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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Pankreas 

2.1.1 Anatomi Fisiologi Pankreas  

Pankreas manusia secara anatomi letaknya menempel pada duodenum dan 

terdapat pulau Langerhans. Pankreas berwarna putih keabuan hingga kemerahan. 

Organ ini merupakan kelenjar majemuk yang terdiri atas jaringan eksokrin dan 

jaringan endokrin. Jaringan eksokrin menghasilkan enzim-enzim pankreas seperti 

amylase, peptidase dan lipase, sedangkan jaringan endokrin menghasilkan 

hormon-hormon seperti insulin, glukagon dan somatostatin (Dolensek, Rupnik & 

Stozer, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Anatomi Pankreas 

( Sumber : Netter, 2014) 

Pulau Langerhans mempunyai 4 macam sel yaitu (Dolensek, Rupnik & 

Stozer, 2015) :   

a. Sel Alfa    sekresi glukagon 
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b. Sel Beta  sekresi insulin 

c. Sel Delta   sekresi somatostatin  

d. Sel Pankreatik 

Jaringan penyusun pankreas (Guyton dan Hall, 2012) terdiri dari :  Jaringan 

eksokrin, berupa sel sekretorik yang berbentuk seperti 

1. Anggur yang disebut sebagai asinus/Pancreatic acini (Gambar 2.2), yang 

merupakan jaringan yang menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum.   

2. Jaringan endokrin yang terdiri dari pulau-pulau Langerhans/Islet ofLangerhans 

(Gambar 2.2) yang tersebar di seluruh jaringan pankreas, yang menghasilkan 

insulin dan glukagon ke dalam darah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Asinus dan Pulau Langerhans 

(Sumber : Guyton dan Hall, 2012) 

Insulin (bahasa latin insula, “pulau”, karena diproduksi di pulau-pulau 

Langerhans di pankreas) adalah sebuah hormon yang terdiri dari 2 rantai 

polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat (glukosa  glikogen) 

(Guyton & Hall, 2012). 

Reseptor insulin merupakan kombinasi dari empat subunit yang berikatan 

dengan ikatan disulfida yaitu dua subunit-α yang berada di luar sel membran dan 

dua unit sel-ß yang menembus membran (Gambar 2.3). Insulin akan mengikat 

serta mengaktivasi reseptor α pada sel target, sehingga akan menyebabkan sel ß 

terfosforilasi. Sel ß akan mengaktifkan tyrosine kinase yang juga akan 

menyebabkan terfosforilasinya enzim intrasel lain termasuk insulin-receptors 

substrates (IRS) (Guyton dan Hall, 2012). 
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Gambar 2.3 Reseptor Insulin 

 ( Sumber : Guyton dan Hall, 2012) 

 

Dalam tubuh kita terdapat mekanisme reabsorbsi glukosa oleh ginjal, dalam 

batas ambang tertentu. Kadar glukosa normal dalam tubuh kira-kira 100mg 

glukosa/100ml plasma dengan GFR/Glomerular Filtration Rate 125ml/menit. 

Glukosa akan ditemukan diurin jika telah melewati ambang ginjal untuk 

reabsorbsi glukosa yaitu 375 mg/menit dengan glukosa di plasma darah 

300mg/100ml (Sherwood, 2011). 

 

2.2Tinjauan Tentang Diabetes Melitus 

2.2.1 Definisi Diabetes Melitus Tipe 2 

Kencing Manis atau Diabetes Melitus adalah suatu penyakit metabolisme 

yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah pada tubuh seseorang 

yang tinggi melebihi batas normal (hyperglycemia). Pengertian dari Diabetes 

Melitus berasal dari kata Diabetes = mengalir, dan Melitus = manis. Istilah 

Diabetes menjadi sebutan karena orang tersebut akan sering minum dalam jumlah 

banyak dan sering keluar kembali dalam jumlah yang banyak pula. Istilah Melitus 

karena air kencing yang keluar manis atau mengandung gula. Oleh sebab itu 

penyakit ini disebut Kencing Manis atau Diabetes Melitus (Tandra, H, 2017). 
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Diabetes Melitus (DM) umumnya dikenal sebagai kencing manis. Diabetes 

Melitus merupakan keadaan hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan 

metabolik akibat gangguan hormonal, yang menimbulkan berbagai komplikasi 

kronik pada mata, ginjal, dan pembuluh darah, disertai lesi pada membran basalis 

dalam pemeriksaan dengan mikroskop elektron (Herlena, 2014). Kurangnya 

pengetahuan, sikap, keyakinan serta kepercayaan terhadap penyakit Diabetes 

Melitus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang tidak patuh 

terhadap diet Diabetes Melitus (Firma, 2014). 

Diabetes Melitus tipe 2 (DMT2) adalah penyakit gangguan metabolik 

menahun yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin, atau 

ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif, 

umumnya sebagai akibat dari factor gaya hidup yang kurang baik (WHO, 2016). 

Diabetes Melitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun 

karena sel sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara 

normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai “resistensi insulin”, Resistensi insulin 

banyak terjadi akibat dari obesitas dan kurang nya aktivitas fisik serta penuaan. 

Pada penderita Diabetes Melitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik 

yang berlebihan namun tidak terjadi pengrusakan sel-sel B langerhans secara 

autoimun seperti Diabetes Melitus tipe 2. Defisiensi fungsi insulin pada penderita 

Diabetes Melitus tipe 2 hanya bersifat relatif dan tidak absolut (Pharmacotheraphy 

Handbook,2012). 

2.2.2 Epidemiologi Diabetes Melitus Tipe 2 

Atlas diabetes edisi ke-7 tahun 2015 dari IDF (International Diabetes 

Federation), disebutkan bahwa dari catatan 220 negara di seluruh dunia, jumlah 

penderita diabetes diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 415 juta orang di 

tahun 2015 menjadi 642 juta orang di tahun 2040. Hampir setengah dari angka 

tersebut ada pada Asia yaitu India, China, Pakistan, dan Indonesia. 

Penyebab kematian terbesar di dunia yaitu penyakit jantung dan pembuluh 

darah (kardiovaskular). Terdapat lebih dari 50% diantaranya juga berkaitan 

dengan diabetes. Fakta mengerikan yang terdapat di lapangan adalah terdapat 1 

orang per 6 detik atau 10 orang per menit yang dinyatakan meninggal karena 
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diabetes. Diabetes merenggut nyawa sebanyak 5 juta orang dewasa pada tahun 

2015. Angka tersebut jauh melebihi catatan yang ada pada WHO di tahun 2013. 

Tabel II.1 Epidemiologi angka DiabetesMelitus tahun 2015 dan  perkiraan  tahun  

2040 (Sumber : IDF,  2015) 

 2015 2040 

Jumlah Populasi Dunia 7,3 trilliun 9,0 trilliun 

Jumlah Populasi Dewasa (20-79 Tahun) 4,12 trilliun 6,16 trilliun 

Jumlah Populasi Anak (0-14 Tahun) 1,92 trilliun  

Jumlah Diabetes Dewasa 415 juta 

(8,8%) 

642 juta (10,4%) 

Jumlah Kematian Diabetes 5 juta  

Jumlah Prediabetes  318 juta 

(6,7%) 

481 juta (7,8%) 

Jumlah Anak Diabetes Tipe 1 542.000  

Biaya Pengobatan Diabetes (Dalam 

Dolar Amerika) 

673 trilliun 802 trilliun 

Angka penderita Diabetes yang ada di Asia Tenggara yaitu Singapura 

12,8%, Thailand 8%, Malaysia 16,6%, dan Indonesia 6,2 % (IDF, 2015). 

Sedangkan pada tahun 2015 Indonesia berada pada nomer ke tujuh sebagai negara 

dengan jumlah pasien Diabetes terbanyak di dunia, sedangkan pada tahun 2040 

diperkirakan Indonesia akan berada pada posisi ke 6 terbanyak (Tandra, H, 2017). 

