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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Anatomi dan Fisiologi Pankreas 

Pankreas merupakan organ retropritoneal yang berbentuk pipih terletak 

dibelakang dan sedikitJdibawah lambungJabdomen, dengan panjang 12-15 cm dan 

tebal 2,5 cm. Pankreas memiliki kaput, kolum, korpus dan kauda. Kaput yang 

terikat di lateral olehLduodenum danLkauda yangLmemanjang ke hilus lien pada 

ligementus lienorenale.LVena mesenterika superior melewatiLbelakang pankreas 

laluKdi anterior, diatasLprosesus unsinata dan bagian ketiga duodenumLmenuju 

pangkal mesenterIUm usus halus (Sloane, 2004; Tortora, G. J., & Derrickson, 2009; 

Faiz & Moffat, 2004) 

 

Gambar 2. 1 Letak dan Anatomi Pankreas (Sumber : Principles of Anatomy and 

Physiology 12th Edition) 

  

Pankreaslmemiliki struktur berlobus yang berfungsi sebagai kelenjar eksokrin 

dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin berfungsi sebagai sel asinar pankreas, 

yaitu memproduksi cairan pankreas yang kemudian disekresi dari duktus 

pankreatikus dan berakhir ke duodenum. Sekresi ini sangat penting untuk 

pencernaan, serta absorbsi protein, lemak, dan juga karbohidrat. Sedangkan 

kelenjar endokrin berfungsi untuk memproduksi serta mensekresi glukagon dan 

insulin. Biasanya ditemukan pada pulau-pulau langerhans. Ada beberapa jenis sel 
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penghasil hormon yang teridentifikasi dalam pulau-pulau langerhans, diantaranya 

adalah : 

1. Sel AlfaJmensekresi glukagon, yang dapat meningkatkan kadar glukosa 

dalam darah 

2. Sel Betalmensekresi insulin, yang dapat menurunkan kadar glukosa dalam 

darah 

3. Sel Deltalmensekresi somatostatin, yang menghambat sekresi glukagon dan 

insulin 

4. Sel Fjmensekresi polipeptida pankreas,Jsejenis dengan hormon pencernaan 

tetapi tidak memiliki fungsi yang jelas, yang biasanya dilepaskan setelah 

makan. (Sloane, 2004; Faiz & Moffat, 2004) 

Efek fisiologis insulin diantaranya : 

1. Insulin menyediakan glukosa untuk sebagian besar sel tubuh, utamanya 

untuk otot dan adiposa. Melalui peningkatan aliran glukosa yang melewati 

membran sel dalam mekanisme carrier. 

2. Insulin memperbesar simpanan lemak dan protein dalam tubuh. 

a. Insulin dapat meningkatkan sintesa protein lemak dan juga menurunkan 

katabolisme dari lemak dan protein 

b. Insulin dapat meningkatkan transpor asam lemak dan asam amino dari 

darah ke sel 

3. Insulin meningkatkan penggunaan karbohidrat yang digunakan sebagai 

sumber energi. 

a. Insulin memperbesar cadangan glukosa yang berlebih dengan berbentuk 

lemak pada jaringan adiposa 

b. Insulin juga memfasilitasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen 

pada otot rangka dan hati (Sloane, 2004) 

1.2 Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan 

keadaan terjadinya peningkatan glukosa darah yang berkaitan dengan  tidak ada 

atau kurang memadainya sekresi insulin pankreas, dengan atau tanpa gangguan efek 

insulin. Serta kelainan metabolisme kabohidrat, lemak dan protein. Keadaan yang 
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mendasari diagnosis diabetes melitus kini diklasifikasikan kedalam empat kategori: 

tipe 1, diabetes dependen-insulin; tipe 2, diabetes non-dependen-insulin; tipe 3, 

yang lain; dan tipe 4, diabetes melitus gestasional (Dipiro, et al., 2009; Katzung, et 

al., 2014) 

1.3 Epidemiologi Diabetes Melitus 

Berdasarkan data International Diabetes Federation pada 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 merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. 

2/3 orang dengan diabetes di Indonesia tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki 

diabetes, sehingga mengakses layanan kesehatan dalam kondisi terlambat (sudah 

dengan komplikasi). Prevalensi overweight 13,5% dan obesitas 15,4% (Riskesdas 

2013) yang merupakan salah satu faktor resiko terbesar diabetes meningkat terus 

dibandingkan Riskesdas 2007 dan 2010. 

Data menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) menunjukkan bahwa 

proporsi diabetes melitus meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 

2007. Proporsi diabetes melitus di Indonesia tahun 2007 yaitu sebesar 5,7% dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 6,9%, toleransi glukosa terganggu 

(TGT) sebesar 29,9% dan gula darah puasa (GDP) terganggu sebesar 36,6%. 

1.4 Patofisiologi Diabetes Melitus 

1.4.1 Diabetes Melitus Tipe 1 

Diabetes melitus tipe 1 adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan adanya 

penghancuran sel-sel β pankreas di pulau langerhans oleh sel T CD4⁺ dan CD8⁺ 

serta makrofag yang menginfiltrasi islets. Kerusakan sel β pankreas menyebabkan 

defisiensi sekresi insulin yang menyebabkan gangguan metabolisme yang terkait 

dengan DM tipe 1. Namun ada pula yang disebabkan oleh bermacam-macam virus, 

diantaranya virus Cocksakie, Rubella, CMVirus, Herpes, dan lain sebagainya. Ada 

beberapa tipe otoantibodi yang dihubungkan dengan DM Tipe 1, antara lain ICCA 

(Islet Cell Cytoplasmic Antibodies), ICSA (Islet cell surface antibodies), dan 

antibodi terhadap GAD (glutamic acid decarboxylase). Serta abnormalnya fungsi 
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sel α pankreas dan sekresi glukagon yang berlebihan, kadar glukagon yang 

meningkat secara tidak tepat memperburuk defek metabolik karena defisiensi 

insulin. (Baynest, 2015; Depkes RI, 2005)  

1.4.2 Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit yang kompleks dan progesif 

ditandai dengan kerusakan pada metabolisme serta mempengaruhi beberapa fungsi 

organ. Pada diabetes tipe 2 terjadi gangguan dalam mensekresikan insulin, dan 

resistensi insulin di jaringan perifer seperti adiposa, hepar, dan otot. Resistensi 

insulin terjadi karena penurunan fungsi dari sel β pankreas sehingga sel-sel sasaran 

insulin gagal atau tidak mampu mengambil dan menggunakan insulin dengan 

normal. Perkembangan hiperglikemia kronik juga dapat mengganggu fungsi dari 

sel β dan sekresi insulin. 

Gambar 2. 2 Resistensi Insulin (Fibriana, 2011) 

 

Serta terjadinya defisiensi insulin dimana sel-sel β pankreas menunjukkan 

gangguan sekresi insulin yang menyebabkan sekresi insulin gagal mengkompensasi 

resistensi insulin serta pada tahap akhir apabila tidak ditangani dengan baik dapat 

menyebabkan kerusakan sel-sel β pankreas secara progesif, yang pada akhirnya 

pasien dengan diabetes melitus tipe 2 memerlukan insulin eksogen (Depkes RI, 

2005; Pratley, 2013) 

Sekresi insulin sel-sel β di pankreas pada umumnya mengalami penurunan 

keluaran glukosa oleh hepar dan meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot 
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rangka serta jaringan adiposa. Setelah terjadi disfungsi sel β di pankreas dan/atau 

resistensi insulin di hepar, otot rangka atau jaringan adiposa, hiperglikemia 

berkembang yang menyebabkan jumlah glukosa yang beredar dalam darah berlebih 

(Zheng, et al., 2018) 

 

Gambar 2. 3 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 (Zheng, et al, 2018) 

 

