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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus adalah suatu keadaan dimana terjadi gangguan metabolisme 

dengan ditandai adanya peningkatan gula darah berkaitan dengan kurang memadai 

atau bahkan tidak adanya sekresi insulin pankreas, dengan dan atau tanpa gangguan 

efek insulin, serta kelainan metabolisme kabohidrat, lemak dan protein. Keadaan 

yang mendasari diagnosis diabetes melitus kini diklasifikasikan kedalam empat 

kategori: tipe 1 (insulin dependen diabetes melitus); tipe 2 (non insulin dependen 

diabetes melitus); tipe 3 (jenis yang lain); dan tipe 4 (diabetes gestasional) (Dipiro, 

JT., et al., 2009; Bertram G. Katzung, et al., 2014)  

Diabetes melitus tipe 2 atau disebut sebagai Non Insulin Dependen Diabetes 

Melitus (NIDDM) merupakan salah satu tipe DM akibat dari insensitivitas sel 

terhadap insulin (resistensi insulin) serta defisiensi insulin relatif yang 

menyebabkan hiperglikemia. DM tipe 2 ini memiliki prevalensi paling banyak 

diantara tipe-tipe lainnya yakni melingkupi 90-95% dari kasus diabetes (American 

Diabetes Association, 2018). Penyebab Diabetes Melitus tipe 2  umumnya terbagi 

atas faktor genetik, umur ≥ 45 tahun, etnik, riwayat bayi lahir > 4kg atau riwayat 

menderita DM gestasional dan faktor lain seperti obesitas dan gaya hidup yang 

salah sehingga sangat berpengaruh pada perkembangan DM tipe 2 (Fatimah, 2015) 

Berdasarkan pada data International Diabetes Federation tahun 2017, Indonesia 

menunjukkan kecenderungan peningkatan epidemi diabetes. Dimana Indonesia 

merupakan negara dengan peringkat keenam di dunia setelah Tiongkok, India, 

Amerika Serikat, Brazil dan juga Meksiko dengan jumlah penderita 10,3 juta orang 

(IDF Atlas, 2017). Diabetes Melitus merupakan penyebab kematian terbesar di 

Indonesia. Penderita diabetes di Indonesia 2/3 diantaranya tidak menyadari bahwa 

sebenarnya dirinya memiliki diabetes, sehingga rata-rata terlambat dalam 

mengakses layanan kesehatan (sudah dengan kondisi komplikasi). Overweight 

sebesar 13,5% dan obesitas 15,4% (Riskesdas 2013) merupakan salah satu faktor 

resiko terbesar diabetes terus meningkat dibandingkan Riskesdas 2007 dan 2010. 

Data menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013)  menunjukkan bahwa 
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terjadi peningkatan proporsi diabetes melitus dua kali lipat lebih besar jika 

dibanding tahun 2007. Di Indonesia proporsi DM tahun 2007 yaitu  5,7% dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,9%, dengan glukosa darah 

puasa (GDP) terganggu 36,6% dan toleransi glukosa terganggu (TGT) sebesar 

29,9% . 

Patofisiologi DM tipe 2, pada pankreas terdapat pulau langerhans yang 

membentuk organ endokrin untuk mensekresikan insulin. Insulin dihasilkan dari 

sekresi sel β, dimana insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk menurunkan 

kadar glukosa dalam darah yang dapat memperbaiki kemampuan sel tubuh untuk 

mengabsorbsi serta menggunakan glukosa dan lemak pada pasien diabetes melitus. 

Secara klinik, kekurangan (defisiensi) insulin dapat menyebabkan hiperglikemia 

yaitu meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Dan juga sebaliknya apabila kadar 

insulin berlebih mengakibatkan hipoglikemia yaitu menurunnya kadar glukosa 

dalam darah, yang dapat dipicu akibat pemberian dosis insulin yang berlebihan, 

atau karena pasien tidak mengonsumsi makanan setelah suntikan insulin. Pada DM 

tipe 2 terjadi resistensi terhadap insulin, resistensi insulin terjadi karena sel-sel 

sasaran insulin gagal atau tidak mampu mengambil dan menggunakan insulin 

dengan normal, serta terjadinya defisiensi insulin dimana sel-sel β pankreas 

menunjukkan gangguan sekresi insulin. (Pearce, 2008; Depkes RI, 2005) 

Tatalaksana DM dimulai dengan penerapan pola hidup sehat, serta jika 

diperlukan, dilakukan intervensi farmakologis dengan pemberian obat 

antihiperglikemik oral atau suntikan. Biasa dikenal dengan 4 pilar penatalaksanaan 

DM yang terdiri dari edukasi, terapi nutrisi medis (TNM), latihan jasmani dan 

intervensi farmakologis. Pengaturan diet serta kegiatan jasmani adalah hal yang 

utama ketika penatalaksanaan diabetes, jika diperlukan dilakukan secara bersamaan 

dengan terapi obat antihiperglikemik oral maupun suntik. Pemberian terapi 

antihiperglikemik oral maupun insulin selalu diawali dengan dosis rendah, yang 

kemudian akan ditingkatkan bertahap sesuai dengan respon kadar gula darah. 