Tabel II.2 Jumlah dan presentasi pasien diabetes di Indonesia dan negara tetangga          

(Sumber : IDF, 2015) 

Negara Jumlah Diabetes Presentasi 

Indonesia 10.021.400 6,2% 

Thailand 4.025.100 8,0% 

Vietnam 3.509.100 5,6% 

Malaysia 3.303.000 16,6% 
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2.2.3 Etiologi dan Faktor Resiko Diabetes Melitus Tipe 2 

Etiologi Diabetes tipe 2 (yang tidak bergantung insulin) lebih sedikit untuk 

dimengerti. Pada Diabetes Melitus tipe 2 dicirikan oleh resistensi insulin dan 

berkurangnya sekresi insulin oleh sel β pankreas dari waktu ke waktu. Diabetes 

Melitus tipe 2 dapat disebabkan karena faktor genetik dan pola hidup yang cukup 

besar meliputi obesitas, diet tinggi lemak dan rendah serat, serta kurang 

beraktivitas. Sebagian besar pasien dengan diabetes melitus tipe 2 menunjukkan 

obesitas abdomen, hal tersebutlah yang dapat menyebabkan resitensi insulin 

(ADA, 2015). 

Menurut Valliyot et al (2013), faktor risiko DM tipe 2 terdiri dari:  

1. Genetik Orang yang mempunyai riwayat keluarga yang menderita Diabetes 

akan memiliki risiko sebesar 3 kali dibanding dengan pasien yang tidak 

memiliki riwayat Diabetes dalam keluarga.  

2. Hipertensi Orang dengan hipertensi sistolik akan memiliki risiko 4,6 kali untuk 

menjadi Diabetes.  

3. Usia Pada penelitian ini disebutkan bahwa kelompok orang usia diatas 50 tahun 

keatas akan memiliki risiko 5 kali lebih besar menderita Diabetes dibanding 

dengan kelompok usia 20-30 tahun.  

Orang yang memiliki usia yang tua akan mengalami peningkatan tekanan 

darah sistolik secara progresif, yang disebabkan oleh penurunan elastisitas 

pembuluh darah, fibrosis pembuluh darah dan penurunan pengisian dalam 

vaskular.  

Filipina 2.506.500 6,1% 

Myanmar 2.172.900 6,5% 

Singapura 541.600 12,8% 

Papua Nugini 507.900 12,9% 

Kamboja 230.800 2,6% 

Brunei Darusalam  37.000 12,9% 

Timor Leste 34.500 6,3% 
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4. Rokok Pada penelitian ini didapatkan bahwa orang yang merokok 

meningkatkan risiko terkena Diabetes. Kandungan tembakau pada rokok dapat 

meningkatkan kadar gula darah dan menyebabkan resistensi insulin dalam 

tubuh. Penelitian menunjukkan peningkatan penyakit diabetes tiga kali lipat 

pada perokok dibandingkan nonperokok . 

5. Aktivitas Fisik Orang yang kerja berat akan memiliki risiko 89% lebih kecil 

dibanding orang yang kerja ringan. Tetapi pekerjaan yang dilakukan juga harus 

didukung oleh aktivitas fisik yang dilakukan pada waktu luang. Misalnya orang 

yang menggunakan waktu luang tersebut dengan pesta makan dan dengan 

orang yang berolahraga. 

6. Alkohol dapat menjadi faktor protektif yang mencegah DM maupun faktor 

risiko yang meningkatkan risiko DM, tergantung dari kadar yang dikonsumsi. 

Pada laki-laki, alkohol akan menjadi faktor risiko dengan kadar diatas 60g/hari. 

Sedangkan pada perempuan, alkohol akan menjadi faktor risiko jika kadar 

diatas 50g/hari. 

 

2.2.4 Gejala atau Manifestasi Diabetes Melitus Tipe 2 

Gejala adalah hal-hal yang dirasakan dan dikeluhkan oleh penderita, 

sedangkan tanda-tanda berarti keadaan yang dapat dilihat dari pemeriksaan badan. 

Ada bermacam- macam gejala DM, yaitu : 

a. Sering buang air kecil dengan volume yang banyak, yaitu lebih sering dari pada 

biasanya, apalagi pada malam hari (poliurin), hal ini terjadi karena kadar gula 

darah melebihi nilai ambang ginjal (>180mg/dl), sehingga gula akan keluar 

bersama urine. Untuk menjaga agar urine yang keluar tidak terlalu pekat, tubuh 

akan menarik air sebanyak mungkin kedalam urine sehingga urine keluar 

dalam volume yang banyak dan buang air kecil pun menjadi sering. dalam 

keadaan normal, urine akan keluar sekitar 1,5 liter perhari, tetapi pada 

penderita DM yang tidak terkontrol dapat memproduksi lima kali dari jumlah 

itu. 

b. Sering merasa haus dan ingin minum sebanyak-banyaknya (polidipsi). Dengan 

banyaknya urine yang keluar, badan akan kekurangan air atau dehidrasi. Untuk 
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mengatasi hal tersebut tubuh akan menimbulkan rasa haus sehingga penderita 

selalu ingin minum terutama yang dingin, manis, segar, dan banyak. 

c. Nafsu makan meningkat (polifagi) dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi 

bermasalah pada penderita DM sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel 

tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Ini adalah 

penyebab mengapa penderita merasa kurang tenaga. Selain itu, sel juga 

menjadi miskin gula sehingga otak juga berfikir bahwa kurang energi itu 

karena kurang makan, maka tubuh kemudian berusaha meningkatkan asupan 

makanan dengan menimbulkan alarm rasa lapar. 

d. Berat badan turun dan menjadi kurus. ketika tubuh tidak bisa mendapatkan 

energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh akan bergegas 

mengolah lemak dan protein yang ada didalam tubuh untuk diubah menjadi 

energi. Dalam sistem pembuangan urine, penderita DM yang tidak terkendali 

bisa kehilangan sebanyak 500 gram glukosa dalam urine per 24 jam (setara 

dengan 2000 kalori perhari hilang dari tubuh). 

e. Gejala lain. gejala lain yang dapat timbul yang umumnya ditunjukkan karena 

komplikasi adalah kaki kesemutan, gatal-gatal, atau luka yang tidak kunjung 

sembuh, pada wanita kadang disertai gatal di daerah selangkangan (pruritus 

vulva) dan pada pria ujung penis terasa sakit (balanitis) (Kurniadi; 

Nurrahmani, 2014). 

2.2.5 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes Melitus tipe 2 tidak disebabkan karena kekurangan sekresi insulin, 

tetapi karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin 

secara normal. Keadaan ini disebut sebagai “resistensi insulin”. Sebagian besar 

resistensi insulin terjadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik serta 

penuaan. Pada penderita Diabetes Melitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi 

glukosa hepatik yang berlebihan namun tidak terjadi kerusakan sel-sel β pada 

pulau langerhans secara autoimun seperti Diabetes Melitus tipe 1. Defisiensi 

fungsi insulin pada penderita Diabetes Melitus tipe 2 hanya bersifat relatif dan 

tidak absolut (Restyana et al, 2015). 
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Gambar 2.4 Patofisologi Diabetes Melitus tipe 2 

(Sumber : Silbernagl dan Lang, 2014) 

 Penjelasan pada (gambar 2.5) dimana sebagian besar pasien dengan 

Diabetes tipe 2 mengalami kelebihan berat badan. Obesitas adalah hasil dari 

disposisi genetik, asupan makanan terlalu besar, dan terlalu sedikit aktivitas fisik. 

Ketidakseimbangan antara pasokan energi dan pengeluaran meningkatkan 

konsentrasi asam lemak dalam darah, sehingga mengurangi pemanfaatan glukosa 

dalam otot dan jaringan lemak. Mengakibatkan resistensi terhadap insulin, dalam 

hal ini insulin di paksa untuk keluar dalam jumlah yang banyak. Karena 

penurunan regulasi yang dihasilkan dari reseptor menyebabkan meningkatkan 

resistensi insulin (Silbernagl dan Lang, 2014). 