Proses terjadinya resistensi insulin serta menurunnya fungsi sel β terjadi kurang 

lebih 10 tahun sebelum terdiagnosis diabetes. Sehingga banyak pasien yang datang 

ke dokter dengan keluhan-keluhan klasik seperti banyak makan, banyak minum, 

sering BAK, penurunan berat badan, cepat lelah/kekurangan energi, kesemutan 

hingga mati rasa di tungkai bawah, luka borok yang sulit sembuh, dan penglihatan 

kabur, sebenarnya sudah terjadi kerusakan atau penurunan fungsi sel β (Fibriana, 

2011) 

1.4.3 Diabetes Melitus Gestasional 

       Diabetes Melitus Gestasional yaitu keadaan intoleransi glukosa selama masa 

kehamilan, dan berlangsung hanya sementara waktu. 4-5% ibu hamil menderita 

diabetes gestasional, yang terdeteksi pada trimester kedua. Diabetes gestasional 

dapat pulih dengan sendirinya namun memiliki efek yang buruk terhadap bayi yang 
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dikandung. Dan besar resikonya akan menderita diabetes kembali (Depkes RI, 

2005) 

1.5 Etiologi Diabetes Melitus 

Etiologi diabetes melitus sangat bervariasi tetapi selalu ada kaitannya dengan 

kerusakan terhadap sekresi atau respon insulin. Sebagian besar pasien dengan 

diabetes melitus sebenarnya memiliki diabetes tipe 1 (yang dimediasi imun atau 

idiopatik). Diabetes juga dapat dikaitkan dengan lingkungan hormonal kehamilan, 

cacat genetik, infeksi lain dan penggunaan obat-obatan tertentu (Baynest, 2015) 

1.5.1 Diabetes Melitus Tipe 1 

Pada diabetes melitus tipe 1 disebabkan oleh reaksi autoimun dimana sistem 

pertahanan tubuh menyerang sel-sel penghasil insulin. Akibatnya, tubuh 

memproduksi insulin sangat sedikit atau bahkan tidak ada insulin yang dihasilkan 

sama sekali. Destruksi sel β inilah yang menyebabkan defisiensi insulin absolut. 

Diabetes melitus tipe 1 dapat menyerang orang dengan berbagai usia, namun 

biasanya berkembang pada anak-anak dan remaja. Penyebab pasti dari diabetes tipe 

1 ini belum diketahui secara pasti, namun erat kaitannya dengan kondisi genetik 

dan faktor lingkungannya (American Diabetes Association, 2018; International 

Diabetes Federation, 2015) 

1.5.2 Diabetes Melitus Tipe 2  

Diabetes melitus tipe 2 merupakan bentuk DM paling umum yang ditandai 

dengan hiperglikemia, resistensi insulin  dan defisiensi insulin relatif. Diabetes 

melitus tipe 2 disebabkan dari interaksi antara faktor resiko genetik, lingkungan, 

perilaku, obesitas, diet tinggi lemak dan rendah serat, serta kurangnya aktifitas fisik. 

Dimana obesitas merupakan salah satu faktor predisposisi utama dari diabetes 

melitus tipe 2 (Baynest, 2015; Depkes RI, 2005) 

1.6 Klasifikasi Diabetes Melitus 

Diabetes dapat diklasifikasikan ke dalam kategori umum sebagai berikut: 

1.6.1 Diabetes Melitus tipe 1 

Diabetes mellitus tipe 1 ditandai oleh kerusakan sel beta yang disebabkan oleh 

penyakit autoimun, biasanya mengarah pada defisiensi insulin absolut. Tipe 1 

biasanya ditandai dengan adanya dekarboksilase asam anti-glutamat, sel pulau atau 

antibodi insulin yang mengidentifikasi proses autoimun yang menyebabkan 
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kerusakan sel beta. Dimana akhirnya semua pasien diabetes tipe 1 akan 

memerlukan terapi insulin untuk mempertahankan nilai normal glukosa (Baynest, 

2015) 

1.6.2 Diabetes Melitus tipe 2 

Diabetes melitus tipe 2 merupakan diabetes yang terjadi karena kerusakan yang 

progesif terhadap sel β pankreas yang dilatarbelakangi oleh defisiensi insulin dan 

resistensi terhadap insulin (American Diabetes Association, 2018) 

1.6.3 Diabetes Gestasional 

Diabetes Gestational adalah klasifikasi operasional (bukan kondisi 

patofisiologis) yang mengidentifikasi wanita yang menderita diabetes mellitus 

selama kehamilan. Gangguan ini mulai terjadi pada trimester ketiga kehamilan 

(Baynest, 2015) 

1.6.4 Jenis Spesifik Lainnya 

Jenis diabetes tertentu karena penyebab lain, misalnya, sindrom diabetes 

monogenik (seperti diabetes neonatal dan maturity-onset diabetes in youth 

MODY), penyakit pankreas eksokrin (seperti cystic fibrosis dan pankreatitis), dan 

diabetes yang diinduksi obat atau bahan kimia (seperti penggunaan glukokortikoid, 

dalam pengobatan HIV / AIDS, atau setelah transplantasi organ) (American 

Diabetes Association, 2018) 

1.7 Manifestasi Klinik Diabetes Melitus 

Manifestasi klinis diabetes melitus tergantung pada derajat hiperglikemianya. 

Manifestasai klasik dari seluruh diabetes melitus adalah polIUria (sering buang air 

kecil), polidipsia (sering haus), dan polifagia (sering makan). Diabetes melitus 

menyebabkan berbagai komplikasi akibat dari meningkatnya kadar glukosa dalam 

darah. Komplikasi pada diabetes melitus terbagi menjadi dua, yaitu komplikasi 

mikrovaskular dan komplikasi makrovaskular. Komplikasi mikrovaskular terjadi 

terutama pada pasien diabetes melitus tipe 1. Hiperglikemia persisten dan 

terbentuknya komplikasi yang terglikasi mengakibatkan dinding pembuluh darah 

semakin melemah dan rapuh serta terjadi penyumbatan pada pembuluh darah kecil, 

hal ini yang menyebabkan terjadinya komplikasi mikrovaskular, diantaranya 

retinopati (kebutaan akibat rusaknya pembuluh darah kecil di retina), nefropati 

(komplikasi diabetes pada ginjal yang berakhir dengan gagal ginjal), dan neuropati 
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(rusaknya syaraf dikaki yang meningkatkan ulkus kaki, infeksi hingga 

mengharuskan untuk amputasi kaki). Sedangkan komplikasi makrovaskular lebih 

sering menyerang pasien diabetes melitus tipe 2, namun tidak menutup 

kemungkinan juga dapat menyerang pasien diabetes melitus tipe 1. 3 jenis 

komplikasi makrovaskular diantaranya penyakit jantung koroner, penyakit 

pembuluh darah otak, dan penyakit pembuluh darah perifer. Dengan kondisi yang 

dialami tersebut akan dapat menurunkan kualitas hidup pasien diabetes melitus 

(Mertha, et al., 2016; Depkes RI, 2005; Satria, et al., 2018)  

1.8 Gejala Diabetes Melitus 

Gejala diabetes melitus secara umum sebagian besar sama hanya bervariasi 

dalam derajatnya serta perkembangannya. Gejala-gejalanya antara lain : 

1. Tingkat gula darah melebihi ambang batas glukosa ginjal (BG ≥ 10,0 

mmol/l); 

2. Hiperglikemik akut : diabetes ketoasidosis dan hiperglikemik; 

3. Penurunan berat badan; 

4. PolIUrea (sering buang air kecil dengan peningkatan jumlah urin); 

5. Polidipsia (mudah haus); 

6. Polifagia (mudah lapar); 

7. Konstipasi; 

8. Infeksi kulit dan mukosa; 

9. Kram dan mudah lelah; 

10. Penglihatan kabur (pembengkakan lensa secara osmotik); 

11. Dan pada DM tipe 1 perkembangannya lebih cepat dan lebih khas seperti 

terjadinya komplikasi makrovaskular (arteri koroner, jantung dan penyakit 

pembuluh darah perifer). (Baynest, 2015)  

