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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjuan Pankreas 

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Pankreas  

Pankreas adalah suatu organ yang terdiri dari jaringan eksokrin dan 

endokrin. Bagian eksokrin mengeluarkan larutan encer alkalis serta enzim 

pencernaan melalui duktus pankreatikus ke dalam lumen saluran cerna. Dia 

diantara sel sel-eksokrin diseluruh pamkreas tersebar kelompok-kelompok atau 

pulau sel endokrin yang dikenal sebagai pulau (islets) Langerhans. Sel endorkrin 

pankreas terbanyak adalah sel beta, tempat sekeresi dan sintesis insulin, dan sel 

alfa yang menghasilkan glukagon. Sel delta yang lebih jarang adalah tempat 

sintesis somatostatin (FKUI, 2011). 

 

Gambar 2.1. Letak Pankreas (FK UI, 2011) 

Insulin memiliki efek penting pada metabolisme karbohidrat, lemak dan 

protein. Hormon ini menurunkan kadar glukosa, asam lemak dan asam amino 

darah serta mendorong penyimpanan bahan-bahan tersebut. Sewaktu molekul 

nutrien ini masuk ke darah selama keadaan absorptif, insulin mendorong 

penyerapan bahan-bahan ini oleh sel dan pengubahannya masing-masing menjadi 

glikogen, trigliserida dan protein. Insulin melaksanakan banyak fungsinya dengan 

mempengaruhi transpor nutrien darah spesifik masuk ke dalam sel atau mengubah 
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aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam jalur-jalur metabolik tertentu (Efrida, 

2011).  

1). Efek pada karbohidrat Insulin memiliki empat efek yang menurunkan kadar 

glukosa darah dan mendorong penyimpanan karbohidrat:  

a. Insulin mempermudah trasnpor glukosa ke dalam sebagian besar sel.  

b. Insulin merangsang glikogenesis, pembentukan glikogen dari glukosa di 

otot rangka dan hati.  

c. Insulin menghambat glikogenolisis, penguraian glikogen menjadi 

glukosa. Dengan menghambat penguraian glikogen menjadi glukosa 

maka insulin cenderung menyebabkan penyimpanan karbohidrat dan 

mengurangi pengeluaran glukosa oleh hati.  

d. Insulin juga menurunkan pengeluaran glukosa oleh hati dengan 

menghambat glukoneogenesis, perubahan asam amino menjadi glukosa di 

hati.  

 

 

Gambar 2.2. Struktur Pankreas (FKUI, 2011) 

Insulin  melakukannya dengan mengurangi jumlah asam amino di darah 

yang tersedia bagi hati untuk glukoneogenesis dan dengan menghambat enzim-

enzim hati yang diperlukan untuk mengubah asam amino menjadi glukosa. 

Karena itu, insulin mengurangi konsentrasi glukosa darah dengan mendorong 

penyerapan glukosa oleh sel dari darah untuk digunakan dan disimpan, dan secara 

bersamaan menghambat dua mekanisme pembebasan glukosa oleh hati ke dalam 

darah (glikogenolisis dan glukoneogenesis) (Efrida, 2011).  
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2). Efek insulin pada lemak Insulin memiliki banyak efek untuk menurunkan 

asam lemak darah dan mendorong penyimpanan trigliserida (Soegondo S, 

2011): 

a) Insulin meningkatkan pemasukan asam lemak dari darah ke dalam sel 

jaringan lemak.  

b) Insulin meningkatkan transpor glukosa ke dalam sel jaringan lemak 

melalui rekriutmen GLUT-4. Glukosa berfungsi sebagai prekursor untuk 

pembentukan asam lemak dan gliserol, yaitu bahan mentah untuk 

membentuk trigliserida.  

c) Insulin mendorong reaksi-reaksi kimia yang akhirnya menggunakan 

turunan asam lemak dan glukosa untuk sintesis trigliserida.  

d) Insulin menghambat lipolisis (penguraian lemak), mengurangi pembebasan 

asam lemak dari jaringan lemak ke dalam darah. Secara kolektif, efek-efek 

ini cenderung mengeluarkan asam lemak dan glukosa dari darah dan 

mendorong penyimpanan keduanya sebagai trigliserida.  

3). Efek insulin pada protein Insulin menurunkan kadar asam amino darah dan 

meningkatkan sintesis protein melalui beberapa efek: 

a) Insulin mendorong transpor aktif asam amino dari darah ke dalam otot dan 

jaringan lain. Efek ini menurunkan kadar asam amino dalam darah dan 

menyediakan bahan-bahan untuk membentuk protein di dalam sel.  

b) Insulin meningkatkan laju inkorporasi asam amino menjadi protein oleh 

perangkat pembentuk protein yang ada di sel.  

 c) Insulin menghambat penguraian protein. Hasil keseluruhan dari efek-efek 

ini adalah efek anabolik protein. Karena itu, insulin esensial bagi 

pertumbuhan normal (MEDIKORA Vol.VI, 2010). 

2.2 Tinjauan Diabetes Mellitus Tipe 2 

2.2.1 Definisi Diabates Mellitus 

Menurut American Diabetes Association (ADA, 2013), diabetes melitus 

adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemia yang 

terjadi karena pankreas tidak mampu mensekresi insulin, gangguan kerja insulin, 

ataupun keduanya. Dapat terjadi kerusakan jangka panjang dan kegagalan pada 
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berbagai organ seperti mata, ginjal, saraf, jantung, serta pembuluh darah apabila 

dalam keadaaan hiperglikemia kronis. 