Terapi insulin merupakan penanganan yang biasa diberikan untuk pasien DM tipe 

1 maupun DM tipe 2. Pada Diabetes melitus tipe 2, pasien memproduksi insulin, 

namun sel tubuh tidak dapat merespon insulin dengan normal, sehingga terapi 

insulin diperlukan pasien diabetes melitus tipe 2 untuk mengatasi resistensi sel 
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terhadap insulin. Insulin diberikan untuk pasien DM tipe 2 yang gula darahnya tidak 

terkontrol secara memadai dengan diet ataupun dengan obat antidiabetik oral. 

Tujuan terapi insulin adalah untuk menormalkan bukan hanya pada glukosa dalam 

darah tetapi juga seluruh aspek metabolisme yang sulit untuk dicapai (Perkeni, 

2015; Goodman and Gilman’s, 2014; Anonim, 2010) 

Sediaan insulin diklasifikasikan menurut durasi kerjanya, yakni kerja cepat, 

kerja pendek, kerja sedang, dan kerja panjang. Insulin kerja cepat, efek kerja yang 

cepat dan efek puncak dini relatif sama dengan sekresi insulin prandial endogen 

(contoh insulin jenis ini adalah, insulin aspart, insulin glulisin, dan insulin lispro). 

Insulin kerja singkat/pendek ialah insulin seng dalam bentuk kristal larut yang 

bekerja secara singkat dengan teknik pembuatan rekombinan DNA sehingga dapat 

menghasilkan molekul yang identik seperti insulin  manusia. Insulin kerja sedang 

adalah insulin yang diformulasikan untuk dapat terlarut secara bertahap ketika 

diberikan secara subkutan, sehingga dapat memperpanjang durasi kerjanya (contoh 

sediaan insulin kerja sedang adalah insulin NPH dan insulin lente (suspensi insulin 

zink). Insulin kerja panjang/lama beberapa contohnya adalah insulin ultralente yang 

memiliki onset lebih lambat dan puncak kerja lebih panjang. Insulin glargine 

merupakan analog insulin kerja panjang yang memiliki awitan kerja 1-1,5 jam serta 

mendapatkan efek maksimal 4-6 jam sesudahnya. Aktivitas tersebut dapat bertahan 

selama 11 sampai 24 jam. Dan insulinldetemir adalah analog insulin kerja panjang 

yang dikembangkan paling terbaru, insulin jenis ini jarang menyebabkan 

hipoglikemia daripada insulin NPH. Insulin detemir memiliki waktu kerja 

dependen dosis 1-2jam serta masa kerja lebih dari 12 jam (Goodman & Gilman’s, 

2014; Katzung, et al., 2014) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gamayanti, et al (2018). Penggunaan 

insulin untuk DM tipe 2 di rumah sakit umum Negara yang ada di provinsi Bali 

yaitu insulin jenis rapid acting, premixed insulin dan long acting insulin 

menghasilkan kontrol glikemik berdasarkan GDP dan GD2PP sebagian besar 

masuk dalam kategori buruk. Hal ini utamanya disebabkan faktor penggunaan dosis 

insulin yang belum maksimal. 
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Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ming-nan Chien, et al 

(2016) di Taiwan. Menunjukkan bahwa penggunaan insulin long acting (insulin 

glargine) selama 24 minggu dengan pengaturan dosis yang tepat dapat menurunkan 

kadar HbA1c pasien secara signifikan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu penelitian lebih lanjut mengenai pola 

penggunaan insulin sebagai terapi pada pasien diabetes melitus tipe 2, agar pasien 

mendapatkan  kadar glikemik yang terkontrol sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien.  

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pola  penggunaan terapi insulin pada pasien dengan diabetes 

melitus tipe 2 di RSUD Dr.Iskak Tulungagung 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan diketahui polalpenggunaan terapi insulin 

bagi pasien dengan diabetes melitus tipe 2 di RSUD Dr. Iskak Tulungagung 

sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk semualpihaklyang membutuhkan 

informasiltentanglpenggunaan terapi insulin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap pasien 

diabetes melitus tipe 2 sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian yang tepat dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan 

lainnya 

2. Memberikanlinformasilmengenai pola penggunaan  terapi insulin baik 

terapi insulin tunggal maupun kombinasi untuk terapi pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 untuk meningkatkan pelayanan mutu 

kefarmasian. 

3. Memberikan informasi pada penelitian selanjutnya untuk 

menyempurnakan penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai gambaran pihak rumah sakit tentang terapi insulin pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 
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2. Sebagai gambaran apoteker atau instalasi farmasi dalam pemantauan 

 