1.9 Diagnosa Diabetes Melitus 

Diagnosa diabetes melitus ditegakkan dengan pemeriksaan kadar gula dalam 

darah. Diagnosa tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria. Kecurigaan 

akan diabetes melitus apabila terdapat keluhan seperti, polIUria, polifagia, 

polidpsia dan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebab pastinya 

(Perkeni, 2015) 
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Tabel II. 1 Kriteria Diagnosa DM (Perkeni, 2015) 

Catatan : Untuk saat iniltidak semua Laboratorium di Indonesia memenuhi standar 

NGSP, sehinggalhati-hati dalam menginterpretasikan hasil HbA1c. HbA1c tidak 

dapat dijadikan alat diagnosa maupun evaluasi ketika berada pada kondisi anemia, 

hemoglobinopati, riwayat transfusi darah 2-3 bulan terakhir, kondisi yang 

mempengaruhi umur eritrosit serta gangguan fungsi ginjal (Perkeni, 2015) 

Tabel II. 2 Kadar tes Laboratorium untuk diagnosa diabetes dan prediabetes 

(Perkeni, 2015) 

Pemeriksaan penyaring dilakukan untuk menegakkan diagnosa diabetes 

melitus tipe 2 serta prediabetes yang memiliki risiko tinggi namun tidak 

menunjukkan gejala-gelaja klasik diabetes melitus, yaitu : 

1. Kelompok yang memiliki berat badan berlebih (Indeks Massa Tubuh [IMT] 

≥ 23 kg/m²) dengan disertai satu atau lebih faktor risiko diantaranya: 

a. Kurangnya aktifitas fisik 

b. First degee relative diabetes melitus (faktor keturunan diabetes) 

c. Kelompok ras/etnis tertentu 

Pemeriksaan glukosa darah puasa ≥126 mg/dl. Puasa yaitu kondisi tidak ada 

asupan kalori minimal  8 jam 

Atau 

Pemeriksaan glukosa plasma ≥200 mg/dl 2 jam setelah Tes Toleransi Glukosa 

Oral (TTGO) dengan beban glukosa sebesar 75 gam. 

Atau 

Pemeriksaan glukosa darah sewaktu ≥200mg/dl dengan keluhan-keluhan klasik 

Atau 

Pemeriksaan HbA1c ≥6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi 

oleh National Glycohaemoglobin Standarization Progam (NGSP) 

 HbA1c (%) Glukosa Darah 

Puasa (mg/dl) 

Glukosa plasma 2 

jam setelah TTG) 

(mg/dl) 

Diabetes  ≥ 6,5 % ≥ 126 mg/dl ≥ 200 mg/dl 

Prediabetes  5,7-6,4 % 100-125 mg/dl 140-199 mg/dl 

Normal < 5,7 < 100 mg/dl < 140 mg/dl 
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d. Perempuan yang melahirkan bayi dengan berat badan > 4kg atau 

memiliki riwayat diabetes gestasional 

e. Hipertensi (≥ 140/90 mmHg dan atau sedang menjalani terapi untuk 

hipertensi 

f. HDL < 35 mg/dl dan atau trigliserida > 250mg/dl 

g. Wanita yang memiliki polycystic ovarysindrome (PCOS) 

h. Memiliki riwayat prediabetes 

i. Obesitas berat, akantosis nigikans 

j. Memiliki riwayat penyakit kardiovaskular 

2. Umur > 45 tahun tanpa faktor risiko yang disebutkan diatas. 

Catatan : Kelompok dengan risiko yang tinggi dengan hasill pemeriksaan 

glukosa plasa normal baiknya dIUlang setiap 3 tahun, kecuali pada prediabetes 

pemeriksaa dIUlang setiap 1 tahun (Perkeni, 2015) 

Tabel II. 3 Kadar glukosa GDS dan GDP sebagai patokan penyaring serta diagosa 

diabetes melitus (mg/dl) (Perkeni, 2015) 

 

1.10 Faktor Risiko Diabetes Melitus 

Prevalensi peningkatan jumlah penderita diabetes yang mendominasi adalah 

diabetes melitus tipe 2, yang berkaitan dengan adanya beberapa faktor yaitu faktor 

yang dapat dIUbah, faktor yang tidak dapat dIUbah serta faktor lainnya. 

Faktor-faktor yang tidak dapat dIUbah meliputi :  

 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 

glukosa 

darah puasa 

(mg/dl 

Plasma vena <100 100-125 ≥ 126 

Darah kapiler <90 90-99 ≥ 100 
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a. Riwayat keluarga dengan diabetes melitus (First degee relative) 

Penderita diabetes melitus diduga memilik gen diabetes di dalam 

keluarganya.  Bakat diabetes diduga merupakan gen resesif, hanya individu 

yang bersifat homozigot dengan gen resesif tersebut yang menderita diabetes 

melitus. Risiko empiris terjadinya diabetes melitus tipe 2 akan meningkat dua 

hingga enam kali lipat apabila orang tua atau saudara kandung mengalami 

diabetes juga. 

b. Umur ≥ 45 tahun 

Dari hasil penelitian, penderita diabetes melitus terbanyak adalah yang 

berumur ≥ 45 tahun.  

c. Ras/etnik 

Ras atau etnik yang berisiko tinggi diabetes melitus diantaranya Afrika-

Amerika, Latin, Amerika Asli, Asia-Amerika, Kepulauan Pasifik 

d. Riwayat kehamilan dan persalinan 

Perempuan dengan riwayat menderita diabetes gestasional, memiliki 

riwayat lahir dengan berat badan rendah <2,5kg, serta bayi yang lahir dengan 

berat badan > 4kg memiliki risiko tinggi untuk menderita diabetes dimasa depan 

(Fatimah, 2015; American Diabetes Association, 2018) 

Faktor-faktor yang dapat dIUbah diantaranya yaitu : 

a. Obesitas (kegemukan) 

Terdapat keterkaitan antara obesitas dengan kadar glukosa dalam darah,, 

pada derajat kegemukan berdasarkan IMT ≥ 25kg/m² atau lingkar perut ≥ 80cm 

pada wanita dan ≥ 90cm bagi laki-laki, dapat menyebabkan peningkatan kadar 

glukosa dalam darah menjadi 200mg%. 

b. Hipertensi  

Tekanan darah meningkat pada hipertensi memiliki keterkaitan yang erat 

dengan tidak tepatnya penyimpanan garam dan air, dan atau terjadi peningkatan 

tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh darah perifer. 
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c. Dislipidemia 

Dislipidemia merupakan kedaan yang ditandai dengan adanya peningkatan 

kadar lemak darah (trigliserida > 250 mg/dl). Erat kaitannya antara peningkatan 

plasma insulin dengan rendahnya HDL < 35 mg/dl sering kali didapatkan pada 

pasien diabetes melitus. 

d. Kurangnya aktivitas fisik 

e. Diet yang tidak sehat seperti diet tinggi lemak dan rendah serat (Depkes RI, 

2005; Fatimah 2015) 

Serta faktor lainnya yang berkaitan dengan tingkat risiko diabetes seperti 

polycystic ovarysindrome (PCOS), sebelumnya penderita dengan sindrom 

metabolik memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu (TGT) dan atau 

glukosa darah puasa terganggu, memiliki riwayat penyakit kardiovaskular 

diantaranya stroke, PJK, atau Peripheral Arterial Diseases (PAD), 

mengonsumsi alkohol, merokok, jenis kelamin, mengonsumsi kopi dan kafein, 

dan juga karena faktor stress (Fatimah, 2015) 