2.2.2 Epidemiologi  

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). 

Menurut data Kemenkes RI (2013) prevalensi untuk penderita diabetes 

melitus di Provinsi Jawa Timur sebesar 2.1% hal ini mengalami peningkatan 

sebesar 1.1% jika dibandingkan dengan hasil riskesdas tahun 2007 yaitu jumlah 

prevalensi diabetes melitus Jawa Timur sebesar 1.0% (Kemenkes RI, 2013).  

2.2.3 Etiologi Diabetes Mellitus Tipe 2 

Kombinasi antara faktor genetik, faktor lingkungan, resistensi insulin dan 

gangguan sekresi insulin merupakan penyebab DM tipe 2. Faktor lingkungan 

yang berpengaruh seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, stres, dan 

pertambahan umur (KAKU, 2010). Faktor risiko juga berpengaruh terhadap 

terjadinya DM tipe 2.  Beberapa faktor risiko diabetes melitus tipe 2 antara lain 

berusia ≥ 40 tahun, memiliki riwayat prediabetes ( A1C 6,0 % - 6,4 % ), memiliki  

riwayat diabetes melitus gestasional, memiliki riwayat penyakit vaskuler, 

timbulnya kerusakan organ karena adanya komplikasi, penggunaan obat seperti 
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glukokortikoid, dan dipicu oleh penyakit seperti HIV serta populasi yang berisiko 

tinggi terkena diabetes melitus seperti penduduk Aborigin, Afrika, dan Asia (Ekoe 

et al., 2013).  

Klasifikasi etiologi diabetes melitus adalah sebagai berikut (Perkeni, 2011):  

a. Tipe 1 (destruksi sel β).  

b. Tipe 2 (dominan resistensi insulin, defisiensi insulin relatif, dan disertai 

resistensi insulin).  

c. Diabetes tipe lain,yaitu:  

1) Defek genetik fungsi sel β.  

2) Defek genetik kerja insulin.  

3) Penyakit eksokrin pankreas.  

4) Endokrinopati.  

5) Pengaruh obat.  

6) Infeksi.  

7) Imunologi.  

8) Sindrom genetik lain seperti sindrom down.  

d. Diabetes melitus gestasional. 

2.2.4 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Klasifikasi DM yang dianjurkan oleh Perkeni adalah yang sesuai dengan 

anjuran klasifikasi DM American Diabetes Association (ADA), klasifikasi 

etiologi Diabetes Mellitus, menurut ADA (2010) adalah dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tipe  Keterangan 

DM Tipe 1  Diabetes yang tergantung pada insulin yang 

disebabkan oleh kerusakan sel-sel beta 

pangkreas sejak usia anak-anak atau remaja 

DM tipe 2 Mulai dari yang dominan resistensi insulin 

relatif, sampai yang dominan defek sekresi 

insulin. 

DM Tipe Lain  1. Defek genetik fungsi insulin 

2. Defek genetik kerja insulin  
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Tipe  Keterangan 

 3. Karena Obat 

4. Infeksi  

5. Sebab imunologi  yang jarang 

(antibody insulin) 

6. Resistensi Insulin  

7. Sindroma genetik lain yang berkaitan 

dengan DM (Klinefelter, Sindrom 

Turner) 

DM Gastrointestinal (DMG)  Karena efek kehamilan 

Sumber: PERKENI 2006 

Kecurigaan adanya DM perlu dipikirkan apabila trdapat keluhan klasik DM 

seperti tersebut di bawah ini: 

a. Keluhan klasik  DM  berupa :  

Banyak minum, banyak makan, banyak buang air  kecil dan penurunan 

berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya.  

b. Keluhan lain dapat berupa : 

Lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur disfungsi ereksi pada pria, serta 

pruritus vulvae (gatal didaerah kemaluan) pada wanita. 

Diabetes karena dampak kehamilan ditegakkan hasil pemeriksaan TTGO, 

dilakukan dengan memberikan beban 75 g glukosa setelah berpuasa 8 – 14 jam. 

Kemudian dilakukan pemeriksaan glukosa darah puasa, 1 jam dan 2 jam setelah 

beban. DMG ditegakkan apabila ditemukan hasil pemeriksaan glukosa darah 

puasa ≥ 95 mg/dl, 1 jam setelah beban ≥ 180 mg/dl dan 2 jam setelah beban ≥ 155 

mg/dl. Apabila hanya dapat dilakukan 1 kali pemeriksaan glukosa darah maka 

lakukan pemeriksaan glukosa 2 jam setelah pembebanan, bila didapatkan hasil 

glukosadarah ≥ 155 mg/dL, sudah dapat didiagnosis Diabetes Gestasional 

(Perkeni, 2011). 