 Karena sensitivitas insulin berkurang pada penderita Diabetes tipe 2 

sehingga mempengaruhi efek insulin pada metabolisme glukosa, sedangkan 

efeknya pada metabolisme lemak dan protein masih terpelihara dengan baik.  Jadi, 

tipe 2 penderita diabetes cenderung terhadap hiperglikemia. Kekurangan insulin 

juga bisa disebabkan oleh autoantibodi terhadap reseptor atau insulin serta 

kelainan yang sangat langka di biosintesis insulin, reseptor insulin, atau transmisi 

intraseluler. Selain disposisi genetik Diabetes  juga dapat terjadi pada penyakit 

lain, seperti pankreatitis, dengan penghancuran sel beta (Diabetes yang 

kekurangan pankreas), atau oleh kerusakan toksik pada sel-sel ini (Silbernagl dan 

Lang, 2014). 
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2.2.6 Klasifikasi Diabetes Melitus Tipe 2 

Berdasarkan sebab yang mendasari kemunculannya, DM dibagi menjadi 

beberapa golongan, yaitu: 

a.Diabetes Melitus Tipe 1 

DM tipe 1 disebabkan oleh penghancuran sel pulau pankreas. Biasanya 

mengenai anak-anak dan remaja sehingga DM ini disebut juvenile diabetes 

(diabetes usia muda), namun saat ini DM ini juga dapat terjadi pada orang 

dewasa. Faktor penyebab DM tipe 1 adalah infeksi virus dan reaksi auto-imun 

(rusaknya system kekebalan tubuh) yang merusak sel-sel penghasil insulin, yaitu 

sel β pada pankreas, secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada tipe ini pankreas 

sama sekali tidak dapat menghasilkan insulin. 

b. Diabetes Melitus Tipe 2 

DM tipe 2 disebabkan oleh kombinasi resistensi insulin dan disfungsi 

sekresi insulin sel β. Diabetes tipe 2 biasanya disebut diabetes life style karena 

selain faktor keturunan, juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. 

c. Diabetes Tipe Khusus 

DM tipe khusus disebabkan oleh suatu kondisi seperti endokrinopati, 

penyakit eksokrin pankreas, sindrom genetic, induksi obat atau zat kimia, infeksi, 

dan lain-lain. 

d. Diabetes Gestasional 

Diabetes Gestasional adalah Diabetes yang terjadi pertama kali saat hamil 

atau diabetes yang hanya muncul pada saat kehamilan. Biasanya Diabetes ini 

muncul pada minggu ke-24 (bulan keenam). Diabetes ini biasanya menghilang 

sesudah melahirkan (Bilous; Donelly, 2014). 

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan, jumlah pasien DM rawat inap 

maupun rawat jalan di rumah sakit menempati urutan pertama dari seluruh 

penyakit endokrin dan 4% perempuan hamil menderita diabetes gestasional. 

Angka lahir mati terutama pada kasus dengan diabetes tak terkendali dapat terjadi 

10 kali dalam normal. Diperkirakan kejadian diabetes gestasional adalah sekitar 

0,7%, tetapi sering sekali sukar ditemukan karena rendahnya kemampuan deteksi 

dini (Kurniadi; Nurrahmani, 2014). 
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2.2.7 Komplikasi Diabetes Melitus Tipe 2 

Komplikasi Diabetes merupakan gangguan  baru yang terjadi pada organ 

organ tubuh. Komplikasi dapat dibedakan berdasarkan mulai timbulnya dan lama 

perjalanannya, komplikasi Diabetes di golongkan menjadi komplikasi mendadak 

(akut) komplikasi ini harus segera di tangani dan komplikasi menahun (kronis) 

harus diatasi secara intens dan terus menerus. Dalam komplikasi kronis terdapat 

beberapa kelainan yang mendasari seperti makroangiopati diabetik (kelainan 

pembuluh darah besar), mikroangiopati diabetik (kelainan pembuluh darah kecil-

halus), dan neuropati diabetik (kelainan pada saraf) (Ndraha, 2014). 

1. Komplikasi Akut 

Komplikasi akut merupakan komplikasi yang datangnya mendadak tanpa 

aba-aba. Yang termasuk komplikasi akut adalah infeksi yang sulit sembuh, koma 

hiperglikemik (koma diabetik) dan hipoglikemi dengan koma hipoglikemik. 

Infeksi yang sulit sembuh pada komplikasi akut biasanya terjadi saat gula 

darahnya tinggi, pada keadaan normal kuman yang masuk kedalam tubuh akan di 

lawan dan dibunuh oleh lekosit atau sel darah putih. Sedangkan pada pasien 

diabetes dengan kondisi gula darahnya tinggi lebih dari 200mg/dl, kekuatan sel 

darah putih untuk membunuh turun dan lemah. Sehingga kuman yang masuk akan 

sulit dibunuh dan terus berkembang biak menyebabkan infeksi sukar sembuh 

(Depkes, 2005). 

a) Hipoglikemia 

Sindrom hipoglikemia ditandai dengan kadar glukosa plasma penderita 

kurang dari 50 mg/dl gejala klinis penderita akan merasa pusing, lemas, gemetar, 

pandangan berkunang-kunang, pitam (pandangan menjadi gelap), keluar keringat 

dingin, detak jantung meningkat, sampai hilang kesadaran. Apabila tidak segera 

ditolong dapat terjadi kerusakan otak dan akhirnya kematian.  

Serangan hipoglikemia pada penderita Diabetes umumnya terjadi apabila 

penderita Lupa atau sengaja meninggalkan makan (pagi, siang atau malam), 

Makan terlalu sedikit lebih sedikit dari yang disarankan oleh dokter atau ahli gizi, 

Berolah raga terlalu berat, Mengkonsumsi obat antidiabetes dalam dosis lebih 
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besar dari pada seharusnya, Minum alkohol, Stress, Mengkonsumsi obat-obatan 

lain yang dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Penyebabnya lainnya adalah 

Dosis insulin yang berlebihan, Saat pemberian yang tidak tepat, Penggunaan 

glukosa yang berlebihan misalnya olahraga anaerobik berlebihan (Depkes, 2005). 

b) Hiperglikemia 

Hiperglikemia adalah keadaan dimana kadar gula darah melonjak secara 

tiba-tiba. Keadaan ini dapat disebabkan antara lain oleh stress, infeksi, dan 

konsumsi obat-obatan tertentu. Hiperglikemia ditandai dengan poliuria, polidipsia, 

polifagia, kelelahan yang parah (fatigue), dan pandangan kabur. Hipergikemia 

dapat memperburuk gangguan-gangguan kesehatan seperti gastroparesis, 

disfungsi ereksi, dan infeksi jamur pada vagina. Hiperglikemia dapat dicegah 

dengan kontrol kadar gula darah yang ketat (Depkes, 2005). 

c) Ketoasidosis Diabetik  

Ketoasidosis terjadi pada Diabetes yang berat dengan kadar insulin yang 

sangat berkurang dan kadar glukagon yang meningkat. Insulin yang berkurang 

akan memacu lipolisis sehingga asam-asam lemak yang dihasilkan cenderung 

berubah menjadi badan keton di hepar karena efek glukagon yang tidak seimbang. 

Biasanya terjadi pada Diabetes tipe 1 yaitu penderita yang tidak memiliki insulin 

endogen dan tidak melakukan pengobatan. Ketoasidosis juga dapat terjadi pada 

penderita Diabetes tipe 2 terutama ketika infeksi, trauma yang cukup berat, atau 

kausa lain stress yang meningkatkan kadar hormon-hormon counterregulatory 

(Stephen dan William, 2011). 

Pada ketoasidosis diabetes, koma terjadi pada sebagian kecil penderita 

sekitar 10% yang disebabkan oleh hiperosmolalitas (bukan asidosis). Dehidrasi sel 

yang parah terjadi sebagai respon terhadap peningkatan osmolalitas plasma. 

Penurunan cairan intrasel di otak yang parah menyebabkan koma. Koma dapat 

terjadi jika osmolalitas plasma efektif mencapai 340 mOsm/L (normal: 280-295 

mOsm/L). Diagnosis juga dapat ditegakkan dengan adanya hiperglikemia, 

glikosuria, ketonemia, dan ketonuria. Pengobatan memerlukan penggantian cairan 

secara agresif, koreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan pemberian insulin 

(Stephen dan William, 2011). 
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d) Koma Hiperosmolar Non Ketotik 

Pada Diabetes tipe 2 dapat terjadi keadaan hiperosmolar yang parah tanpa 

adanya ketosis. Meskipun ketosis tidak ditemukan, ketonuria ringan dapat terjadi 

jika penderita belum makan. Koma hiperosmolar biasanya terjadi pada pasien usia 

lanjut dengan Diabetes berat tidak terkontrol dan mengidap penyakit pemicu atau 

komplikasi yang serius. Gejala ini terjadi karena kadar glukosa serum sangat 

tinggi sehingga menyebabkan diuresis osmotik dan kehilangan cairan yang nyata 

serta menambah osmolaritas plasma. Akibatnya penderita akan mengalami 

gangguan pada fungsi ginjal sehingga kelebihan glukosanya tidak dapat 

dikeluarkan. Koma hiperosmolar non ketosik ini dapat diterapi dengan pemberian 

cairan secara agresif dan insulin. Komplikasi ini juga dapat menimbulkan angka 

mortalitas yang tinggi (Stephen dan William, 2011). 