1.11 Komplikasi Diabetes Melitus 

Seringnya kasus pada pasien diabetes melitus yang tidak terkontrol dapat 

menyebabkan komplikasi akut dan kronik (Depkes RI, 2005) 

1.11.1 Komplikasi Akut Diabetes Melitus 

Komplikasi akut seperti diabetes ketoasidosis, keadaan hiperosmolar non 

ketoasidosis, asidosis laktat, dan hipoglikemia berpotensi mengancam jiwa pada 

pasien diabetes melitus. Diabetes ketoasidosis dan hipoglikemia berat lebih sering 

terjadi pada pasien diabetes melitus tipe 1 sedangkan hiperosmolar non ketoasidosis 

sering dikaitkan dengan Diabetes Melitus tipe 2 (Rewers, 2016) 

1. Diabetes ketoasidosis 

Diabetes ketoasidosis lebih sering terdiagnosa pada pasien diabetes melitus tipe 

1 jarang terdiagnosa pada pasien Diabetes melitus tipe 2. Diabetes ketoasidosis 

disebabkan oleh rendahnya level sirkulasi insulin yang efektif dan peningkatan 

bersamaan kadar hormon yang berlawanan dengan regulasi seperti glukagon, 

katekolamin, kortisol, dan hormon pertumbuhan. Kombinasi tersebut mengarah 
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pada perubahan katabolik dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. 

Pemanfaatan glukosa terganggu dan terjadi peningkatan produksi glukosa oleh hati 

dan ginjal yang menyebabkan hiperglikemia. Lipolisis menyebabkan peningkatan 

produksi keton, terutama β-hydroxybutyrate, ketonemia, dan asidosis metabolik 

yang diperparah dengan kehilangan cairan dan elektrolit. Pada pasien diabetes 

melitus tipe 2, diabetes ketoasidosis terjadi selama penyakit akut secara bersamaan 

atau selama transisi ke ketergantungan insulin (Rewers, 2016) 

2. Hyperglycemic Hyperosmolar State (HHS) 

Terjadi penurunan aksi efektif dari insulin yang bersirkulasi ditambah dengan 

peningkatan yang bersamaan dari hormon pengatur yang mengatur mekanisme baik 

untuk HHS dan diabetes ketoasidosis. Perubahan ini menyebabkan terjadinya 

peningkatan produksi glukosa hati dan ginjal serta gangguan pemanfaatan glukosa 

dalam jaringan perifer, yang mengakibatkan hiperglikemia dan perubahan paralel 

dalam osmolalitas ruang ekstraseluler. HHS dikaitkan dengan glukosuria, yang 

menyebabkan terjadinya dIUresi osmotik, dengan hilangnya air, natrIUm, kalIUm, 

dan elektrolit lainnya. Dalam HHS kadar insulin tidak memadai untuk pemanfaatan 

glukosa oleh jaringan tetapi cukup untuk mencegah lipolisis dan ketogenesis 

(Rewers, 2016) 

3. Hipoglikemia 

Hipoglikemia ditandai dengan gejala klinis seperti pusing, lemas, gemetar, 

pandangan kabur bahkan menjadi hitam, berkeringat dingin, detak jatung 

meningkat, hingga hilang kesadaran. Jika tidak segera ditangani dapat terjadi 

kerusakan otak bahkan kematian. Kadar glukosa yang terlalu rendah kurang lebih 

50 mg/dL menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat pasokan energi sehingga tidak 

dapat berfungsi bahkan dapat terjadi kerusakan (Depkes RI, 2005) 

Penyebab umum terjadinya hipoglikemia pada pasien diabetes melitus yaitu 

waktu makan yang terlewatkan, kesalahan dosis insulin yang tidak disengaja, dan 

penyerapan insulin yang cepat karena injeksi intramuskular, aktivitas fisik yang 

berlebihan tidak diimbangi dengan penurunan dosis insulin dan meningkatkan 

asupan karbohidrat, mengonsumsi obat antidiabetes oral berlebihan (Rewers, 2016) 
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4. Hiperglikemia 

Hiperglikemia adalah suatu keadaan dimana kadar glukosa dalam darah 

meningkat secara tiba-tiba. Biasanya ditandai dengan polIUria, polidipsia, 

polifagia, kelelahan yang parah (fatigue), serta pandangan kabur. Hiperglikemia 

dalam waktu yang lama dapat menyebabkan keadaan metabolisme yang berbahaya, 

seperti diabetes ketoasidosis dan HHS, yang dapat berakibat fatal dan terjadi 

kematian. Hiperglikemia dapat dicegah dengan kontrol glukosa darah yang ketat. 

Hiperglikemia dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti stress, infeksi dan 

konsumsi obat-obatan tertentu (Depkes RI, 2005) 

1.11.2 Komplikasi Kronik Diabetes Melitus 

Komplikasi kronik dibedakan menjadi dua, yaitu komplikasi makrovaskular 

dan mikrovaskular (Fowler, 2008) 

1. Komplikasi makrovaskular 

Komplikasi makrovaskular umumnya ada 3 jenis yaitu penyakit jantung 

koroner (Coronary Heart Desease), penyakit pembuluh darah perifer (Peripheral 

Vascular Desease), dan penyakit pembuluh darah otak. Komplikasi makrovaskular 

lebih sering terjadi pada diabetes melitus tipe 2 yang umumnya menderita 

dislipidemia, hipertensi dan obesitas, namun tidak menutup kemungkinan dapat 

juga menyerang pasien diabetes melitus tipe 1. Penyakit-penyakit jantung sangat 

besar resikonya untuk pasien diabetes melitus, maka dari itu dilakukan pencegahan 

termasuk pengendalian tekanan darah, kadar kolesterol dan lipid darah. Serta 

kesadaran dari pasien untuk mengatur gaya hidupnya (Depkes RI, 2005) 

2. Komplikasi mikrovaskuler 

Komplikasi mikrovaskular utamanya menyerang pasien diabetes melitus tipe 

1. Hiperglikemia persisten serta terbentuknya protein terglikasi (termasuk HbA1c) 

mengakibatkan dinding pembuluh darah menjadi semkain lemah dan terjadi 

penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah kecil. Hal inilah yang menyebabkan 

munculnya komplikasi mikrovaskuler diantaranya neuropati, retinopati, dan 

nefropati (Depkes RI, 2005) 
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a. Neuropati 

Neuropati diabetik adalah komplikasi yang paling terjadi pada pasien diabetes 

melitus. Penderita diabetes melitus memiliki risiko terserang nefropati diabetik 11 

kali lipat dibanding yang tidak menderita. Neuropati diabetik sendiri merupakan 

kerusakan pada saraf yang dapat bersifat fokal atau difus terjadi akibat dari paparan 

hiperglikemia kronis. Faktor risiko yang mempengaruhi munculnya komplikasi 

neuropati diabetik yaitu lamanya menderita diabetes, pertambahan usia, jenis 

kelamin serta hiperglikemia kronis. Neuropati diabetik dapat menyebabkan iskemia 

dan perubahan fungsi saraf yang mengatur keseimbangan. Proses keseimbangan 

yang diatur oleh kerja sama antara saraf sensorik, motorik dan proses biomekanik 

mengaami perubahan akibat hiperglikemia kronis. Kondisi neuropati ini menjadi 

faktor penyebab resiko jatuh dan gangguan keseimbangan yang berakibat pada 

penigkatan resiko cedera, penurunan produktivitas pasien dan akhirnya 

menurunkan kualitas hidup pasien (Suri et al., 2015; Desnita, 2017) 

b. Retinopati 

Retinopati diabetik merupakan komplikasi mikrovaskular yang paling umum 

pada kasus diabetes. Komplikasi tersebut merupakan kerusakan pada bagian retina 

mata yang akan berdampak langsung pada penglihatan yang terganggu, apabila telat 

ditangani akan mengakibatkan pasien mengalami kebutaan yang permanen. Risiko 

terserang komplikasi mikrovaskular diabetes retinopati tergantung pada durasi dan 

tingkat keparahan hiperglikemia. Retinopati dapat berkembang 7 tahun sebelum 

diagnosis diabetes pada pasien diabetes melitus tipe 2. Gejala umum yang 

ditunjukkan oleh pasien diabetes retinopati yaitu mikroneurisma, hemorrhages, 

hard exudates, soft exudates dan neovaskularis. Gejala tersebut pada intensitas 

tertentu menjadi indikator indikator fase (tingkat keparahan) diabetes retinopati. 

