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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolisme yang 

ditandai dengan hiperglikemia (Dipiro et al., 2015). Sedangkan menurut America 

Diabetes Association ( ADA) 2013, Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok 

penyakit metabolik dengan  karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena 

kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya.  

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2000, Indonesia 

merupakan  negara yang menempati urutan ke-4 terbesar untuk prevalensi 

Diabetes Melitus dengan jumlah penderita DM terbesar di dunia setelah India, 

Cina, Amerika Serikat. Secara epidemiologi, pada tahun 2000 terdapat 8,4 juta 

penderita DM dan pada tahun 2030 diperkirakan akan terus meningkat hingga 

21,3 juta penderita (Malinda, H et al, 2015 ). Menurut IDF (International 

Diabetes Federation), terdapat 382 juta orang yang hidup dengan DM di dunia 

pada tahun 2013. Pada tahun 2035 jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat 

menjadi 592 juta orang. Diperkirakan dari 382 juta orang tersebut, 175 juta 

diantaranya belum terdiagnosis, sehingga terancam berkembang progresif menjadi 

komplikasi tanpa disadari dan tanpa pencegahan (Kemenkes RI, 2014). 

Faktor resiko terjadinya Diabetes Melitus terdiri dari beberapa faktor 

dibedakan berdasarkan tipe dari Diabetes sendiri, Pada Diabetes Melitus tipe 1 

faktor penyebabnya adalah infeksi virus dan reaksi auto-imun (rusaknya sistem 

kekebalan tubuh) yang merusak sel-sel penghasil insulin, yaitu sel β pada 

pankreas. Adapun penyebab Diabetes Melitus tipe 2 meliputi faktor keturunan, 

gaya hidup yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik (Bilous; Donelly, 

2015). 

 Patofisiologi dari Diabetes tipe 2 merupakan kombinasi antara faktor 

genetik dan faktor lingkungan yang terkait dengan gangguan sekresi insulin dan 

resistensi insulin serta faktor - faktor lingkungan seperti obesitas, makan 

berlebihan, kurang olahraga, dan stres, serta penuaan. Gangguan sekresi insulin 

yaitu penurunan respons glukosa, yang diamati sebelum timbulnya penyakit 

klinis. Hal ini tandai oleh gangguan toleransi glukosa (IGT) dan penurunan 
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sekresi insulin setelah makan, sehingga menyebabkan hiperglikemia postprandial. 

Resistensi insulin merupakan suatu kondisi di mana insulin dalam tubuh tidak bisa 

bekerja dengan baik atau tidak bisa di respon oleh sel. Penurunan sensitivitas  

insulin pada organ target utama seperti hati dan otot adalah gambaran 

patofisiologis yang umum dari diabetes tipe 2. Terjadinya gangguan sekresi 

insulin dan resistensi insulin karena terganggunya sel beta pankreas (Kohei, K, 

2010). 

Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik akan menimbulkan komplikasi 

akut dan kronis. Beberapa komplikasi akut yang sering terjadi yaitu hipoglikemi 

(kadar gula darah turun), hiperglikemia ( kadar gula darah meningkat), 

ketoasidosis diabetik (KAD), dan  koma hiperosmolar non diabetik. Komplikasi 

kronis meliputi mikrovaskuler yang dapat menyerang pembuluh darah kecil atau 

halus, antara lain retinopati, nefropati, dan neuropati. Adapun komplikasi 

makrovaskular dapat menyerang pada pembuluh darah besar, antara lain penyakit 

jantung koroner (coronary heart disease = CAD), penyakit pembuluh darah otak, 

dan penyakit pembuluh darah perifer (peripheral vascular disease = PVD) 

(Depkes RI, 2015). 