 

2.2.5  Patogenesis Diabetes Mellitus Tipe 2 

Patogenesis terjadinya kelainan ginjal pada diabetes tidak dapat diterangkan 

dengan pasti. Pengaruh genetik, lingkungan, faktor metabolik dan hemodinamik 
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berpengaruh terhadap terjadinya proteinuria. Bukti ilmiah dari penyebab ND 

belum diketahui, tetapi dari beberapa postulasi diduga mekanismenya berasal dari 

hiperglikemia (menyebabkan hiperfiltrasi dan injuri renal), terus dihasilkannya 

produk glikosilasi, dan aktivasi sitokin. Hipergilkemia meningkatkan transformasi 

growth factor – beta (TGF beta) dalam glomerulus dan protein matriks yang 

secara khusus dipicu oleh sitkonin. TGF-beta mungkin juga berperan terhadap 

adanya hipertrofi seluler maupun berlanjutnya sintesis kolagen yang diketahui 

pada seseorang dengan ND (Rismayanthi, 2010) 

Perubahan utama pada golmerulopati diabetes adalah peningkatan material 

ekstraseluler. Abnormalitas nefrologik paling awal pada Nefropati diabetik  

adalah adanya penebalan dari membran basalis glomerolus (MBG) dan perluasan 

dari mesangium akibat penumpukan dari matriks ekstraseluler. Mikroskop cahaya 

menunjukkan adanya peningkatan ruang solid dari lempeng, sering diketahui 

sebagai percabangan kasar dari material padat (reaksi positif dari periodic – acid 

Schiff) yang juga disebut dengan glomerolupati diabetes difus. Penumpukan 

aseluler yang banyak diketahui juga pada daerah tersebut. pada daerah tersebut 

juga terdapat bagian sirkular yang diketahui sebagai lesi atau nodul Kimmelstiel –

Wilson (Katzung, 2002). 

Ukuran glomerolus dan ginjal pada awalnya normal atau meningkat, hal 

tersebut inilah yang membedakan antara nefropati diabetik dengan kebanyakan 

bentuk efisiensi renal lainnya. Dimana ukuran ginjal berkurang (kecuali 

amilodisis ginjal dan penyakit ginjal polikistik) (Rismayanthi, 2010). 

Mikroskop imunoflueresen mungkin bisa menemukan deposisi dari 

imunoglobin G disekitar MBG dalam pola yang linear, tetapi hal ini tidak 

mempunyai nilai diagnostik maupun imunopatogenik. Deposit imun tidak dapat 

diketahui. Secara khas ditemukannya adanya bukti adanya atherosklerosis 

pembuluh darah ginjal, dan biasanya disertai hiperlipidemia dan arteriosklerosis 

hipertensi (Katzung, 2002). 

 Gambaran histologi jaringan pada nefropati diabetik memperlihatkan 

adanya penebalan membran basal glomerulus, ekspansi mesangial glomerulus 

yang akhirnya menyebabkan glomerulosklerosis, hyalinosis arteri eferen dan 
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eferen serta fibrosis tubulo interstitial. Tampaknya berbagai faktor berperan dalam 

terjadinya kelainan tersebut (Katzung, 2002). 

Peningkatan glukosa yang menahun (glukotoksisitas) pada penderita yang 

mempunyai predisposisi genetik merupakan faktor-faktor utama ditambah faktor 

lainnya dapat menimbulkan nefropati. Glukotoksisitas terhadap basal membran 

dapat melalui 2 jalur (Murnah, 2011) 

 

1) Alur metabolik (metabolic pathway):   

Faktor metabolik diawali dengan hiperglikemia,glukosa dapat bereaksi 

secara proses non enzimatik dengan asam amino bebas menghasilkan AGE’s 

(advance glycosilation end-products). Peningkatan AGE’s akan menimbulkan 

kerusakan pada glomerulus ginjal. Terjadi juga akselerasi jalur poliol, dan aktivasi 

protein kinase C. Pada alur poliol (polyol pathway) terjadi peningkatan sorbitol 

dalam jaringan akibat meningkatnya reduksi glukosa oleh aktivitas enzim aldose 

reduktase (Murnah, 2011). 

 Peningkatan sorbitol akan mengakibatkan berkurangnya kadar inositol 

yang menyebabkan gangguan osmolaritas membran basal ginjal.  Aldose 

reduktase adalah enzim utama pada jalur polyol, yang merupakan sitosolik 

monomerik oxidoreduktase yang mengkatalisa NADPH-dependent reduction dari 

senyawa karbon, termasuk glukosa. Aldose reduktase mereduksi aldehid yang 

dihasilkan oleh ROS (Reactive Oxygen Species) menjadi inaktif alkohol serta 

mengubah glukosa menjadi sorbitol dengan menggunakan NADPH sebagai 

kofaktor. Pada sel, aktivitas aldose reduktase cukup untuk mengurangi glutathione 

(GSH) yang merupakan tambahan stres oksidatif. Sorbitol dehydrogenase 

berfungsi untuk mengoksidasi sorbitol menjadi fruktosa menggunakan NAD – 

sebagai kofaktor (Murnah, 2011). 
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Gambar 2.3. Metabolisme Kerusakan pada Hiperglikemik AGEs (Katzung, 2002) 

 

 

 

Gambar 2.4. Diagram menunjukkan mekanisme Polynol Pathway (Katzung, 

2002) 
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Gambar 2.5. Masuknya glukosa kedalam Heksosamin Pathway (Katzung, 2002) 

Glycolytic intermediate fructose-6-phosphate (Fruc-6-P) dirubah menjadi 

glucosamine-6-phosphate oleh enzim glutamin: fructose-6-phosphate 

amidotransferase (GFAT). Glikosilasi intraseluler oleh N-acethylglucosamine 

(GIcNAC) menjadi serin dan theorenin yang dikalisasi oleh enzim O-GicNAc 

transferase (OGT). Peningkatan donasi GicNAC pada residu serin dan threonine 

dari faktor transkripsi seperti Sp1, yang biasanya terjadi pada tempat fosforilasi 

akan menyebabkan peningkatan produksi fakor seperti PAI-1 dan TGF-β1, 

AZA,azaserine; AS-GFAT, antisense GFAT (Murnah, 2011). 
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Gambar 2.6. Mekanisme AGEs mengakibatkan komplikasi vaskular (Katzung, 

2002) 

Mekanisme melalui produksi intracelular prekursor AGE (Advanced 

Glycation End-Product) menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Perubahan 

ikatan kovalen protein intraseluler oleh prekursor dicarbonyl AGE akan 

menyebabkan perubahan pada fungsi selular. Sedangkan adanya perubahan pada 

matriks protein ekstraseluler mengakibatkan interaksi abnormal dengan matriks 

protein yang lain dan dengan integrin. Perubahan plasma protein oleh prekursor 

AGE membentuk rantai yang akan berikatan dengan reseptor AGE, kemudian 

menginduksi perubahan pada ekspresi gen pada sel endotel, sel mesangial, dan 

makrofag (Murnah, 2011). 