Pada umumnya fase tersebut dibagi menjadi 3 fase antara lain, non-proliferativ 

diabetic retinophaty (NPDR), proliferative diabeteic retinopathy (PDR), serat 

macular edema (ME) (Fowler, 2008; Dillak & Harjoko, 2011 ) 
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c. Nefropati  

Nefropati diabetik adalah komplikasi diabetes melitus pada ginjal yang pada 

akhirnya menjadi gagal ginjal. Nefropati diabetik bermula dari penyakit diabetes 

melitus dengan adanya hiperfiltrasi, mikroalbuminuria serta hipertensi yang 

berkembang menjadi penyakit ginjal diabetes. Nefropati diabetik terbagi dalam 5 

tahapan antara lain, tahap 1 hipertrofi dan hiperfiltrasi, tahap 2 adanya perubahan 

histopatologis berupa penebalan membran basalis serta terjadi peningkatan matriks 

mesangIUm, tahap 3 mulai muncul mikroalbuminuria yang nyata dan umumnya 

sudah terdapat peningkatan tekanan darah, tahap 4 ditandai dengan adanya 

proteinuria yang persisten, umumnya komplikasi klinis sudah nyata seperti 

neuropati, dislipidemia, retinopati, tahap 5 dengan adanya penurunan laju filtrasi 

glomerulus secara progesif (Satria, 2018; Mogensen & Andersen, 2006) 

1.12 Penatalaksanaan Terapi Diabetes Melitus 

Tujuan akhir dari penatalaksanaan terapi diabetes melitus yaitu menurunkan 

mortalitas dan morbiditas diabetes melitus serta meningkatkan kualitas hidup 

pasien dengan diabetes melitus. Tujuan penatalaksaan meliputi : 

1. Tujuan jangka pendek : menghilangkan keluhan diabetes melitus, 

mengurasi risiko komplikasi akut dan juga untuk memperbaiki kualitas 

hidup pasien 

2. Tujuan jangka panjang yaitu untuk mencegah serta menghambat 

progesivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati 

Agar tercapainya tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, 

berat badan, tekanan darah, dan juga profil lipid, dengan cara pengelolaan pasien 

secara komprehensif (Depkes RI, 2005; Perkeni, 2015) 
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Tabel II. 4 Target Penatalaksanaan Diabetes (Depkes RI, 2005) 

Pada dasarnya terdapat dua macam penatalaksanaan diabetes yaitu, terapi non 

farmakologi dan terapi farmakologi. Dalam penatalaksaan diabetes melitus, 

langkah awal adalah melakukan terapi non farmakologi berupa pengaturan diet dan 

juga olahraga, apabila dengan langkah awal ini tujuan dari penatalaksanaan belum 

tercapai maka dapat dikombinasikan dengan langkah farmakologi berupa terapi 

insulin dan dengan terapi obat antihiperglikemik oral atau kombinasi keduanya 

(Depkes RI, 2005) 

1.12.1 Terapi Non Farmakologi 

1. Edukasi 

Edukasi yang bertujuan sebagai promosi hidup sehat adalah bagian dari upaya 

pencegahan dan pengelolaan DM secara holistik. Edukasi yang diberikan antara 

lain: 

1. Pemahaman tentang perjalanan penyakit 

2. Komplikasi yang dapat terjadi serta risikonya 

3. Pentingnya intervensi non farmakologis dan farmakologis serta target 

pengobatan 

4. Pemantauan kadar glukosa dalam darah 

Parameter Kadar ideal yang diharapkan 

Kadar Glukosa Darah Puasa 80-120 mg/dl 

Kadar Glukosa Plasma Puasa 90-130 mg/dl 

Kadar Glukosa Darah saat Tidur 

(Bedtime blood glucose) 

100-140 mg/dl 

Kadar Glukosa Plasma saat Tidur 

(Bedtime plasma glucose) 

110-150 mg/dl 

Kadar insulin < 7% 

Kadar HbA1c < 7 mg/dl 

Kadar Kolesterol HDL > 45 mg/dl 

> 55mg/dl (wanita) 

Kadar Trigliserida < 200 mg/dl 

Tekanan Darah < 130/80 mmHg 
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5. Interaksi yang dapat terjadi antara makanan, aktivitas fisik dengan obat 

antihiperglikemia oral atau dengan insulin dan juga obat-obatan yang lain 

6. Cara mengatasi hipoglikemia 

Edukasi yang dimaksud adalah memberikan arahan pada pasien yang bertujuan 

agar pasien dapat mengontrol kadar glukosa darah, mengurangi komplikasi dan 

meningkatkan kemampuan merawat diri sendiri (Putra dan Berawi, 2015; Perkeni 

2015) 

2. Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

Perencanaan makan yang baik adalah bagian yang penting dari 

penatalaksanaan diabetes. Diet seimbang akan mengurangi beban kerja dari insulin 

dengan meniadakan pekerjaan mengubah gula menjadi glikogen. Intervensi gizi 

bertujuan untuk menurunkan berat badan, perbaikan kadar glukosa dan lemak darah 

pada pasien yang memiliki berat badan berlebih dengan diabetes melitus tipe 2. 

Penderita DM perlu penekanan mengenai pentingnya jadwal makan yang teratur, 

jenis dan jumlah kandungan kalori, utamanya pada pasien yang mengonsumsi obat 

yang dapat meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin. 

a. Komposisi makan yang dianjurkan meliputi : 

1. Karbohidrat  

Karbohidart yang disarankan yaitu 45-65% dari total asupan energi, 

terutaman karbohidrat yang tinggi serat. Sukrosa tidak lebih dari 5% dari total 

asupan energi. Tidak dianjurkan pembatasan karbohidrat total < 130 g/hari. 

Serta disarankan untuk tetap makan tiga kali sehari, bila perlu dengan tambahan 

selingan makanan seperti buah atau lainnya untuk kebutuhan kalori dalam 

sehari. 

2. Lemak  

Asupan lemak yang disarankan adalah sekitar 20-25% dari kebutuhan 

kalori, serta tidak diperkenankan >30% dari total asupan energi. Dengan 

komposisi yang dianjurkan berupa lemak jenuh < 7% kebutuh kalori, lemak 

jenuh ganda < 10% dan selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal. Bahan 
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makanan dengan lemak jenuh dan lemak trans seperti daging berlemak dan susu 

full cram perlu dibatasi. Serta konsumsi kolesterol < 200 mg/hari 

3. Protein 

Sumber protein yang baik yaitu ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, 

ayam tanpa kulit, produk susu low fat, kacang-kacangan, tahu dan juga tempe. 

Kebutuhan protein yang disarankan yaitu 10-20% dari total asupan energi. 

Pasien dengan nefropati asupan protein harus diturunkan menjadi 0,8 g/kg BB 

perhari atau 10 % dari kebutuhan energi. Kecuali pada pasien DM yang 

menjalani hemodialisis asupan protein menjadi 1-1,2g/kg BB perhari. 

4. NatrIUm 

Sumber natrIUm didapatkan dari garam dapur, vetsin, soda, serta bahan 

pengawet seperti natrIUm benzoat dan natrIUm nitrit, untuk pasien DM asupan 

natrIUm yang dianjurkan adalah <2300 mg/hari sama dengan halnya orang 

sehat. Untuk pasien DM yang juga memiliki penyakit hipertensi perlu dilakukan 

pengurangan natrIUm individual. 

