
 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang dihasilkan dari 

kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Defisiensi insulin 

dapat menyebabkan hiperglikemia kronis dengan gangguan metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein (Lachin T dan Reza H, 2012). 

Pada tahun 2000 menurut WHO diperkirakan sedikitnya 171 juta orang 

diseluruh dunia menderita DM atau sekitar 2,8% dari total populasi. Insidennya 

terus meningkat dengan cepat dan diperkirakan tahun 2030 angka ini mencapai 

366 juta jiwa atau sekitar 4,4% dari populasi dunia. DM terdapat diseluruh dunia, 

persentase 90% yang merupakan jenis DM tipe 2 terjadi di negara berkembang, 

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

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

2012).   

Indonesia menduduki peringkat ke-4 terbesar penderita DM di dunia. 

International Diabetes Federation menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 

387 juta orang yang menderita DM dan diperkirakan jumlah penderita DM di 

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

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

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

%) (International Diabetes Federation, 2015; Kemenkes, 2013).    

DM dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe, tetapi tipe yang paling 

umum adalah diabetes mellitus tipe I dan tipe II. Berdasarkan etiologi, diabetes 

tipe I terjadi pada penderita yang memiliki kapasitas sekresi insulin yang sedikit 

atau bahkan tidak sama sekali. DM tipe I dapat disebabkan karena terjadinya 

kerusakan pada sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin atau dapat 

pula disebabkan karena penyakit autoimun, dan juga dapat terjadi karena tidak ada 

alasan yang jelas (idiopatik). Adapun DM tipe II adalah tipe diabetes yang paling 

umum dan dapat disebabkan oleh adanya kelainan dari sekresi insulin serta 

terdapat resistensi insulin didalam tubuh (Bastaki, 2005). 
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Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang progresif, dimulai 

dengan resistensi insulin yang mengarah ke peningkatan produksi glukosa hepatik 

dan berakhir dengan kerusakan sel beta. Resistensi insulin didefinisikan sebagai 

ketidak mampuan jaringan target seperti otot dan jaringan adiposa untuk 

merespon sekresi insulin endogen dalam tubuh (Moreira, 2010). 

Terdapat empat pilar penatalaksanaan DM meliputi edukasi, terapi gizi 

medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. Pengelolaan DM dimulai 

dengan pengaturan makan dan latihan jasmani selama 2-4 minggu. Jika sasaran 

kadar glukosa darah belum tercapai, intervensi farmakologis dapat diberikan. 

Intervensi farmakologis terdiri dari bentuk oral  dan atau suntikan insulin. Jika 

kadar glukosa darah tidak terkontrol dengan baik (HbA1C > 6,5%) dalam jangka 

waktu 3 bulan dengan 2 obat oral, merupakan suatu indikasi untuk memulai terapi 

kombinasi obat (Kumar P, 2012).  

Jika kadar glukosa darah semakin memburuk ditandai kadar glukosa darah 

sewaktu >300 mg/dL, kadar glukosa darah puasa >250 mg/dL atau kadar HbA1C 

>10% maka terapi insulin menjadi pilihan terapi berikutnya (Brust, 2012). 

Terapi insulin dilakukan dengan cara memberikan insulin eksogen yang 

dapat menyerupai pola sekresi insulin endogen sehingga kontrol glukosa darah 

yang diinginkan dapat tercapai. Terapi insulin banyak digunakan pada 

penyandang diabetes yang disertai komplikasi seperti, gangguan kardiovaskular, 

stroke, sepsis, gangguan ginjal, polineuropati, abses dan lain sebagainya, dimana 

pasien diabetes dengan komplikasi tersebut memerlukan perawatan secara intensif 

di rumah sakit.  Selain itu, terapi insulin  diberikan pada penanganan DM tipe 2 

dengan komplikasi seperti ketoasidosis diabetik,  sindroma hiperglikemi 

hiperosmolar non-ketotik, gangguan fungsi hati atau ginjal yang berat, dan pada 

penderita DM tipe 2 yang alergi terhadap OHO (Waspadji S, 2004). 

Insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin 

dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah, dari 

glukosa, sel membuat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. 

Pasien diabetes mellitus tidak memiliki kemampuan untuk mengambil dan 

menggunakan gula darah, sehingga kadar gula darah meningkat. Pada diabetes 

tipe I, pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Sehingga pemberian insulin 
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diperlukan. Pada diabetes tipe 2, pasien memproduksi insulin, tetapi sel tubuh 

tidak merespon insulin dengan normal. Namun demikian, insulin juga digunakan 

pada diabetes tipe 2 untuk mengatasi resistensi sel terhadap insulin (MEDIKORA 

Vol. VI, No. 2, November 2010 : 29 – 3). 

Insulin diproduksi oleh sel β pancreas, pengeluaran insulin dipengaruhi oleh 

level glukosa darah. Pada level sellular, insulin akan berinteraksi dengan protein 

di permukaan sel, yang bernama insulin receptor. Interaksi ini menstimulasi 

reaksi didalam sel dan memproduksi GLUT4 (glucose transporter). GLUT4 

merupakan transporter untuk membawa glukosa dan protein dari permukaan sel 

ke dalam sel. Enzim utama dalam proses ini adalah PPAR-γ (peroxisome 

proliferator-activated receptor-γ), enzim ini di nucleus sel, dan bekerja untuk 

memproduksi RNAm (RNA messenger) yang akan membentuk GLUT1-5 

(Guthrie, 2011). 