Keadaan hiperglikemia dapat menyebabkan penungkatan DAG ( 

diacylglycerol ) yang selanjutnya akan mengaktifasi protein kinase-C. Pengaktifan 

protein kinase-C ini dapat menyebabkan beberapa akibat patogenik seperti 

gangguan endothelial nitric oxide syntase (eNOS), endotelin-1 (ET-1), vascular 

endothelial growth (VEGF), transforming growth factor-β (TGF – β) dan 

plasminogen activitor inhibitor-1 dan aktifasi NF-kB dan NAD(P)H oksidase 

(Murnah, 2011).  

2) Alur Hemodinamik :   

Hiperglikemia memicu terjadinya kerusakan ginjal , sehingga 

menimbulkan perubahan hemodinamik, metabolisme, disfungsi endotel, aktifasi 

sel inflamasi, perubahan ekspresi faktor vaskuler (Murnah, 2011) 

Gangguan hemodinamik sistemik dan renal pada penderita DM terjadi 

akibat glukotoksisitas yang menimbulkan kelainan pada sel endotel pembuluh 

darah. Faktor hemodinamik diawali degan peningkatan hormon vasoaktif seperti 

angiotensin II. angiotensin II juga berperan dalam perjalanan ND. Angiotensin II 

berperan baik secara hemodinamik maupun non-hemodinamik. Peranan tersebut 

antara lain merangsang vasokontriksi sistemik, meningkatkan tahanan kapiler 

arteriol glomerulus, pengurangan luas permukaan filtrasi, stimulasi protein 

matriks ekstra selular, serta stimulasi chemokines yang bersifat fibrogenik 

(Murnah, 2011). 
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Hipotesis ini didukung dengan meningkatnya kadar prorenin, aktivitas 

faktor von Willebrand dan trombomodulin sebagai penanda terjadinya gangguan 

endotel kapiler. Hal ini juga yang dapat menjelaskan mengapa pada penderita 

dengan mikroalbuminuria persisten, terutama pada DM tipe 2, lebih banyak 

terjadi kematian akibat kardiovaskular dari pada akibat penyakit ginjal terminal 

(Murnah, 2011) 

Peran hipertensi dalam patogenesis penyakit ginjal diabetes masih 

kontroversial, terutama pada penderita DM tipe 2 dimana pada penderita ini 

hipertensi dapat dijumpai pada awal sebelum diagnosis diabetes ditegakkan. 

Hipotesis mengatakan bahwa hipertensi tidak berhubungan langsung dengan 

terjadinya nefropati diabetik tetapi mempercepat progesivitas ke arah gagal ginjal 

terminal pada penderita yang sudah mengalami diabetik kidney disease (Mrnah, 

2011). 

Dari kedua faktor diatas maka akan terjadi peningkatan TGF beta yang 

akan menyebabkan proteinuria melalui peningkatan permeabilitas vaskuler. TGF 

beta juga akan meningkatkan akumulasi ektraceluler matrik yang berperan dalam 

terjadinya nefropati diabetik (Murnah, 2011). 

 

Gambar 2.7. Mekanaisme alur hemodinamik (Katzung, 2002) 
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Sistem podosit renin – angiotensin  dan mekanisme yang meningkatkan 

ekspresi  ACE2  dapat menurunkan produksi angiotensin II lokal. ACE2, 

angiotensin-converting enzyme 2, Ang-1-7, angiotensin-(1-7), Ang-1-9, 

angiotensin-(1-9), AT 1, angiotensin II reseptor tipe 1, MBG, glomerular 

basement membran (Murnah, 2011) .  

Studi pada pasien dengan nefropati diabetik telah menunjukkan 

peningkatan dalam rasio ACE / ACE2  di kedua glomerulus dan tubulointestinal , 

terutama disebabkan oleh penurunan ACE2 ekspresi. Penelitian sebelumnya pada 

tikus diabetes menemukan bahwa baik penghapusan ACE2 global atau 

farmakologis penghambatan ACE2 diperburuk pengembangan nefropati diabetik 

(Murnah, 2011)  

Meskipun studi ini tidak melaporkan setiap perubahan tekanan darah 

dengan penghambatan ACE2 kegiatan atau perbaikan ekspresi nefropati diabetik 

dengan administrasi sistemik ACE2 rekombinan atau peningkatan ACE2 sistemik 

oleh ekspresi adenoviral dikaitkan dengan penurunan tekanan darah, sehingga 

sulit untuk mengetahui apakah efek menguntungkan dari ACE2 adalah respon 

lokal di ginjal atau yang sekunder untuk Ects eff sistemik pada tekanan darah. 

Pada glomerulus, podocyte mengungkapkan banyak komponen RAS, termasuk 

reseptor renin (pro), angiotensinogen, ACE, dan angiotensin II reseptor tipe 1 

(Murnah, 2011). 