5. Serat  

Pasien diabetes melitus disarankan mengonsumsi serat dari buah, sayuran, 

kacang-kacangan dan sumber karbohidrat yang kaya akan serat dengan anjuran 

20-35g/harinya. 

6. Pemanis alternatif 

Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori dan tidak 

berkalori. Untuk pemanis berkalori harus diperhitungkan kandungan kalorinya 

seperti glukosa alkohol (isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol dan 

xylitol) dan fruktosa yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi pasien DM karena 

akan meningkatkan kadar LDL. Pemanis tidak berkalori seperti aspartam, 

sakarin, acesulfame potassIUm, sukralose, neotame. Pemanis alternatif dapat 

digunakan selama tidak melebihi batas aman. 
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b. Kebutuhan kalori 

Beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh pasien 

diabetes melitus antara lain dengan menghitung kebutuhan kalori basal yang 

besarnya 25-30 kal/kgBB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut kemudia ditambah 

atau dikurangi tergantung pada beberapa faktor seperti : 

1. Jenis kelamin 

Kebutuhan kalori basal perhari untuk wanita adalah 25kl/kgBB sedangkan 

untuk laki-laki adalah 30kal/kgBB 

2. Umur  

Pasien dengan usia >40 tahun, kebutuhan kalori dikurangi 5% untuk setiap 

dekade antara 40-59 tahun. Pasien dengan usia antara 60-69 tahun dikurangi 

10%. Dan pasien dengan usia >70 tahun dikurangi 20% 

3. Aktivitas fisik 

Kebutuhan kalori dapat ditambahkan sesuai dengan intensitas aktivitas 

fisik, penambahan 10% kalori dari kebutuhan basal diberikan saat istirahat. 

Penambahan 20% kalori dengan pasien yang melakukan aktivitas ringan, 

penambahan 30% kalori diberikan pada pasien dengan aktivitas sedang, 

penambahan 40% kalori diberikan pada pasien dengan aktivitas yang berat, 

serta penambahan kalori 50% untuk pasien dengan aktivitas yang sangat berat. 

4. Stress metabolik 

Penambahan kalori sebesar 10-30% tergantung pada derajat stres metabolik 

yang dialami pasien, stress metabolik yang dimaksud diantaranya seperti sepsis, 

operasi dan trauma 

5. Berat badan 

Pasien diabetes melitus yang memiliki berat badan berlebih (overweight) 

kebutuhan kalori harus dikurang sekitar 20-30% tergantung pada derajat 

kegemukannya, sedangkan pasien dengan berat badan yang kurang kebutuhan 

kalori ditambah 20-30% sesuai untuk kebutuhan meningkatkan berat badan. 
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Jumlah kalori paling sedikit untuk wanita adalah 1000-1200 kal/hari dan 1200-

1600kal/hari untuk pria (Putra dan Berawi, 2015; Perkeni, 2015) 

3. Latihan Jasmani atau Olahraga 

Kegiatan olahraga sehari-hari atau latihan jasmani yang dilakukan secara 

teratur 3-4 kali seminggu dengan waktu kurang lebih 3 menit, merupakan salah satu 

pilar dalam pengelolaan diabetes melitus tipe 2 tanpa nefropati. Disarankan 

melakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum latihan jasmani, jika kadar glukosa 

darah <100 mg/dl pasien harus mengonsumsi karbohidrat dahulu dan jika >250 

mg/dl latihan jasmani dapat ditunda. Latihan jasmani harus disesuaikan dengan 

umur serta status kesegaran jasmani pasien. Untuk pasien yang cukup sehat 

intensitas latihan jasmani dapat ditingkatkan namun jika pasien mengalami 

komplikasi DM dapat intensitas dapat dikurangi (Putra dan Berawi, 2015; Perkeni, 

2015) 

2.12.2 Terapi Farmakologi 

Terapi farmakologi diberikan bersama-sama dengan pengaturan makan serta 

latihan jasmani (healthy life style). Terapi farmakologi yang diberikan untuk pasien 

diabetes melitus terdiri dari obat oral dan juga dalam bentuk suntikan. 

2.12.2.1 Terapi Insulin 

Terapi insulin merupakan pilihan utama untuk pengobatan hampir seluruh 

pasien diabetes melitus baik tipe 1 maupun tipe 2. Insulin diperlukan saat keadaan 

pasien dengan HbA1c > 9%  dengan kondisi dekompensasi metabolik, penurunan 

berat badan yang cepat, hiperglikemia berat diserta dengan ketosis, gagal dengan 

terapi obat antihiperglikemia oral dosis optimal, stres berat (infeksi sistemik, 

operasi besar, infark miokard akut, stroke), kehamilan dengan diabetes gestasional 

yang tidak dapat dikendalkikan dengan perencanaan makan, gangguan fungsi ginjal 

atau hati yang berat, serta kontraindikasi atau alergi terhadap obat antihiperglikemia 

oral. Insulin pada diabetes melitus digunakan apabila glukosa darah tidak dapat 

terkontrol dengan diet atau antihiperglikemik oral. Pada seluruh kasus, tujuan 

utamanya adalah untuk menormalisasikan tidak hanya glukosa darah, tetapi juaga 

seluruh aspek metabolisme yang sulit untuk tercapai (Goodman and Gilman’s, 

2014; Perkeni, 2015) 
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Terdapat 2 macam sekeresi fisiologis insulin yaitu sekresi basal dan sekresi 

prandial, terapi insulin ditujukan untuk mampu menyerupai pola sekresi insulin 

fisiologis. Defisiensi yang terjadi dapat berupa defisiensi insulin basal, prandial 

atau keduanya. Defisiensi insulin basal menyebabkan timbulnya hiperglikemia 

pada saat puasa, sedangkan defisiensi prandial menyebabkan hiperglikemia setelah 

makan. Terapi insulin untuk substitusi ditujukan untuk koreksi terhadap defisiensi 

yang terjadi. Sasaran pertama terapi hiperglikemia yaitu mengendalikan glukosa 

darah puasa dengan cara terapi oral maupun insulin, insulin yang digunakan untuk 

mencapai sasaran tersebut yaitu insulin kerja sedang atau panjang. Penyesuaian 

dosis insulin dapat dilakukan dengan penambahan 2-4 unit setiap 3-4 hari jika 

belum mencapai sasaran. Jika sasaran glukosa darah puasa sudah tercapai, tetapi 

HbA1c belum mencapai target, maka kendalikan glukosa darah prandial, dengan 

pemberian insulin kerja cepat yang disuntikkan 5-10 menit sebelum makan atau 

insulin kerja singkat yang disuntikkan 30 menit sebelum makan. Terapi insulin 

tunggal maupun kombinasi disesuaikan kebutuhan pasien dengan respons individu, 

yang dinilai dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah harian. Idealnya pemberian 

terapi insulin disesuaikan dengan keadaan fisiologis tubuh pasien, terapi insulin 

dapat diberikan sekali untuk kebutuhan basal dan tiga kali dengan insulin prandial. 

Namun demikian, terapi insulin yang diberikan dapat divariasikan sesuai sesuai 

dengan kenyamanan pasien selama terapi insulin mendekati kebutuhan fisiologis 

(Perkeni, 2015; Fibriana, 2011) 
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Gambar 2. 4 Algoritme Pengelolaan DM Tipe 2 di Indonesia (PERKENI, 2015) 

 

 

Gambar 2. 5 Terapi insulin harian diabetes melitus tipe 2 yang gagal dengan terapi 

obat oral (Cheng and Zinman, 2005) 
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2.12.2.2 Tinjauan Insulin 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Struktur Insulin (Katzung, et al., 2014) 

 

Pada manusia, insulin merupakan protein kecil dengan berat molekul 5808, 

yang mengandung 51 asam amino tersusun dalam dua rantai A dan B dan 

dihubungkan dengan jembatan disulfid; terdapat perbedaan spesies dalam asam-

asam amino di kedua rantai. Proinsulin, merupakan molekul protein rantai tunggal 

panjang, yang diproses dalam aparatus golgi sel β dan dikemas kedalam ganul, 

dimana tempat senyawa ini terjadi hidrolisis menjadi insulin serta penghubung 

residual yang dinamai peptida-C melalui proses pengeluaran empat asam amino. 