2. Komplikasi Kronis 

Komplikasi kronis DM tipe 2 terbagi menjadi komplikasi mikrovaskular dan 

komplikasi makrovaskular yang frekuensinya meningkat dan menyebabkan 

tingginya angka morbiditas dan mortalitas sehingga dapat menurunkan kualitas 

hidup penderita. Komplikasi makrovaskular merupakan penyebab utama kematian 

penderita Diabetes Melitus tipe 2. Komplikasi makrovaskular melibatkan 

pembuluh arteri koroner, pembuluh darah otak, dan pembuluh darah perifer. 

Sedangkan lesi spesifik dari diabetes adalah komplikasi mikrovaskular yang dapat 

menyerang kapiler dan arteriola retina (retinopati diabetik), saraf-saraf perifer 

(neuropati diabetik) dan glomerulus ginjal (nefropati diabetik) (Edwina, Manaf 

&Efrida, 2015). 

A. Mikroangiopati 

Mikroangiopati biasanya di sebabkan oleh kelainan pada pembuluh darah 

kecil/ halus. Kelainan ini sering menyerang mata maupun ginjal. Masalah pada 

mata seperti retinopati, katarak,glaukoma. Sedangkan pada ginjal biasanya 

nefropati diabetik. Masalah pada mata yaitu: 
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1. Retinopati  (kerusakan mata) 

Penyakit Diabetes bisa merusak mata penderitanya dan menjadi penyebab 

utama kebutaan. Retinopati adalah suatu kondisi hiperglikemia yang dapat 

menyebabkan hilangnya retinal pericytes, meningkatnya permeabilitas pembuluh 

darah retina, perubahan aliran darah retina, dan sistem mikrovaskular retina 

abnormal, sehingga menyebabkan iskemia retina. Berikut adalah beberapa 

penyakit pada retinopati (Suzanna, 2014) : 

a. Katarak 

Istilah katarak menunjukkan menjadi buramnya lensa mata. Katarak 

menyebabkan cahaya tidak sampai ke retina sehingga orang tidaak dapat melihat 

alias buta. Pada katarak dapat dilakukan operasi pengangkatan lensa yang sudah 

rusak dan menggantinya dengan lensa baru (Suzanna, 2014). 

b. Glaukoma 

Glaukoma terjadi karena meningkatnya tekanan dalam bola mata. Biasanya 

memiliki keluhan rasa nyeri pada mata dan penglihatan berkurang. Apabila 

diobati segera , glaukoma tidak akan menyebabkan kebutaan (Suzanna, 2014). 

2. Nefropati (kerusakan ginjal) 

Nefropati diabetik menjadi penyebab kematian kedua terbanyak pada 

penderita diabetes melitus setelah infark miokard. Nefropati diabetik terutama 

disebabkan oleh gangguan fungsi glomerulus. Perubahan histology di glomerulus 

pada Diabetes tipe 1 dan 2 tidak dapat dibedakan dan sedikit banyak terjadi pada 

sebagian besar orang. Patogenesis nefropati diabetik berkaitan dengan 

hiperglikemia, hal ini terjadi kemungkinan karena kerja ginjal yang terus menerus 

hingga melebihi batas untuk menyaring glukosa. Akibatnya, terjadi peningkatan 

tekanan darah pada ginjal dan perubahan struktur glomerular (Kumar et al, 2013). 

Pertanda adanya kelainan nefropati adalah terdapat albumin di dalam urine. 

Awalnya hanya albumin yang halus (mikro-albumin). Selanjutnya, sejalan dengan 

memberatnya komplikasi, akan dijumpai makro-albumin (biasa di sebut albumin 

saja) di dalam urine. Seorang pasien dinyatakan mengalami nefropati diabetik jika 
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ada dua dari tiga pemeriksaan dalam kurung waktu 3 – 6 bulan di temukan 

mikroalbumin > 30 mg. Dengan catatan tidak di temukan penyebab albuminuria 

(albumin di dalam urine) lain (Kumar et al, 2013). 

3. Neuropati 

Sistem saraf juga bisa terkena dampak dari penyakit Diabetes. Komplikasi 

pada susunan saraf biasanya disebut neuropati, neuropati dapat terjadi pada saraf 

dari beberapa organ berikut. 

1. Neuropati Pada Tungkai Dan Kaki gejala yang paling sering di rasakan dari 

neuropati ini yaitu kesemutan pada tungkai bawah dan kaki sebelah kiri dan 

kanan. Pada stadium lebih lanjut dapat terjadi terjadi baal atau mati rasa. 

Kadang juga terasa panas dan nyeri berdenyut terus-menerus (neuralgi). 

2. Gangren / Diabetic Foot Penebalan tersebut menyebabkan aliran darah ke 

tungkai dan kaki menjadi tidak lancar dan berkurang. Sehingga menimbulkan 

beberapa keluhan diantaranya, kaki terasa dingin, kram (kejang) otot tungkai 

dan kulit kering. Keadaan ini sering terjadi bersama komplikasi neuropati di 

sebut diabetic foot. Gejala yang akan terjadi yaitu mati rasa menyebabkan 

penderita tidak merasakan apapun walau kakinya terluka parah, jika tidak 

segera diatasi dan kemasukan kuman (infeksi) akan menyebabkan borok dan 

bisa terancam diamputasi. Oleh sebab itu penderita diabetes sangat dianjurkan 

merawat kakinya (Stephen danWilliam, 2011). 

B. Makroangiopati 

Komplikasi makroangiopati atau komplikasi pembulu darah besar biasa 

terjadi di tungkai pada pasien diabetisi. Penyebab komplikasi ini adalah penebalan 

pembuluh darah besar (makroangiopati), lazim disebut aterosklerosis (Suzanna, 

2014).  

a. Penyakit pembuluh darah perifer 

Peripheral Vascular Disease (PVD) merupakan kerusakan pembuluh darah 

di perifer atau di tangan dan kaki yang dapat terjadi lebih awal dan prosesnya 

lebih cepat pada penderita Diabetes daripada penderita yang tidak menderita 

Diabetes. Penyakit ini ditandai dengan denyut pembuluh darah di kaki yang terasa 
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lemah atau tidak terasa sama sekali, bila penderita Diabetes gejala tersebut 

berlangsung selama 10 tahun atau lebih. Apabila ditemukan PVD diikuti dengan 

gangguan saraf atau neuropati dan infeksi atau luka yang sukar sembuh, biasanya 

penderita mengalami penyempitan pada pembuluh darah jantung (Suzanna, 2014). 

b. Jantung 

Penyakit jantung koroner dapat terjadi pada penderita Diabetes Melitus. 

Penyakit Diabetes Melitus dapat merusak dinding pembuluh darah sehingga 

terjadi penumpukan lemak pada dinding yang rusak. Akibatnya pembuluh darah 

menjadi sempit menyebabkan suplai darah ke otot jantung berkurang dan tekanan 

darah meningkat sehingga kematian mendadak bisa terjadi. Gejala biasanya 

pasien merasa nyeri tiba-tiba di sebelah dada kiri sampai kelingking dan tidak 

hilang-hilang (Suzanna, 2014). 

c. Stroke 

Sedangkan jika penyumbatan terjadi pada pembuluh darah otak akan 

menyebabkan stroke , karena terjadi kelumpuhan tiba-tiba. Kelumpuhan yang 

terjadi pada  sebelah bagian badan, kadang-kadang terjadi penurunan kesadaran. 

Faktor-faktor yang dapat memperburuk penebalan dinding pembuluh darah yaitu 

kegemukan, hipertensi, dislipidemia, kebiasaan merokok, dan stres (Suzanna, 

2014). 

2.2.8 Diagnosis Diabetes Melitus Tipe 2 

Diagnosis DM 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 ditemukan pada penyandang DM. Kecurigaan adanya DM perlu 

dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti:  

a. Keluhan klasik DM: poliuria, polidipsia, polifagia dan penurunan berat badan 

yang tidak dapat dijelaskan sebabnya.  
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b. Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi 

pada pria, serta pruritus vulva pada wanita (PERKENI, 2015). 