Podocytes juga mengungkapkan ACE 2, meskipun ekspresi reseptor 

glomerulus Mas masih belum jelas. Dalam studi sebelumnya, Mas tidak terdeteksi 

di glomeruli tetapi hanya dalam tubulus proksimal dan daerah juxtamedullary, 

meskipun penghapusan global Mas menginduksi hyperfiltration dan lbuminuria 

(Murnah, 2011). 

 

2.2.6 Patofisologi Diabetes Mellitus Tipe 2 

Diabetes Mellititus tipe 2 ditandai dengan adanya 3 proses patofisiologi 

diantaranya : 

1) Terganggunya sekeresi insulin. 

2) Resistensi insulin dan jaringan perifer. 

3) Peningkatan produksi glukosa dari hepar. 
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Obesitas adalah hal yang paling sering munsum pada DM tipe 2 karena 

adiposit menyekresikan produk biologis seperti leptin. TNF-α, asam lemak bebas, 

resistin dari adiponektin dimana produk tersebut berfungsi untuk memodulasi 

sekresi insulin, kerja insulin dan berat badan yang akan menyebabkan resistensi 

insulin. Secara patogenesis, resistensi insulin diakibatkan adanya kerusakan pada 

sinyal PI-3-Kinase, dimana akan menurunkan translokasi GLUT4 ke membran 

plasma. Akibat dari resistensi binsulin, tubu7h kita tidak dapat mengabsorbsi dan 

menggunakan glukosa yang masuk kedalam tubuhsehingga menyebabkan kondisi 

hiperglikemia dan perubahan metabolisme tubuh (Zahfar M, 2010).\ 

2.2.7 Gejala Diabetes Mellitus  

2.2.7.1. Gejala Akut Penyakit Diabetes Mellitus  

Gejala penyakit DM dari satu penderita ke penderita lain bervariasi bahkan 

mungkin tidak  menunjukkan gejala apa pun sampai saat tertentu (Longo DL, 

2012). 

Pada permulaan gejala yang ditunjukkan yaitu:  

1) Banyak makan (poliphagia).  

2) Banyak minum (polidipsia).  

3) Banyak kencing (poliuria).  

 Bila keadaan tersebut tidak segera diobati, akan timbul gejala:  

1) Banyak minum.  

2) Banyak kencing.  

3) Nafsu makan mulai berkurang/ berat badan turun dengan cepat (turun 5  

– 10 kg dalam waktu 2-4 minggu).                      

4) Mudah lelah.  

5) Timbul rasa mual, bahkan penderita akan jatuh  koma .    

2.2.7.2 Gejala Kronik Diabetes Mellitus  

Gejala kronik yang sering dialami oleh penderita Diabetes Mellitus adalah 

sebagai berikut:  

1) Kesemutan.  

2) Kulit terasa panas, atau seperti tertusuk-tusuk jarum.  

4) Rasa tebal di kulit.  
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5) Kram.  

6) Capai.  

7) Mudah mengantuk.  

8) Mata kabur, biasanya sering ganti kacamata.  

9) Gatal di sekitar kemaluan terutama wanita.  

10) Gigi  goyah  mudah lepas, kemampuan seksual menurun, impotensi.  

11) Para ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian janin dalam  

kandungan, atau dengan  berat lahir lebih dari 4 kg (Jhonson, 1998 ). 

2.2.8 Komplikasi Diabetes Melitus  

Komplikasi akan mempengaruhi berbagai organ dan sering terjadi pada 

pasien DM tipe 2 karena tingginya kadar glukosa dalam darah. Komplikasi DM 

tipe 2 ada yang bersifat akut dan kronis. Diabetes ketoasidosis, hiperosmolar non 

ketotik, dan hipoglikemia merupakan komplikasi akut, sedangkan komplikasi 

kronis yang bersifat menahun, yaitu (Audehm et al., 2014 dan Perkeni, 2011):  

a. Komplikasi Akut  

1)   Ketoasidosis Diabetik                  

Apabila kadar insulin sangat menurun, pasien mengalami hiperglikemi dan 

glukosuria berat, penurunan glikogenesis, peningkatan glikolisis, dan peningkatan 

oksidasi asam lemak bebas disertai penumpukkan benda keton, peningkatan keton 

dalam plasma mengakibatkan ketosis, peningkatan ion hidrogen dan asidosis 

metabolik. Glukosuria dan ketonuria juga mengakibatkan diuresis osmotik dengan 

hasil akhir dehidasi dan kehilangan elektrolit sehingga hipertensi dan mengalami 

syok yang akhirnya klien dapat koma dan meninggal  

 

2)   Hipoglikemia         

Diabetes Mellitus dikatakan mengalami hipoglikemia jika kadar glukosa 

darah kurang dari 50 mg/dl. Hipoglikemia dapat terjadi akibat lupa atau terlambat 

makan sedangkan penderita mendapatkan therapi insulin, akibat latihan fisik yang 

lebih berat dari biasanya tanpa suplemen kalori tambahan, ataupun akibat 

penurunan dosis insulin. Hipoglikemia umumnya ditandai oleh pucat, takikardi, 

gelisah, lemah, lapar, palpitasi, berkeringat dingin, mata berkunang-kunang, 

tremor, pusing/sakit kepala yang disebabkan oleh pelepasan epinefrin, juga akibat 
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kekurangan glukosa dalam otak akan menunjukkan gejala-gejala seperti tingkah 

laku aneh, sensorium yang tumpul, dan pada akhirnya terjadi penurunan 

kesadaran dan koma. 