Insulin dan peptida-C disekresikan dalam jumlah ekuimolar sebagai respon 

terhadap semua secretagogues insulin, sejumlah kecil proinsulin yang diproses atau 

dihidrolisis secara parsial juga dibebaskan. Ganula dalam sel β menyimpan insulin 

dalam bentuk kristal yang terdiri dari dua atom seng dan enam molekul insulin. 

keseluruhan pankreas manusia mengandung sampai 8mg insulin, yang 

menunjukkan sekitar 200 satuan (unit) biologik. Pada manusia normal, kadar 

insulin basal adalah 5-15 μU/mL (30-90 pmol/L), dengan peningkatan puncak 

menjadi 60-90 μU/mL (360-540 pmol/L) sewaktu makan (Katzung, et al., 2014) 

Pulau langerhans memiliki empat tipe sel utama yang mensintesis dan 

mensekresikan hormon polipeptida yang berbeda, diantaranya pada sel β 

mensekresikan insulin, sel α mensekresikan glukagon, sel δ mensekresikan 

somatostatin, serta sel F mensekresikan polipeptida pankreatik. Sel β memiliki 

jumlah 60-80% dari total pulau langerhans. Darah di pulau langerhans mengalir dari 

sel β menuju ke sel α dan δ, oleh karena itu sel β merupakan sensor glukosa utama 

untuk pulau langerhans, serta kemungkinan sel lain terpapar terutama terhadap 

konsentrasi insulin yang relatif tinggi (Goodman and Gilmans, 2014)  
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Sekresi insulin diatur untuk mempertahankan konsentrasi gula darah agar tetap 

stabil dalam keadaan puasa maupun sedang makan. Glukosa, asam lemak, asam 

amino serta badan keton menstimulasi sekresi insulin. Umumnya pada kondisi yang 

mengaktivasi sistem saraf simpatik seperti hipoglikemia, hipoksia, hiptermia, 

olahraga, luka bakar parah atau operasi dapat menekan sekresi insulin dengan 

mensimulasi reseptor α2-adrenergik. Antagonis reseptor α₂-adrenergik dapat 

meningkatkan konsentrasi insulin basal di plasma, sedangkan antagonis β2-

adrenergik dapat menurunkan konsentrasi ini. Glukosa merupakan stimuli utama 

terhadap sekresi insulinyang menyebabkan kerja berbagai senyawa pensekresi 

lainnya. Sekresi insulin terinduksi glukosa bersifat dwifase, dimana fase pertama 

mencapai puncak dalam 1-2 menit dan berdurasi pendek, sedangkan fase kedua 

memiliki onset tertunda, tetapi durasinya lebih panjang (Goodman and Gilmans, 

2014) 

2.12.2.3 Klasifikasi Insulin 

Menurut Perkeni (2015) Insulin diklasifikasikan berdasarkan lama kerjanya, 

diantaranya : 

a. Insulin kerja cepat (Rapid-acting insulin) 

Insulin-insulin kerja cepat memungkinkan kita memberikan insulin prandial 

lebih fisiologis karena awitan kerja yang cepat dan efek puncak yang dini mirip 

sekali dengan sekresi insulin prandial endogen dibandingkan dengan insulin 

regular. . Insulin jenis ini memiliki keunggulan yaitu memungkinkan pemberian 

insulin segera sebelum makan tanpa mengorbankan kontrol glukosa. Masa 

kerjanya 4-5 jam jarang lebih dari itu. Contoh dari insulin jenis ini yang beredar 

dipasaran yaitu, insulin lispro, insulin aspart, insulin glulisin (Katzung, et al., 

2014) 

b. Insulin kerja pendek (Short-acting insulin) 

Insulin kerja pendek adalah insulin seng berbentuk kristal lalrut yang 

bekerja singkat dan dibuat dengan teknik DNA rekombinan untuk 

menghasilkan molekul yang identik dengan insulin manusia. Efek muncul 

dalam 30 menit. Insulin reguler merupakan satu-satunya insulin yang harus 

diberikan secara intravena karena pengenceran dapat menyebabkan heksamer 
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insulin segera terurai menjadi monomer. Hal ini sangat berguna untuk terapi 

penatalaksanaan ketoasidosis diabetes dan ketika kebutuhan insulin berubah 

dengan cepat (Goodman and Gilman’s, 2014) 

c. Insulin kerja menengah (Intermediate-acting insulin) 

Insulin kerja menengah atau sedang adalah insulin yang diformulasikan 

untuk dapat terlarut secara bertahap ketika diberikan secara subkutan, sehingga 

dapat memperpanjang durasi kerjanya. Pada pasien DM tipe 2 insulin kerja 

sedang yang diberikan pada saat akan tidur dapat membantu menormalkan gula 

darah puasa. Contoh sediaan insulin kerja sedang adalah insulin hagedorn 

protamin netral (NPH) dan insulin lente (suspensi insulin zink) (Goodman and 

Gilman’s, 2014) 

d. Insulin kerja panjang (Long-acting insulin) 

Beberapa contoh insulin kerja panjang adalah insulin ultralente yang 

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

adalah analog insulin kerja lama yang memiliki awitad kerja 1-1,5 jam dan 

mencapai efek maksimal setelah 4-6 jam. Aktivitas ini dapat bertahan selama 

11-24 jam. Dan insulin detemir adalah analog insulin kerja panjang yang paling 

baru dikembangkan, 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 and Gilman’s, 2014) 

e. Insulin campuran (Premixed insulin) 

Karena insulin NP H kerja-sedang memerlukan bebrapa jam untuk dapat 

mencapai efek terapeutik yang adekuat, penggunaannya pada pasien diabetes 

melitus biasanya memerlukan tambahan insulin kerja cepat atau singkat 

sebelum makan. Insulin lispro, aspart dan glulisin dapat dicampurkan secara 

akut (sebelum penyuntikan) dengan insulin NPH tanpa memengaruhi 

penyerapannya yang cepat. Namun sejauh ini sediaan premixed insulin masih 

belum stabil (Katzung, et al., 2014)  
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Gambar 2. 7 Profil farmakokinetik insulin manusia dan insulin analog. Terlihat 

lama kerja relatif berbagai jenis insulin. Lama kerjanya bervariasi antar dan intra 

perorangan. (Sumber: Hirsh IB. N Engl J Med 2005;352:177-83.) 