Penatalaksanaan Diabetes Melitus tipe 2 meliputi terapi  non farmakologi 

dan farmakologi. Terapi  non farmakologi diberikan dengan pengaturan makan 

(diet) dan latihan jasmani (gaya hidup sehat). Sedangkan untuk terapi 

farmakologis terdiri dari obat oral dan insulin. Berdasarkan cara kerjanya Obat 

Antidiabetik Oral di bagi menjadi 6 yaitu pemicu sekresi insulin (golongan 

Sulfonylurea dan Glinid), meningkatkan sensitivitas insulin ( golongan Biguanid 

dan Tiazolidindion), penghambat glukoneogenesis ( golongan Biguanid dan 

Inhibitor α-Glukoneogenesis), penghambat absorpsi glukosa ( golongan Inhibitor 

α-Glukoneogenesis), penghambat DPP-IV, dan penghambat SGLT-2 (American 

Diabetes Association, 2013). 

Penggunaan obat antidiabetik oral, dengan Sulfonilurea menjadi salah satu 

yang paling sering digunakan, diantaranya  adalah  Gliclazide, Glibenclamide, 

Glimepiride dan Glipizide (Jungweng, S et al, 2017). Golongan Sulfonilurea 

merupakan insulin secretagogues yang memodulasi potensi intraseluler sel beta 

pankreas untuk merangsang pelepasan insulin kalsium mediated. Sulfonilurea 



3 

 

 
 

diserap dengan baik secara oral, protein plasma terikat tinggi dan banyak yang 

memiliki metabolit aktif . Dengan dosis terapeutik, onset aksi biasanya dalam 30 

menit (Wendy, K et al, 2016). 

Glimepiride merupakan salah satu jenis obat antidiabetik golongan 

Sulfonilurea yang bekerja untuk mengontrol glukosa darah dengan merangsang 

pelepasan insulin dari pankreas, selain itu juga dapat menurunkan produksi 

glukosa hati serta meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Glimepiride 

sepenuhnya diserap dari sistem saluran pencernaan. Konsentrasi plasma puncak 

terjadi dalam 2 hingga 3 jam, dan terikat dalam protein (Febryanto et al, 2014). 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan Basit, A et al, 2012 tentang 

Glimepiride didapatkan pengamatan yang berbasis klinik, bahwa  Glimepiride 

efektif dalam menurunkan glukosa plasma puasa. Selain itu Glimepirid dikatakan 

lebih aman pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 dengan penyakit kardiovaskular 

karena kurangnya efek yang merugikan pada kondisi iskemik dan menguntungkan 

dalam farmakoekonomi untuk mengelola Diabetes Melitus Tipe 2. 

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh S. Venkataraman, et al, 2017 

mengatakan bahwa Glimepiride dan Sitagliptin yang dikombinasi dengan 

Metformin pada Pasien dengan Diabetes Melitus Tipe 2, memberikan hasil 

penurunan yang  signifikan dalam parameter glikemik.  

Berdasarkan hasil dua penelitian di atas, Glimepiride dapat menurunkan 

glukosa plasma. Atas dasar data tersebut, akan dilakukan penelitian bagaimana 

pola penggunaan Glimepiride pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 rawat inap di 

Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antidiabetik Glimepiride pada pasien Diabetes 

Melitus tipe 2 di RS Dr. Iskak Tulungagung? 

1.3 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan oral antidiabetes (OAD) Glimepiride meliputi 

dosis, rute, frekuensi, pola, dan lama pemakaian obat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang pola penggunaan obat antidiabetes 

Glimepiride pada terapi pasien Diabetes Melitus tipe 2 sehingga farmasis 

dapat memberikan asuhan kefarmasian dengan bekerja sama terhadap tenaga 

kesehatan lainnya. 

2. Memberikan informasi kepada pembaca dan sebagai acuan untuk peneliti 

selanjutnya tentang penggunaan terapi Glimepiride pada pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 

1.5 Manfaat Penelitian Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai gambaran bagi pihak rumah sakit berkaitan dengan pelayanan 

farmasi klinik untuk kemajauan pelayanan farmasi 

2. Sebagai gambaran apoteker/ instalasi farmasi dalam melakukan pemantauan 

terapi obat pada diabetes melitus tipe 2  

 