Tabel II.2 Kriteria Diagnosis DM (Sumber :PERKENI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: Saat ini tidak semua laboratorium di Indonesia memenuhi standard 

NGSP, sehingga harus hati-hati dalam membuat interpretasi terhadap hasil 

pemeriksaan HbA1c. Pada kondisi tertentu seperti: anemia, hemoglobinopati, 

riwayat transfusi darah 2-3 bulan terakhir, kondisi yang mempengaruhi umur 

eritrosit dan gangguan fungsi ginjal maka HbA1c tidak dapat dipakai sebagai alat 

diagnosis maupun evaluasi (PERKENI, 2015). 

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria DM 

digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi: toleransi glukosa 

terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT).  

a. Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT): Hasil pemeriksaan glukosa plasma 

puasa antara 100-125 mg/dl dan pemeriksaan TTGO glukosa plasma 2-jam < 

140 mg/dl. 

b. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa plasma 2 -

jam setelah TTGO antara 140-199 mg/dl dan glukosa plasma puasa  <100 

mg/dl. 

c. Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT 

d. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan 

HbA1c yang menunjukkan angka 5,7-6,4% (PERKENI, 2015). 
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Tabel II.3 Kadar Tes Laboratorium Darah Untuk Diagnosis Diabetes Dan 

Prediabetes (Sumber : PERKENI, 2015). 

 HbA1c (%) Glukosa darah  

puasa (mg/dL) 

Glukosa plasma 2 jam 

setelah TTGO (mg/dL) 

Diabetes >6,5 >126 (mg/dL) > 200 (mg/dL) 

Prediabetes 5,7-6,4 100 - 125 140-199 

Normal  <5,7 <100 <140 

 

2.2.9 Penatalaksanaan Diabetes Melitus Tipe 2 

Penatalaksanaan Diabetes Melitus berguna untuk meningkatkan kualitas 

hidup penderita Diabetes, terdapat 4 pilar penatalaksanaan Diabetes yaitu edukasi, 

pola makan, olahraga, dan farmokologi (I Wayan A.P , 2015).  

A. Terapi Non Farmakologi 

. Edukasi adalah pemahaman tentang perjalanan penyakit, pentingnya 

pengendalian penyakit, komplikasi yang timbul dan resikonya, pentingnya 

intervensi obat dan pemantauan glukosa darah, cara mengatasi hipoglikemia, 

perlunya latihan fisik yang teratur, dan cara mempergunakan fasilitas kesehatan.  

Perencanaan makan yang baik merupakan bagian penting dari 

penatalaksanaan Diabetes secara total. Diet seimbang akan mengurangi beban dan 

kerja insulin dengan meniadakan pekerjaan insulin mengubah gula menjadi 

glikogen. Intervensi gizi (diet) yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, 

perbaikan kadar glukosa dan lemak darah pada pasien yang mengalami gemuk 

dengan DM tipe 2 mempunyai pengaruh positif pada morbiditas. Orang yang 

kegemukan dan menderita Diabetes Melitus mempunyai resiko yang lebih besar 

dari pada mereka yang tidak memiliki masalah gemukan. Jumlah kalori dalam 

makanan penderita Diabetes terhitung dalam 3 porsi besar untuk makanan pagi 

(20%), siang (30%), dan sore (25%) serta 2- 3 porsi (makanan ringan, 10-15%) (I 

Wayan A.P , 2015). 

Kegiatan jasmani merupakan kegiatan sehari-hari dan latihan jasmani secara 

teratur (3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit), merupakan salah satu 
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pilar dalam pengelolaan DM tipe 2. Latihan jasmani selain untuk menjaga 

kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas 

insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah (I Wayan A.P , 2015) 

B. Terapi Farmakologi 

1. Terapi Obat Antidiabetik Oral 

Terapi farmakologi diberikan bersama dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan 

bentuk suntikan. Obat antidiabetik oral, Berdasarkan cara kerjanya, OAD (Obat 

Antidiabetik ) dibagi menjadi 5 golongan : Pemicu sekresi insulin Sulfonilurea 

dan Glinid. Peningkat sensitivitas terhadap insulin Metformin dan Tiazolidindion. 

Penghambat glukoneogenesis. Penghambat absorpsi glukosa penghambat 

glukosidase alfa. DPP-IV (dipeptidyl peptidase)  inhibitor berguna untuk 

mengurangi aktivitas insulinotropik (I Wayan A.P , 2015). 

Tabel II.4 Algoritme Pengelolahan DM Tipe 2 ( Sumber : PERKENI. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Terapi Obat Antidiabetik Suntik ( Insulin) 

Insulin merupakan terapi bagi penderita diabetes melitus tipe 1, karena pada 

diabetes melitus tipe I sel-sel β Langerhans kelenjar pankreas penderita rusak 

sehingga tidak mampu untuk memproduksi insulin. Pada umumnya, penderita 
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diabetes mellitus tipe 2 tidak memerlukan terapi insulin, namun pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 yang memburuk, penggantian insulin total menjadi 

kebutuhan hampir 30% disamping terapi antidiabetes oral (Katzung, 2012). 

 Insulin diberikan dengan injeksi subkutan, kecepatan absorpsinya dapat 

diperpanjang dengan membuat kompleks insulin dengan zink atau protamin atau 

dengan memperbesar ukuran partikel. Berdasarkan lama kerjanya insulin dibagi 

menjadi 5 bagian, diantaranya insulin kerja cepat (rapid-acting insulin), insulin 

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

insulin), insulin kerja panjang (long-acting insulin) dan insulin campuran 

(premixed), yang merupakan campuran antara insulin kerja pendek dan kerja 

menengah (insulin manusia) atau insulin kerja cepat dan kerja menengah (insulin 

analog) (Katzung, 2012). 

2.3 Tinjauan Tentang Obat Antidiabetes Oral 

Obat-obat antidiabetik oral biasanya ditujukan untuk membantu penanganan 

pada pasien DM Tipe 2. Pemilihan obat antidiabetik oral secara tepat sangat 

menentukan keberhasilan dalam terapi Diabetes. Bergantung pada tingkat 

keparahan penyakit dan kondisi pasien, farmakoterapi hipoglikemik oral juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau kombinasi dua jenis 

obat. Pemilihan dan penentuan rejimen hipoglikemik digunakan harus dapat 

mempertimbangkan tingkat keparahan diabetes (tingkat glikemia) serta kondisi 

kesehatan pasien secara umum termasuk penyakit-penyakit lain dan komplikasi 

yang ada (Depkes, 2005). 

Obat Antidiabetes oral dibagi menjadi 5 bagian berdasarkan cara kerjanya 

(Fatimah, 2015) : 

a. Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue): Sulfonilurea dan Glinid 

- Sulfonilurea mempunyai efek utama memacu sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas. 

- Glinid merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan Sulfonilurea, dengan 

penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Obat ini dapat 

mengatasi hiperglikemia post prandial. 
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b. Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin: Metformin dan Tiazolidindion 

(TZD) 

- Metformin mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa hati 

(glukoneogenesis), dan memperbaiki ambilan glukosa perifer. Metformin 

merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DMT2. 

- Tiazolidindion (TZD) merupakan agonis dari Peroxisome Proliferator 

Activated Receptor Gamma (PPAR-γ), suatu reseptor inti termasuk di sel otot, 

lemak, dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin 

dengan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan 

glukosa di perifer. 

c. Penghambat Absorpsi Glukosa: Penghambat Glukosidase Alfa  

Obat ini bekerja dengan memperlambat absorbsi glukosa dalam usus halus, 

sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. 

Penghambat glukosidase alfa tidak digunakan bila GFR ≤30ml/min/1,73 m2, 

gangguan faal hati yang berat, irritable bowel syndrome. 

d. Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl Peptidase-IV) 

Obat golongan penghambat DPP-IV menghambat kerja enzim DPP-IV 

sehingga GLP-1 (Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi 

dalam bentuk aktif. Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan 

menekan sekresi glukagon bergantung kadar glukosa darah (glucose dependent). 

e. Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Co-transporter 2) 

Obat golongan penghambat SGLT-2 merupakan obat antidiabetes oral jenis 

baru yang menghambat reabsorpsi glukosa di tubuli distal ginjal dengan cara 

menghambat transporter glukosa SGLT-2. Obat yang termasuk golongan ini 

antara lain: Canagliflozin, Empagliflozin, Dapagliflozin, Ipragliflozin. 

