2015). 

Metformin adalah satu – satunya obat yang berasal dari golongan Biguanid yang 

digunakan saat ini. Secara internasional dan sah disetujui, obat ini digunakan untuk 

diabetes melitus, dan digunakan sebagai tatalaksana awal pada penderita diabetes 
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melitus. Metformin bekerja dengan cara menurunkan produksi glukosa hati, yang 

biasanya meningkat saat bangun pagi, meningkatkan sensitifitas reseptor perifer, 

sehingga penggunaan glukosa darah lebih efektif. Metformin tidak mengakibatkan 

hipoglikemik karena ia tidak meningkatkan produksi oleh sel beta pankreas. Metformin 

memiliki efek samping yang minim, dan penggunaan jangka panjang yang aman 

(Harvey et al., 2013). 

2.4.1 Farmakologi Obat Metformin 

 Metformin meningkatkan sensitivitas insulin terutama jaringan hepatik juga perifer 

(otot). Hal ini memungkinkan peningkatan penyerapan glukosa ke dalam jaringan yang 

sensitif insulin. Semua mekanisme bagaimana Metformin mencapai pengurangan 

glukosa masih diselidiki, meskipun aktivitas protein kinase teraktivasi adenosin 5-

monofosfat, peningkatan aktivitas tirosin kinase, peningkatan adenosin 5-monofosfat, 

dan penghambatan parsial rantai pernapasan mitokondria terlibat. Metformin tidak 

memiliki efek langsung pada sel β, meskipun kadar insulin berkurang, mencerminkan 

peningkatan sensitivitas insulin (Dipiro, 2014). 

2.4.2  Dosis Metformin dan Cara Penggunaan 

Dosis Metformin dari 500 mg hingga maksimal 2,55 g per hari, dengan anjuran 

pemakaian dosis terendah yang masih efektif. Jadwal lazim dimulai dengan satu tablet 

tunggal sebesar 500 mg yang diberikan pada setelah sarapan selama beberapa hari dan 

apabila berjalan baik tanpa keluhan saluran cerna, ditambah tablet kedua sebesar 500 

mg yang diberikan pada waktu setelah makan malam apabila masih terjadi 

hiperglikemia diperlukan peningkatan dosis selanjutnya setelah 1 minggu, maka tablet 

sebesar 500 mg dapat ditambahkan pada waktu setelah makan siang atau tablet yang 

lebih besar (850 mg) dua kali sehari atau bahkan tiga kali sehari (dosis harus selalu 

dibagi karena ingesti lebih dari 1000 mg sekaligus) biasanya memicu efek samping 

pencernaan yang signifikan (Katzung, 2012). Dosis ditentukan secara individu 

berdasarkan manfaat dan tolerabilitas. Dosis dewasa & anak kurang dari 10 tahun untuk 

dosis awal 500 mg setelah sarapan untuk sekurang-kurangnya 1 minggu, kemudian 500 

mg setelah sarapan dan makan malam untuk sekurang-kurangnya 1 minggu, kemudian 
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500 mg setelah sarapan, setelah makan siang dan setelah makan malam. Dosis 

maksimum 2 g sehari dalam dosis terbagi (Anonim, 2017).  

2.4.3  Farmakokinetik dan Farmakodinamik Obat Metformin 

       Penghambatan langsung produksi glukosa hepatik dengan Metformin melalui 

penghambatan kompleks rantai pernapasan mitokondria 1, AMP deaminase, dan gliserol 

mitokondria 3-fosfat dehidrogenase. Penghambatan kompleks mitokondria 1 juga 

mengarah pada peningkatan kadar AMP atau rasio AMP / ATP, seperti halnya 

penghambatan AMP deaminase, yang mengakibatkan aktivasi AMPK. Namun, 

konsentrasi Metformin yang tinggi diperlukan untuk menghambat kompleks 

mitokondria dan AMP deaminase. Penghambatan Metformin gliserol mitokondria 3-

fosfat dehidrogenase (G3PDH) akan meningkatkan kadar NADH dalam sitoplasma dan 

menekan konversi laktat dari piruvat. Mekanisme aksi Metformin ini penting untuk 

pasien dengan kadar laktat serum yang tinggi (Hongying and Ling, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Mekanisme Kerja Metformin (Hongying and Ling, 2016). 

Metformin diabsorbis baik secara oral yaitu melalui usus, tidak berikatan dengan 

protein serum, tidak dimetabolisme, dan diekskresi tanpa diubah melalui urin. 

Metformin memiliki t 1/2 di sirkulasi 1.5 - 3 Jam dan waktu puncak plasam 35-40 menit 

(Mycek, et al., 2009; Hilal-Dandan & Brunton, 2014; Katzung & Anthony, J.T, 2015). 

Obat ini dilaporkan mempunyai bioavailabilitas absolut yang rendah 50-60%, 

memiliki konsentrasi maksimal dalam plasma (Cmax) 1,6 ± 0,38 μg/ml dan waktu paruh 
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yang pendek 2-6 jam. Dosis penggunaan 500 mg 2-3x sehari atau 850 mg 1-2x sehari. 

Formulasi Metformin HCl dalam bentuk sediaan lepas terkontrol dapat 

mempertahankan kadar terapi obat dalam darah selama 10-16 jam sehingga pasien 

cukup minum 1x sehari. Sediaan lepas terkontrol Metformin HCl dibutuhkan untuk 

memperpanjang durasi efek obat, meningkatkan kepatuhan pasien minum obat, dan 

meningkatkan kualitas terapi (Wadher et al., 2011). Metformin diabsorpsi secara selektif 

di sepanjang saluran cerna bagian atas (Salve, 2011). 

2.4.4  Efektivitas Metformin 

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

dan dapat 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 Sulfonilurea. Metformin menurunkan komplikasi makrovaskular 

pasien diabetes melitus Tipe 2 dengan berat badan obesitas menurut UKPDS. 

Dilaporkan Metformin menurunkan kematian karena diabetes dan infark miokard 

(Triplitt et al., 2015). 

2.4.5  Interaksi Obat Metformin 

Cimetidine berkompetisi untuk sekresi tubular Metformin ginjal dan pada saat 

pemberian bersamaan menyebabkan konsentrasi serum Metformin yang lebih tinggi 

(Dipiro, 2014). 

2.4.6  Kontraindikasi Obat Metformin 

Pada diabetes dengan penyakit ginjal dan atau hepar, infark miokardium akut, 

infeksi berat, atau ketoasidosis diabetikum. Obat ini harus digunakan secara hati-hati 

pada pasien yang berusia lebih dari 80 tahun atau yang memiliki riwayat penyakit 

jantung kongestif atau penyalahgunaan alkohol. Metformin harus dihentikan sementara 

pada pasien yang menggunakan agen-agen kontras radiografi intravena untuk 

penegakan diagnosis, asidosis laktat yang berpotensi mematikan jarang terjadi. 
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Penggunaan jangka panjang dapat mengganggu absorpsi vitamin B12 (Harvey, R. A, 

2013). 

2.4.7  Efek Samping Obat Metformin 

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). 

 