 

3) Hiperglikemia 

Hiperglikemia adalah keadaan dimana kadar glukosa darah lebih dari 

normal, bilamana dengan kadar glukosa darah sesaat ≥ 200 mg/dL dan kadar 

glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL merupakan kriteria DM (ADA, 2011). Pada 

keadaan normal, glukosa darah berfungsi sebagai stimulatorterhadap sel β 

pankreas dalam produksi insulin. Glukosa ekstraseluler akan masuk ke dalam sel 

β dengan bantuan GLUT 2, kemudian glukosa akan mengalami fosforilasi dan 

glikolisis untuk membentuk adenosin triphosphate (ATP). ATP akan 

menyebabkan menutupnya kanal ion K+sehingga terjadi depolarisasi pada 

pankreas, yang diikuti masuknya Ca2 ke dalam sel β pankreas, sehingga 

menyebabkan peningkatan sekresi insulin (Sunaryo et al, 2014). 

 

b. Komplikasi Kronik  

1) Makroangiopati 

Gangguan-gangguan yang disebabkan oleh insufisiensi insulin dapat 

menjadi penyebab berbagai jenis penyakit vaskuler. Gangguan ini berupa :  

a)     Penimbunan sorbitol dalam intima vaskular  

b)     Hiperlipoproteinemia  

c)     Kelainan pembekuan darah              

Pada akhirnya makroangiopati diabetik akan mengakibatkan penyumbatan 

vaskular jika mengenai arteria-arteria perifer maka dapat menyebabkan 

insufisiensi vaskular perifer yang disertai Klaudikasio intermiten dan gangren 

pada ekstremitas. Jika yang terkena adalah arteria koronaria, dan aorta maka dapat 

mengakibatkan angina pektoris dan infark miokardium  (Edwina, 2015). 

Ditandai dengan komplikasi pada pembuluh darah besar seperti otak dan 

jantung (Efrida, 2015). 

 

2) Mikroangiopati 
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Ditandai dengan komplikasi pada pembuluh darah kecil. Terdapat 3 bentuk 

komplikasi mikroangiopati, yaitu:  

 

1) Retinopati 

Gangguan penglihatan bahkan sampai kebutaan pada retina mata. Selain 

itu, gangguan lainnya seperti kebutaan, makulopati (meningkatnya cairan di 

bagian tengah retina), katarak, dan kesalahan bias (adanya perubahan ketajaman 

lensa mata yang dipengaruhi oleh konsentrasi glukosa dalam darah) (Perkeni, 

2011).  

 

2) Nefropati diabetik 

Komplikasi yang ditandai dengan kerusakan ginjal sehingga racun didalam 

tubuh tidak bisa dikeluarkan dan proteinuria (terdapat protein pada urin) (Ndraha, 

2014).  

 

 

3) Neuropati diabteik 

 Komplikasi yang sering terjadi pada pasien DM tipe 2 yang ditandai 

dengan hilangnya sensasi distal dan berisiko tinggi mengalami amputasi. Selain 

itu, sering dirasakan nyeri pada malam hari, bergetar dan kaki terasa terbakar 

(Perkeni, 2011). Penyempitan pembuluh darah pada jantung merupakan ciri dari 

penyakit pembuluh darah perifer yang diikuti dengan neuropati (Ndraha, 2014). 

 

2.2.9 Diagnosis Diabetes Mellitus Tipe 2 

Menurut American Diabetes Association (2013) dan Perkeni (2011), kriteria 

diagnosis DM adalah sebagai berikut:  

 

a. Pemeriksaan HbA1c (≥6,5%) dilakukan pada sarana laboratorium yang 

telah terstandardisasi.  

b. Gejala klasik diabetes melitus ditambah glukosa plasma sewaktu ≥ 200 

mg/dL (11,1 mmol/L). Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil 
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pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan 

terakhir. 

c. Gejala klasik diabetes melitus ditambah kadar glukosa darah plasma puasa 

≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L). Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori 

tambahan sedikitnya 8 jam. 

d.  Kadar glukosa plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa oral (TTGO) ≥ 

200 mg/dL (11,1 mmol/L) TTGO yang dilakukan dengan standar WHO, 

menggunakan beban glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa 

anhidrus yang dilarutkan ke dalam air. 

 

2.2.10 Alogaritma Diabetes Mellitus Tipe 2 

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). 

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 (Fritsche, 2009). 

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). 

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 
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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). 

 

2.2.11 Terapi Farmakologi Diabetes Melitus  

Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI, 2011), terdapat 

4 pilar dalam penatalaksanaan DM tipe 2 yaitu edukasi, terapi gizi medis, latihan 

jasmani, dan intervensi farmakologis. Pada segi edukasi seperti memberikan 

pengetahuan pemantauan glukosa mandiri. Pada segi terapi gizi medis seperti 

pengaturan makan yang benar dan tepat baik dalam hal jadwal, jenis serta jumlah 

makanan. Pada segi latihan jasmani, melakukan latihan sekitar 3-4 kali dalam 

seminggu dengan durasi kurang lebih 30 menit. Intervensi farmakologis dilakukan 

apabila sasaran glukosa darah belum tercapai dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani selama 2 – 4 minggu. Intervensi farmakologis yang diberikan 

dapat berbentuk oral maupun suntikan.  