2.3.1 Golongan Obat Antidiabetes Oral 

2.3.1.1 Golongan Sulfonilurea 

Sulfonilurea digunakan untuk pasien yang tidak kelebihan berat badan, atau 

yang tidak dapat menggunakan metformin. Pemilihan sulfonilurea diantara obat 

yang ada ditentukan berdasarkan efek samping dan lama kerja, usia pasien serta 

fungsi ginjal. Sulfonilurea kerja lama Klorpropamid dan Glibenklamid lebih 

sering menimbulkan hipoglikemia; oleh karena itu untuk pasien lansia obat 
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tersebut sebaiknya dihindari dan sebagai alternatif digunakan Sulfonilurea kerja 

singkat, seperti Gliklazid atau Tolbutamid. 

Kerja utama Sulfonilurea adalah meningkatkan sekresi insulin sehingga 

efektif hanya jika masih ada aktivitas sel beta pankreas; pada pemberian jangka 

lama Sulfonilurea juga memiliki kerja di luar pankreas. Semua golongan 

Sulfonilurea dapat menyebabkan hipoglikemia, tetapi hal ini tidak biasa terjadi 

dan biasanya menandakan kelebihan dosis. Hipoglikemia akibat Sulfonilurea 

dapat menetap berjam-jam dan pasien harus dirawat di rumah sakit Berdasarkan 

lama kerjanya, sulfonilurea dibagi menjadi 3 generasi, diantaranya (IONI, 2014): 

A. Generasi Pertama Sulfonilurea 

1. Tolbutamid 

Tolbutamid memiliki struktur sulfonamide dimana gugus p-amino diganti 

dengan metil, dapat diabsorpsi dengan baik tetapi cepat dimetabolisme dalam hati. 

Masa kerjanya relatif singkat, dengan waktu paruh eliminasi 4-5 jam dan efektif 

untuk mengendalikan kadar gula selama 24 jam apabila diberikan dalam 

singledose pada pagi hari sebanyak 500 mg. Tolbutamid juga dapat diberikan 

dalam dosis terbagi (misalnya 250 mg sebelum makan dan sebelum tidur). Karena 

memiliki waktu paruh yang pendek, maka tolbutamid aman untuk penderita 

diabetes usia lanjut (Katzung, 2012). 

2. Klorpropamid 

Klorpropamid memiliki waktu paruh 32 jam dan dimetabolisme secara 

perlahan di hati untuk produk yang mempertahankan beberapa aktivitas biologis, 

di ekskresikan melalui urin sekitar 20-30% serta tidak mengalami perubahan. 

Dosis pemeliharaan sebesar 250 mg sehari dan diberikan dalam dosis tunggal 

pada pagi hari. Apabila diberikan dengan dosis yang lebih tinggi dari 500 mg 

sehari akan meningkatkan risiko penyakit kuning. Reaksi hipoglikemik 

berkepanjangan lebih sering terjadi pada pasien usia lanjut (Katzung, 2012). 

3. Tolazamid 

Tolazamid sebanding dengan potensi klorpropamid tetapi memiliki durasi 

yang lebih singkat. Tolazamid lebih lambat diserap dari sulfonilurea lainnya dan 

efeknya pada glukosa darah tidak muncul selama beberapa jam. Memiliki waktu 
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paruh sekitar 7 jam. Jika yang dibutuhkan lebih dari 500 mg per hari, dosis harus 

dibagi dan diberikan dua kali sehari (Katzung, 2012). 

B. Generasi Kedua Sulfonilurea 

1. Glibenclamide 

Glibenclamide memiliki waktu paruh sekitar 2 – 4 jam, dimetabolisme di 

hati menjadi produk dengan aktivitas hipoglikemik yang sangat rendah. Dosis 

awal adalah 2,5 mg / hari atau kurang, dan dosis pemeliharaan rata-rata adalah 5- 

10 mg / hari diberikan sebagai dosis tunggal pada pagi hari, tidak dianjurkan 

untuk dosis pemeliharaan yang lebih tinggi dari 20 mg / hari. Glibenclamide 

memiliki beberapa efek samping selain potensi untuk menyebabkan hipoglikemia. 

Glibenclamide merupakan kontraindikasi dengan adanya gangguan hati dan pada 

pasien dengan insufisiensi ginjal (Katzung, 2012). 

2. Glipizida 

Glipizida memiliki waktu paruh pendek sekitar 2-4 jam. Untuk memberikan 

efek maksimal dalam mengurangi hiperglikemia postprandial, obat ini harus 

diminum 30 menit sebelum sarapan, karena penyerapan tertunda bila obat 

dikonsumsi dengan makanan. Dosis awal yang dianjurkan adalah 5 mg / hari 

sampai 15 mg / hari diberikan sebagai dosis tunggal. Apabila diperlukan dosis 

harian yang lebih tinggi, maka harus dibagi dan diberikan sebelum makan. Dosis 

harian maksimal yang direkomendasikan oleh pabrik adalah 40 mg / hari, efek 

terapi maksimal dicapai dengan 15-20 mg obat. Karena memiliki waktu paruh 

yang pendek, kemungkinan glipizida lebih kecil untuk terjadinya hipoglikemia 

dibandingkan gliburide. kontraindikasi pada pasien dengan gangguan hati atau 

ginjal yang signifikan yang akan beresiko tinggi untuk terjadi hipoglikemia 

(Katzung, 2012). 

C. Generasi Ketiga Sulfonilurea 

1.Glimepiride 

Glimepiride telah disetujui untuk digunakan sekali sehari sebagai 

monoterapi atau kombinasi dengan insulin. Glimepiride menurunkan glukosa 

darah dengan dosis terendah dari setiap senyawa sulfonilurea. Dosis harian 

tunggal 1 mg telah terbukti efektif dan dosis harian maksimal yang dianjurkan 

adalah 8 mg. Obat ini memiliki durasi yang panjang dengan waktu paruh 5 jam, 
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sehingga frekuensi penggunaan cukup sekali sehari dan dengan demikian 

meningkatkan kepatuhan pasien (Katzung, 2012). 

2.3.1.2 Golongan Glinida 

A. Repaglinide 

Repaglinide memiliki onset yang sangat cepat dengan konsentrasi puncak 

dan efek puncak dalam waktu sekitar 1 jam setelah konsumsi, tetapi lama 

kerjanya adalah 4-7 jam. Karena onset yang cepat, repaglinida diindikasikan 

untuk digunakan dalam mengendalikan gula darah postprandial. Obat dikonsumsi 

sebelum makan dalam dosis 0,25 – 4 mg (maksimum, 16 mg / hari). Obat ini 

harus digunakan dengan hati-hati pada individu dengan gangguan ginjal dan hati. 

Repaglinide disetujui sebagai monoterapi atau kombinasi dengan biguanides 

digunakan pada penderita diabetes tipe 2 dengan alergi sulfur atau sulfonylurea 

(Katzung, 2012). 

B. Nateglinide 

 Nateglinide merangsang pelepasan insulin yang sangat cepat dan dari sel 

beta melalui penutupan kanal K+ATP yang sensitif. Nateglinide memiliki onset 

yang cepat dan lama kerja lebih pendek sehingga mereka diberikan dengan 

makanan untuk meningkatkan pemanfaatan glukosa postprandial,  waktu paruh 

sekitar 1 jam dan lama kerja obat sekitar 4 jam (Koda Kimble,2013). 

 

2.3.1.3 Golongan Biguanid 

A. Metformin 

 Metformin memiliki waktu paruh 1.5 – 3 jam, tidak terikat dengan protein 

plasma, tidak dimetabolisme, dan diekskresikan ginjal sebagai senyawa aktif. 

Dosis Metformin 500 mg sekali atau dua kali sehari, diberikan dengan sarapan 

untuk beberapa hari. Metformin dapat diberikan dua hingga tiga kali sehari 

(500-1.000 mg / dosis untuk dosis maksimal dosis  2.550 mg / hari atau 850 

mg PO tiga kali sehari (Koda Kimble,2013). 
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2.3.1.4 Golongan Thiazolindindion 

a. Pioglitazone 

Pioglitazone dapat diserap 2 jam setelah konsumsi, meskipun makanan bisa 

menunda serapan, namun tidak mempengaruhi total bioavailabilitas. Penyerapan 

berkurang dengan penggunaan sekuens asam empedu secara bersamaan.dosis 

awal pioglitazone adalah 15-30 mg, hingga maksimum 45 mg setiap hari 

(Katzung,2015). 

b. Rosiglitazone 

Rosiglitazone cepat diserap dan terikat protein dengan sangat tinggi. Obat 

ini dimetabolisme di hati untuk meminimalisir metabolit aktif, terutama oleh 

CYP2C8 dan pada tingkat lebih rendah oleh CYP2C9.Dosis awal rosiglitazone 

adalah 4 mg dan tidak boleh melebihi 8 mg setiap hari (Katzung,2015). 