 

Keterangan :  

  Rapid Acting Insulin 

  Short Acting Insulin / Insulin Reguler 

  Intermediate Acting (NPH)  

  Extended Zinc Insulin 

  Long Acting Insulin 
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Tabel II. 5 Farmakokinetik Insulin Eksogen Berdasarkan pada Waktu Kerja 

(Perkeni, 2015) 

Jenis Insulin Awitan 

(onset) 

Puncak 

Efek 

Lama 

Kerja 

Kemasan 

Insulin analog kerja cepat (Rapid-acting insulin) 

Insulin 

Lispro(Humalog®) 

Insulin Aspart 

(Novorapid®) 

Insulin Glulisin 

(Apidra®) 

 

 

 

5-15 menit 

 

 

 

 

1-2 jam 

 

 

 

 

 

 

4-6 jam 

 

 

Pen/cartridge 

Pen, vial Pen 

Insulin manusia kerja pendek/Insulin Reguler (Short-Acting) 

Humulin®R 

Actrapid® 

30-60 menit 2-4 jam 6-8 jam Vial, 

pen/cartridge 

Insulin manusia kerja menengah (NPH) (Intermediate-Acting) 

Humulin N® 

Insulatard® 

Insuman Basal® 

 

1,5-4 jam 

 

4-10 jam 

 

8-12 jam 

 

 

Vial, 

pen/cartridge 

Insulin analog kerja panjang (Long-Acting) 

Insulin Glargine 

(Lantus®) 

Insulin Detemir 

(Levemir®) 

Lantus 300 

 

 

 

1-3 jam 

 

 

 

Hampir 

tanpa 

puncak 

 

 

Hampir 

tanpa 

puncak 

 

 

Pen 

Insulin analog kerja ultra panjang (Ultra Long-Acting) 

Degludec 

(Tresiba®)* 

30-60 menit Hampir 

tanpa 

puncak 

Sampai 48 

jam 

 

Insulin manusia campuran (Human Premixed) 

70/30 Humulin® 

(70% NPH, 30% 

reguler) 

70/30 Mixtard® 

(70% NPH, 30% 

reguler)  

 

 

 

30-60 menit 

 

 

 

3-12 jam 
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Lanjutan halaman 

Jenis Insulin Awitan 

(onset) 

Puncak 

Efek 

Lama Kerja Kemasan 

Insulin analog campuran (Human Premixed)  

75/25 

Humalogmix® 

(75% protamin 

lispro, 25% 

lispro) 

70/30 Novomix® 

(70% protamine 

aspart, 30% 

aspart) 

50/50 Premix 

 

 

 

 

 

12-30 menit 

 

 

 

 

 

1-4 jam 

  

*belum tersedia di indonesia 

2.12.2.4 Dosis dan aturan pakai insulin 

Pemberian dosis insulin sangat tergantung pada respon glukosa dara terhadap 

asupan makanan serta latihan fisik yang dilakukan oleh pasien. Pada pasien diabetes 

melitus tipe 1, dosis rata-rata insulin umumnya 0,6-0,7 unit/kg/hari, dengan rentang 

sebesar 0,2-1 unit/kg/hari. Pada pasien anak-anak awal terdiagnosa diabetes melitus 

tipe 1 dosis awal yang diberikan biasanya 0,5-1 unit/kg/hari. Pasien diabetes melitus 

tipe 2 khususnya obesitas pada umumnya memrlukan lebih banyak sekitar 2 

unit/kg/hari karena resistensi jaringan perifer dengan insulin. sedangkan pada 

pasien dengan kondisi yang baik memerlukan insulin dengan dosis lebih rendah 0,5 

unit/kg/hari. Umumnya, terapi dengan insulin pada pasien dewasa dengan berat 

badan normal bisa diberikan dosis awal sebesar 15-20 unit insulin kerja menengah 

atau kerja panjang yang diberikan dengan cara subkutan sebelum sarapan, makan 

malam atau sebelum tidur. Sedangkan pada pasien dengan obesitas dapat diberikan 

dosis awal sebesar 25-30 unit/hari (Goodman and Gilman’s 2014; McEvoy, 2008)  
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2.12.2.5 Cara Pemberian Insulin  

 

Gambar 2. 8 Lokasi Penyuntikan Insulin Yang Dianjurkan (Sumber : Depkes RI, 

2005) 

 

Penyerapan insulin dipengaruhi oleh beberapa hal. Penyerapan paling cepat 

terjadi di daerah abdomen, diikuti oleh daerah lengan, paha bagian atas dan bokong. 

Bila disuntikkan secara intramuskular dalam, maka penyerapan akan terjadi lebih 

cepat, dan masa`kerjanya menjadi lebih singkat. Kegiatan fisik yang dilakukan 

segera setelah penyuntikan akan mempercepat waktu mula kerja (onset) dan juga 

mempersingkat masa kerja. Selain dalam bentuk obat suntik, saat ini juga tersedia 

insulin dalam bentuk pompa (insulin pump) atau jet injector, sebuah alat yang akan 

menyemprotkan larutan insulin ke dalam kulit. Sediaan insulin untuk disuntikkan 

atau ditransfusikan langsung ke dalam vena juga tersedia untuk penggunaan di 

klinik (Depkes RI, 2005) 
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2.12.2.6 Rejimen Insulin  

a. Terapi Insulin Intensif 

Diresepkan untuk hampir seluruh pasien diabetes melitus tipe 1, diabetes yang 

erat kaitannya dengan defisiensi berat dan tidak adanya produksi insulin endogen, 

serta banyak pasien dengan diabetes melitus tipe 2.  

b. Terapi Insulin Konvensional 

Biasanya diresepkan hanya untuk pasien tertentu dengan diabetes melitus tipe 

2 yang dirasakan tidak mendapat manfaat dari kontrol glukosa intensif. Rejimen 

insulin berkisar antara satu suntikan per hari hingga banyak suntikan per hari, 

dengan menggunakan insulin kerja sedang atau kerja lama saja atau dengan insulin 

kerja singkat, cepat atau insulin campuran. Rejimen insulin konvensional biasanya 

memfiksasi dosis insulin kerja sedang atau kerja lama tetapi mengubah insulin kerja 

singkat atau cepat berdasarkan kadar glukosa plasma sebelum dilakukan 

penyuntikan (Katzung, et al., 2014) 

2.12.2.7 Komplikasi Pengobatan Insulin 

a. Hipoglikemia 

Komplikasi terapi insulin yang paling utama adalah hipoglikemia. Terapi 

insulin intensif untuk mengendalikan kadar glukosa darah yang mendekati normal 

cenderung meningkatkan risiko hipoglikemia. Untuk mengurangi frekuensi 

hipoglikemia dapat dilakukan dengan mengedukasi pasien dan menggunakan 

rejimen teraapi insulin yang mendekati fisiologis (Fibriana, 2011) 

b. Peningkatan berat badan 

Peningkatan berat badang tidak dapat terjadi pada pasien dengan kendali 

glukosa yang buruk karena pengaruh anabolik insulin yang memulihkan massa otot 

dan lemak. Penyebab yang lain dapat dikarenakan makan yang berlebihan atau 

kebiasaan makan diluar waktu makan yang ditentukan untuk menghindari 

hipoglikemia. Atau juga karena diet yang lebih longgar pada pasien pengguna 

insulin dibandingkan dengan diet yang lebih ketat pada pasien pengguna 

antidiabetik oral dapat memicu peningkatan berat badan (Fibriana, 2011) 
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c. Edema insulin 

Edema (bengkak) muncul pada pasien dengan kendali glukosa darah yang 

buruk akibat dari retensi garam dan air yang akut. Edema dapat hilang dengan 

sendirinya dalam beberapa hari. Kadang diperlukan terapi dIUretik untuk 

mengurangi edema tersebut (Fibriana, 2011)  

d. Reaksi lokal terhadap suntikan insulin 

Pertumbuhan jaringan lemak yang berlebihan akibat dari pengaruh lipogenik 

dan gowth-promoting dari kadar insulin yang tinggi ditempat penyuntikan disebut 

dengan lipohipertrofi. Hal tersebut dapat muncul pada pasien yang dalam sehari 

menjalani beberapa kali penyuntikan dan tidak melakukan rotasi tempat 

penyuntikan. Sedangkan Lipoatrofi adalah hilangnya jaringan lemak pada tempat 

penyuntikan, namun saat ini lipoatrofi sudah sangat jarang terjadi karena 

penggunaan sediaan insulin yang sangat murni (Fibriana, 2011) 

e. Alergi 

Dengan penggunaan sediaan insulin yang sangat murni, alergi insulin saat ini 

sudah sangat jarang terjadi (Fibriana, 2011) 

 

 