Obat Oral Antidiabeteic (OAD) Berdasarkan cara kerjanya, OAD dibagi 

menjadi beberapa golongan, yaitu:  

a) Sulfonilurea  

Mekanisme aksi sulfonilurea adalah meningkatkan sekresi insulin endogen 

dengan cara berikatan dengan reseptor sulfonilurea spesifik pada sel β pankreas. 

Sulfonilurea yaitu mampu menurunkan kadar A1C sekitar 0,8 %. Contoh obat 

golongan sulfonilurea yaitu glibenklamid, klorpropamid, glimepirid, dan gliburid.  

Efek samping golongan sulfonilurea adalah hipoglikemia, ruam, diare, muntah. 

Penggunaan glibenklamid dan glimepirid pada pasien yang berusia tua dan pasien 

dengan komplikasi neuropati atau nefropati memiliki risiko besar mengalami 

hipoglikemia (Audehm et al., 2014 dan Harper, 2013).  

 

b) Glinid  

Glinid memiliki mekanisme aksi yang sama dengan golongan sulfonilurea 

yaitu meningkatkan sekresi insulin. Glinid mampu menurunkan nilai A1C sekitar 
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0,7%. Contoh obat golongan ini adalah repaglinid dan nateglinid. Efek samping 

hipoglikemia golongan glinid lebih ringan daripada sulfonilurea karena durasinya 

pendek (Audehm et al., 2014 dan Harper, 2013).  

 

c) Tiazolidindion  

Mekanisme aksi golongan tiazolidindion adalah meningkatkan sensivitas 

reseptor insulin di jaringan dan hati dengan berikatan pada peroxisome 

proliferative activated receptor gamma (PPAR-ᵧ). Tiazolidindion mampu 

menurunkan nilai A1C sekitar 0,8 %. Contoh obat golongan ini adalah 

pioglitazon. Efek samping umum golongan tiazolidindion yaitu gagal jantung, 

patah tulang, dan retensi cairan (Audehm et al., 2014 dan Harper, 2013).  

 

d)  Biguanid  

Mekanisme aksi golongan biguanid adalah mengurangi produksi glukosa 

hati atau disebut glukoneogenesis. Contoh obat golongan ini yaitu metformin. 

Golongan obat ini dikontraindikasikan pada pasien DM tipe 2 yang mengalami 

gangguan ginjal dengan nilai GFR < 30 mL/menit dan gangguan hati.  Metformin 

biasanya diresepkan untuk pasien DM tipe 2 yang mengalami obesitas. Metformin 

mampu menurunkan nilai A1C sekitar 1,0-1,5%. Efek samping metformin adalah 

gangguan gastrointestinal seperti diare dan kram perut. Selain itu, metformin juga 

menyebabkan mual sehingga diberikan pada saat makan atau sesudah makan 

(Harper et al., 2013 dan  Nathan et al., 2009).  

 

e) Penghambatan alfa glukosidase  

Mekanisme aksi golongan ini adalah mengurangi absorpsi glukosa di usus 

halus. Contoh obatnya yaitu akarbose. Akarbose mampu menurunkan nilai A1C 

sebesar 0,6 %. Efek samping yang sering terjadi adalah kembung dan flatulens 

(Perkeni, 2011).  

f) DPP-IV inhibitor  

Sel L di mukosa usus menghasilkan hormon peptida GLP-1, perangsang 

kuat pelepasan insulin dan menghambat sekresi glukagon (Perkeni, 2011). 
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Mekanisme aksi golongan obat ini adalah menghambat enzim DPP-IV sehingga 

meningkatkan GIP dan GLP-1 dalam bentuk aktif dalam sirkulasi darah yang 

pada akhirnya akan memperbaiki sekresi insulin. Contoh obat golongan ini adalah 

linagliptin dan sitagliptin. Obat tersebut mampu menurunkan nilai A1C sebesar 

0,7 %. Meningkatkan kontrol postprandial dan jarang terjadi pankreatitis. Apabila 

pasien memiliki gangguan ginjal dengan nilai GFR < 60 ml/min/1,73 m2 maka 

dosis sitagliptin harus dikurangi, kecuali linagliptin (Audehm et al., 2014 dan 

Harper et al., 2013).  

 

g) Insulin   

Terapi dengan menggunakan insulin diperlukan dalam keadaan berikut ini 

(Perkeni, 2011):  

a) Penurunan berat badan yang cepat.  

b) Ketoasidosis diabetik.  

c) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis.  

d) Hiperglikemia dengan asidosis laktat.  

e) Hiperglikemia hiperosmolar non ketotik.  

f) Gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal.  

g) Stress berat seperti infeksi sistemik, operasi besar, IMA, stroke.  

h) Kehamilan dengan diabetes melitus (diabetes melitus gestasional) yang tidak 

terkendali dengan pengaturan makan.  

i) Gangguan ginjal atau hati yang berat.  

j)  Kontraindikasi atau pasien mengalami alergi ketika menggunakan OHO.  

 

Berdasarkan jenis dan lama kerja insulin, maka insulin tersebut dibagi ke 

dalam beberapa jenis, yaitu (Dipiro et al., 2015 dan Perkeni, 2011):  

a) Insulin aksi cepat (rapid acting insulin)  

Insulin yang memiliki durasi aksi yang pendek dan diserap dengan cepat. 