2.3.1.5 Golongan Penghambat Alfa-Glukosidase 

A. Acarbose 

 Acarbose dapat menghambat metabolisme sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa. Dosis acarbose adalah 25 mg tiga kali dalam sehari diminum pada 

suapan pertama saat sarapan, Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap misalnya 

25 mg / makan selama 4 hingga 8 minggu, untuk dosis pemeliharaannya adalah 

50-100 mg tiga kali sehari serta dosis maksimumnya 50 mg tiga kali sehari untuk 

berat badan <60 kg dan 100 mg tiga kali sehari untuk berat badan >60 kg. Efek 

samping  dari acarbose dilaporkan paling banyak adalah flatulen, diare dan nyeri 

perut (Kode Kimble, 2013). 

B. Miglitol 

Miglitol dapat menghambat enzim yang dapat menyebabkan penyerapan 

glukosa dan penurunan hyperglycemia postprandial yang terlambat. Dosis dari 

miglitol adalah 25 mg tiga kali dalam sehari saat suapan pertama saat makan, 

dosis dapat ditingkatkan hingga 50 mg 3 kali dalam sehari setelah 4-8 minggu 

serta dosis maksimumnya 100 mg tiga kali sehari, diminum pada saat suapan 

pertama sebelum makan. Efek samping dari miglitol dilaporkan paling banyak 

adalah flatulen, diare dan nyeri perut (Kode Kimble, 2013). 
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2.3.1.6 Golongan DPP – IV 

a. Sitaglitpin 

Sitagliptin memiliki bioavailabilitas oral lebih dari 85%, mencapai 

konsentrasi puncak dalam waktu 1-4 jam, dan memiliki waktu paruh sekitar 12 

jam. Sitaglitpin digunakan sebagai terapi tambahan dalam kombinasi dengan 

sulfonilurea, biguanida, TZD, dan insulin. Sitagliptin dapat diberikan dengan 

dosis 100 mg sehari sekali dengan atau tanpa makanan. Pada pasien dengan 

gagal ginjal sedang dosis untuk sitagliptin  dikurangi menjadi 50 mg sekali 

sehari, dan pada gagal ginjal berat stadium akhir dosis sitagliptin adalah 25 mg 

sekali sehari. Efek samping yang umum terjadi adalah nasofaringitis, sakit 

kepala, dan hipoglikemia saat obat dikombinasikan dengan sekretagog insulin 

atau insulin (Kode Kimble, 2013). 

b. Saxaglitpin 

Saxagliptin memiliki konsentrasi maksimal dalam 2 jam (4 jam untuk aktif 

metabolit). Waktu paruh plasma saxagliptin sebesar 2,5 jam dan 3,1 jam untuk 

metabolit aktifnya. Dosis Saxagliptin 2,5-5 mg setiap hari dan tidak dipengaruhi 

intake makanan. Efek samping dari Saxaglitpin saat digunakan dengan TZD, 

penggunaan saxagliptin dikaitkan dengan peningkatan edema perifer dan 

hipoglikemia bila dikombinasikan dengan sulfonilurea (Kode Kimble, 2013; 

Katzung, 2012). 

c. Aloglitpin 

Alogliptin memiliki waktu paruh yang panjang yaitu sebesar 21 jam Obat 

ini diekskresikan melalui urin sebesar 76%. Dosis yang dapat digunakan sebesar 

12,5 - 25 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan. Efek samping 

alogliptin adalah sebah dan muntah (Medscape, 2105; Fatimah, 2015). 

d. Linaglitpin 

Linagliptin dapat digunakan sebagai monoterapi dan kombinasi dengan 

metformin, glimepiride, dan pioglitazone. memiliki waktu paruh yang panjang 

yaitu sekitar 12 jam Dosis linagliptin yang diberikan secara oral adalah 5 mg 

sekali sehari, serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan (Medscape, 2105; 

Fatimah, 2015). 
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2.3.1.7 Golongan Penghambat SGLT-2 

A. Canaglifozin 

Canaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar 65% dan lama kerjanya sekitar 

1 – 2 jam serta memiliki waktu paruh untuk dosis 100 mg yaitu 10,6 jam dan 

dosis 300 mg yaitu 13,1 jam. Dosis canaglifozin adalah 100 mg sekali sehari, 

diminum sebelum sarapan. Dosis dapat ditingkatkan hingga 300 mg sekali sehari 

(Medscape, 2015). 

B. Dapaglifozin 

Dapaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar 78% dan lama kerjanya sekitar 

2 jam serta memiliki waktu paruh untuk yaitu 12,9 jam. Termetabolisme di hati 

dan terekskresi di feses sebesar 21% dan urine 75% yang terekskresi. Dosis 

dapaglifozin adalah 5 mg sekali sehari, dapat diminum dengan atau tanpa 

makanan  (Medscape, 2015). 

C. Empaglifozin 

Empaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar >60% dan lama kerja 1,5 jam 

serta waktu paruh 12,4 jam. Termetabolisme di hati dan terekskresi di feses 

sebesar 41,2% dan urine 54,4% yang terekskresi. Dosis dapaglifozin adalah 10 mg 

sekali sehari dapat diminum pada pagi hari dengan atau tanpa makanan. Dosis 

dapat ditingkatkan hingga 25 mg per hari  (Medscape, 2015). 

 

Tabel II.5 Penggolongan Obat Hipoglikemik Oral ( Sumber : Depkes, 2015) 

Golongan  Contoh Senyawa  Mekanisme Kerja 

Sulfonilurea 

 

Gliburida/Glibenklamide 

Glipizide 

Glimepiride 

Glikuidon 

Bekerja merangsang 

sekresi insulin pada 

kelenjar pankreas, 

sehingga efektif pada 

penderita Diabetes 

yang sel sel β 

pankreasnya masih 

berfungsi dengan baik. 
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Lanjutan Hakaman 36 

Golongan  Contoh Senyawa  Mekanisme Kerja 

Meglitinida 

 

Repaglinide 

 

Merangsang sekresi 

insulin pada kelenjar 

pankreas 

Turunan 

Fenilalanin 

Nateglinide Bekerja meningkatkan 

kecepatan sintesis 

insulin oleh pankreas 

Biguanida Metformin Bekerja langsung di 

hati (hepar), 

menurunkan produksi 

glukosa hati. Agar 

tidak merangsang 

sekresi insulin 

oleh kelenjar pankreas. 

Tiazolidindion Rosiglitazone 

Troglitazone 

Pioglitazone 

Meningkatkan 

kepekaan tubuh kepada 

insulin. Berikatan 

dengan 

PPARγ (peroxisome 

proliferator activated 

receptor-gamma) pada 

otot, jaringan lemak, 

dan hati untuk 

menurunkan resistensi 

insulin 
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Inhibitor α- 

Glukosidase 

Acarbose 

Miglitol 

Menghambat kerja dari 

enzim-enzim pada 

pencernaan yang 

mencerna karbohidrat, 

sehingga 

memperlambat 

absorpsi glukosa ke 

dalam darah 

 

2.4 Tinjauan tentang Glimepiride sebagai Oral Antidiabetes 

Obat turunan Sulfonilurea bekerja langsung dengan menstimulasi sekresi 

insulin. Salah satu generasi ketiga Sulfonilurea yang dapat menurunkan kadar 

gula darah pada manusia dengan menstimulasi pelepasan insulin dari pankreas 

dan secara khas diresepkan untuk mengobati Diabetes Mellitus Tipe 2 adalah 

Glimepiride. Glimepiride dipilih sebagai model obat karena beberapa alasan yaitu 

glimepiride telah diakui oleh FDA sebagai antidiabetes oral yang mempunyai 

absorbsi cepat dan sempurna. Penyakit diabetes dapat mempengaruhi waktu 

pengosongan lambung dan akan berpengaruh terhadap absorbsi obat. Absorbsi 

obat yang tidak sempurna sering mengakibatkan bioavailabilitas yang rendah. 