Insulin juga berfungsi untuk menstimulasi enzim untuk memecah glikogen 

dan lemak. Tidak adanya insulin, hati akan memproduksi glukosa baru 

(glukoneogenesis) dari protein dan gliserol hasil pemecahan lemak. Glukosa hasil 

produksi hati merupakan salah proses penyebab hiperglikemia pada DM selain 

karena defisiensi insulin dan resistensi insulin (Guthrie, 2011).  

Jenis insulin yang digunakan pada terapi DM tipe 2 adalah insulin analog 

yang terdiri dari insulin kerja cepat (rapid acting insulin), insulin kerja pendek 

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

insulin kerja panjang (long acting insulin) (Soegondo S, 2012). 

Insulin aksi panjang (long acting insulin) memiliki puncak aksi yang relatif 

rendah. Insulin glargine dan insulin detemir merupakan contoh long acting 

insulin. Efek hipoglikemia nokturnalnya lebih ringan. (Dipiro et al., 2015 dan 

Perkeni, 2011). 

Nilai rata-rata yang diamati 8,0% dekat dengan tingkat yang telah 

dinyatakan sesuai dengan titik di mana terapi oral telah gagal dan inisiasi insulin 

disarankan (≥8%, ≥7,5%) Pasien yang tidak diamati untuk memulai BOT (basal 

support oral teraphy) memiliki tingkat HbA1c rata-rata lebih dekat dengan <7% 

yang secara umum dianggap sebagai nilai target untuk pasien   
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Sementara pedoman menyarankan insulin harus dimulai jika tingkat HbA1c 

≤7,5% (58 mmol / mol) tidak dapat dipertahankan dengan menggunakan obat oral 

saja, sering ada keraguan yang signifikan pada bagian dokter untuk 

memperkenalkan terapi insulin diabetes tipe-2 (Joost HG, et al. 2009). 

Menurut Penelitian (Inayah dkk, 2016) Insulin yang paling sering digunakan 

dan dikombinasi yaitu insulin long-acting dan insulin rapid acting sekitar 7,9%. 

Penelitian dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar bahwa 

kombinasi kedua insulin tersebut lebih efektif menurunkan kadar glukosa, 

mengontrol fluktuasi glukosa darah, hipoglikemi, serta mengontrol peningkatan 

berat badan dan dapat memenuhi kebutuhan insulin basal dan insulin prandial. 

Menurut penelitian (Kresnasari dkk, 2011) pola penggunaan penelitian ini 

berdasarkan jenis kelamin, umur, dan lama rawat inap, serta di nilai dari pola 

penggunaan insulin, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Pasien DM tipe 2 di unit rawat inap RSUP sanglah lebih didominasi 

pasien laki-laki sebesar 60 %, dengan umur terbanyak > 45 tahun sebesar 80% 

dan lama rawat inap rata-rata 4-8 hari sebesar 40%. Jenis kombinasi yang paling 

banyak digunakan yaitu kombinasi insulin glargine dengan insulin aspart yaitu 

sebesar 53%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan subjek 

penelitian lebih banyak pasien laki-laki, lebih banyak pasien dengan umur >45 

tahun dan lebih banyak pasien dengan lama rawat inap 4-8 hari. Pasien DM tipe 2 

di unit rawat inap RSUP Sanglah lebih banyak menggunakan kombinasi insulin 

glargine dengan insulin aspart daripada kombinasi insulin NPH dengan RHI.  

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa pentingnya 

pemilihan dan penggunaan insulin secara tepat sesuai kondisi penderita diabetes 

melitus tipe 2 untuk menghindari atau menurunkan terjadinya Drug Related 

Problems (DRP). Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang profil penggunaan Insulin pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2. 

 Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, karena 

rumah sakit umum tersebut cukup terkenal menjadi rujukan berobat. Diharapkan 

prevalensi terjadinya Diabetes Mellitus Tipe 2 pada pasien Rumah Sakit Umum 

Daerah Sidoarjo dapat memenuhi jumlah sampel untuk dilakukan penelitian ini. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan Insulin Long-Acting pada pasien Diabetes 

Mellitus Tipe 2 pasien di RSUD Sidoarjo ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengetahui pola pengunaan insulin long-acting yang meliputi dosis, rute, 

frekuensi dan lama pemberian yang dikaitkan dengan data kinik dan data 

laboratorium pada pasien rawat inap dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 2 di 

Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan gambaran mengenai pola penggunaan insulin long-acting 

sebagai terapi pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sidoarjo.  

2. Dapat digunakan sebagai data maupun sumber acuan informasi untuk 

penelitian selanjutnya terkait penyakit diabetes mellitus tipe 2. 

3. Sebagai pengembangan wawasan serta kemampuan peneliti  dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah. 

 