Peningkatan waktu tinggal dalam lambung akan memperluas absorbsi obat. 

Penggunaan oral bentuk sediaan lepas lambat seperti Glimepiride akan menahan 

tablet supaya tetap berada di lambung dan melepaskan bahan aktifnya dengan 

perlahan, sehingga obat dapat secara terus-menerus dilepaskan pada tempat 

absorbsinya yaitu di lambung bagian atas. Metode ini akan efektif dalam 

pencapaian efek hipoglikemia (Febryanto et al, 2014). 

Pada dosis terendah, Glimepiride dapat menghasilkan penurunan kadar 

glukosa darah yang paling besar. Berbeda dengan Sulfonilurea lainnya, 
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Glimepiride dapat memperbaiki respons insulin fase pertama sehingga 

memperbaiki hiperglikemia post prandial pada awal maupun akhir. Diantara 

berbagai oral antidiabetes lainnya, Glimepiride memiliki efek antihiperglikemia 

yang paling poten dengan dosis harian maksimal 8 mg/hari. Glimepiride bekerja 

di kanal kalsium yang tergantung ATPase (kanal KATP) pada sel beta pankreas 

dengan menstimulasi pelepasan insulin. Sulfonilurea terikat pada protein 65-kD 

sel beta, dan mampu memperbaiki sekresi insulin fase pertama maupun kedua. 

Aktivitas penurun glukosa dan kadar insulin maksimal dicapai dalam waktu 2-3 

jam setelah asupan glimepirid, dan efek ini dapat bertahan hingga 24 jam. Efek 

Glimepiride terhadap pankreas sama dengan Sulfonilurea lainnya, yaitu 

memperkuat respon jaringan perifer terhadap insulin (Febryanto et al, 2014).  

2.4.1 Monografi Zat Aktif Glimepiride 

a. Zat aktif : Glimepiride 

b. Rumus Molekul : C24H34N4O5S 

c. Berat Molekul : 490,62 

d. Struktur Kimia : 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Glimepiride (Sumber : Martindale, 2009) 

e. Pemerian : Serbuk; putih sampai hampir putih. 

f. Kelarutan : Larut dalam dimetilformamida; sukar larut dalam metanol; agak 

sukar larut dalam metilen klorida; praktis tidak larut dalam air (Ditjen POM, 

2014). 

2.4.2 Penggunaan Terapeutik Glimepiride 

Glimepiride adalah senyawa golongan Sulfonilurea generasi ketiga yang 

digunakan untuk pengobatan Diabetes Melitus tipe 2 yang pada dosis rendah 

dapat memberikan onset cepat, durasi kerja yang lama, dan efek samping 

hipoglikemia yang kecil. Glimepiride diindikasikan sebagai tambahan diet dan 

olahraga untuk menurunkan glukosa darah, dapat digunakan dalam kombinasi 
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dengan Metformin atau insulin pada pasien yang hiperglikemia tidak dapat 

dikendalikan dengan diet dan olahraga (APA, 2015). 

2.4.3 Dosis Glimepiride 

Dosis dewasa : 

Dosis awal: 1-2 mg sekali sehari, diberikan bersama saat sarapan atau makan 

pertama.  

Dosis pemeliharaan: 1-4 mg sekali sehari; Setelah dosis 2 mg sekali sehari, 

meningkat secara bertahap 2 mg pada interval 1 minggu 2 minggu berdasarkan 

respon glukosa darah pasien, 

Dosis maksimum: 8 mg sekali sehari. 

Kombinasi dengan terapi insulin: 

Catatan: Tingkat glukosa puasa untuk terapi kombinasi dalam kisaran > 150 mg 

/dL dalam plasma atau serum tergantung pada pasien.  

Dosis awal: 8 mg sekali sehari bersama saat sarapan atau makan pertama 

Dosis: Lansia 

Dosis awal: 1 mg / hari; 

Dosis: Pediatrik: Anak 10-18 tahun (penggunaan tanpa label): Dosis awal: 1 mg 

sekali sehari; Pemeliharaan: 1-4 mg sekali sehari (APA, 2015). 

2.4.4 Mekanisme Kerja Glimepiride 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Mekanisme Kerja Glimepiride 

 (sumber : Andy E.W, 2011) 

Pada gambar 2.8 dimana Glimepiride memiliki efek pankreatik dan ekstra 

pankreatik. Efek pankreatik berupa sekresi insulin yaitu terjadi setelah glimepiride 
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berikatan dengan reseptornya di sel β pankreas dan menyebabkan penutupan 

KATP channel yang sensitif pada selaput sel beta pankreas sehingga 

menimbulkan depolarisasi membran sel dengan mencegah potasium keluar. 

Depolarisasi yang dihasilkan membuka saluran Ca2+ yang sulit dikendalikan dan 

menyebabkan masuknya kalsium ke dalam sel. Peningkatan kalsium intraseluler 

menyebabkan peningkatan fungsi granula insulin dengan membran sel, sehingga 

dapat meningkatkan sekresi insulin. Meskipun bekerja melalui mekanisme yang 

sama, Glimepiride terikat pada reseptor yang berbeda dengan obat golongan 

Sulfonilurea lainnya (Paulus W; Ignatia SM., 2014).  

Glimepiride terikat pada protein dengan berat molekul 65 kD sedangkan 

Sulfonilurea berikatan dengan protein dengan berat molekul 140 kD. Perbedaan 

ini menyebabkan Glimepiride lebih spesifik terhadap sulfonilurea receptor 

(SUR1) pada sel beta dibandingkan Glibenclamide. Akibatnya adalah turunnya 

risiko iskemia miokardium. Glimepiride membutuhkan konsentrasi 3 kali lebih 

besar dibandingkan Glibenclamide untuk dapat menghambat KATP channel 

miokardium. Berbeda dari golongan Sulfonilurea lainnya yang meningkatkan 

sekresi insulin pada fase akut, Glimepiride dikatakan dapat memperbaiki baik fase 

akut maupun fase lambat sekresi insulin (Paulus W; Ignatia SM., 2014). 

2.4.5 Farmakokinetik Glimepiride 

Setelah pemberian oral, Glimepiride diabsorpsi dengan sempurna melalui 

saluran cerna sebesar 100%. Kadar Glimepiride dalam darah akan menurun bila 

diberikan bersama-sama dengan makanan. Glimepirid memiliki lama kerja obat 

sekitar 24 jam dan dapat memberikan efek yang maksimal selama 2-4 jam. Studi 

dengan dosis oral tunggal pada subjek normal dan dengan beberapa dosis oral 

pada pasien diabetes tipe 2 telah menunjukkan penyerapan Glimepiride yang 

signifikan dalam waktu 1 jam setelah pemberian dan tingkat obat puncak (Cmax) 

pada 2 sampai 3 jam. Ketika Glimepiride diberikan bersama makanan, rata-rata 

Tmax (waktu untuk mencapai Cmax) sedikit meningkat (12%) dan rata-rata Cmax 

dan AUC (area di bawah kurva) sedikit menurun (8% dan 9% masing-masing). 

Glimepirid memiliki waktu paruh eliminasi sekitar 5-9 jam. Volume distribusi 

Glimepiride adalah 8,8 L dan berikatan dengan protein plasma lebih dari 99.5%. 

Glimepiride mengalami metabolisme oksidasi di hati terutama oleh enzim 
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CYP2C9. Metabolit glimepiride diekskresi melalui urin sebesar 80-90% dan 

sisanya melalui feses (APA, 2015). 

2.4.6 Efek Samping Glimepiride 

Efek samping yang dapat terjadi seperti kelemahan, sakit kepala, 

hipoglikemia, dan gejala pada saluran cerna seperti mual. Gejala hematologic 

termasuk trombositopenia, agranulositosis, dan anemia aplastik dapat terjadi 

walaupun jarang. Glimepiride dapat meningkatkan Anti Diuretik Hormon (ADH), 

dan dengan frekuensi sangat jarang menyebabkan hiponatremia dan 

fotosensitivitas. Hipoglikemia dapat terjadi apabila penderita diabetes mellitus 

mendapatkan terapi Glimepiride dengan dosis yang tidak tepat atau diet terlalu 

ketat. Dapat terjadi pada pasien usia lanjut dengan gangguan fungsi ginjal atau 

hati (APA, 2015). 

 