Insulin tipe ini diberikan saat 10 menit pasien sedang makan karena insulin 

memiliki efikasi yang baik dalam menurunkan kadar glukosa postprandial serta 

meminimalkan efek hipoglikemia. Insulin lisipro, insulin gluisine, dan insulin 

aspart merupakan contoh  rapid acting insulin.  
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b) Insulin aksi pendek (short acting insulin)  

Insulin yang onsetnya pendek, diberikan secara subkutan dan digunakan 30 

menit sebelum makan untuk mencapai target glukosa darah postprandial yang 

optimal dan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia. Insulin reguler merupakan 

contoh short acting insulin.  

c)  Insulin aksi menengah (intermediate acting insulin)  

Memiliki onset 2-4 jam dan durasi aksi 8-12 jam. NPH (neutral protamine 

hagedorn) merupakan contoh intermediate acting insulin. NPH yang diberikan 

pada jam tidur dapat menimbulkan hipoglikemia nokturnal.  

d) 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.   

2.2.12 Terapi Non Farmakologi Diabetes Mellitus Tipe 2 

Dalam Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia 

Tahun 2011, terdapat empat pilar penatalaksanaan DM, yaitu (Perkeni, 2011):  

a. Edukasi  

Edukasi yang komprehensif dan upaya peningkatan motivasi dibutuhkan 

untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi pasien dan untuk mencapai 

perubahan perilaku. Pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah mandiri, 

tanda, dan gejala hipoglikemia serta cara mengatasinya harus diberikan kepada 

pasien.  

 

b. Terapi nutrisi medis  

Terapi nutrisi medis merupakan bagian dari penatalaksanaan diabetes secara 

total. Prinsip pengaturan makanan penyandang diabetes hampir sama dengan 

anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu makanan yang seimbang dan sesuai 

dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Pada pasien 

diabetes perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makan, 

jenis, dan jumlah makanan, terutama pada pasien yang menggunakan obat 



28 
 

penurun glukosa darah atau insulin. Diet pasien DM yang utama adalah 

pembatasan karbohidrat kompleks dan lemak serta peningkatan asupan serat.  

 

c. Latihan jasmani  

Latihan jasmani berupa aktivitas fisik sehari-hari dan olahraga secara teratur 

3-4 kali seminggu selama 30 menit. Latihan jasmani selain untuk menjaga 

kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas 

insulin. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan yang bersifat aerobik 

seperti jalan kaki, bersepeda santai, joging, dan berenang. Latihan jasmani 

disesuaikan dengan usia dan status kesehatan.  

 

d. Diet 

Penurunan berat badan telah dibuktikan dengan mengurangi resistensi 

insulin dan memperbaiki respon sel-sel beta terhadap stimulus glukosa. Dalam 

salah satu penelitian dilaporkan bahwa penurunan 5% berat badan dapat 

mengurangi kadar HbA1c  sebanyak 0,6% (HbA1c adalah salah satu parameter 

status DM) dan setiap penurunan berat badan dihubungkan dengan 3-4 bulan 

tambahan waktu harapan hidup.  

Selain jumlah kalori, pilihan jenis makanan juga diperhatikan. Masukan 

kolesterol juga harus diperhatikan, namun jangan lebih dari 3000 mg perhari. 

Sumber lemak diupayakan yang berasal dari bahan nabati, yang mengandung 

lebih banyak asam lemak tak jenuh dibandingkan asam lemak jenuh. Sebagai 

sumber protein sebaiknya diperoleh dari ikan, ayam (terutama bagian dada), tahu, 

tempe, karena tidak mengandung banyak lemak, disamping itu makanan 

sumberserat juga diperlukan seperti buah-buah segar, sayur yang kaya vitamin 

dan mineral (Farmalkes, 2011).  

2.3 Tinjauan Tentang Insulin 

2.3.1 Definisi Insulin  

Insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin 

dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah (gula 

darah), dari glukosa, sel membuat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan 

fungsinya (Rismayanthi, 2010).  
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Insulin   merupakan   hormon   yang  diproduksi   oleh  pankreas   yang 

berfungsi mengontrol kadar glukosa (gula) di dalam darah. Pada pasien yang 

mengidap  diabetes,  pankreas  tidak  cukup  atau  sama  sekali  tidak 

memproduksi  insulin,  atau  tidak  mampu  berfungsi  secara  efektif  ketika 

insulin tersebut diproduksi (CDA, 2008). 

 

2.3.2 Pankreas dan Hormon Insulin 

Pankreas adalah salah satu kelenjar di dalam tubuh yang menghasilkan 

sekresi untuk pencernaan atau emulsifikasi makanan. Pankreas merupakan organ 

yang mensekresikan dua hormon yang penting, yakni insulin dan glukagon.  

Pankreas terdiri atas dua jenis jaringan utama, yakni: (1) asini, yang 

mensekreksikan getah pencernaan ke dalam duodenum, dan (2) pulau Langerhans, 

yang tidak mempunyai alat untuk mengeluarkan getahnya ke luar namun 

sebaliknya mensekresi insulin dan glukagon langsung ke dalam darah (Guyton 

dan Hall, 2006). 

 

Gambar 2.8. Morfologi Pankreas (Guyton dan Hall, 2006) 

 

Ada 4 jenis sel penghasil hormon yang terindentifikasi dari pankreas 

diantaranya (Syaifuddin, 2009: 

 

1. Sel alfa mengsekresikan glukagon yang bereran meningkatkan kadar gula 

dalam darah.  
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2. Sel beta mengsekeresikan insulin berperan menurunkan kadar glukosa 

dalam darah. 

3. Sel delta mengsekresikan somatosatin berperan menghambat hormon 

pertumbuhan yang menghambat sekresi glukoagon dan insulin. 

4. Sel F mengsekresikan polipeptida, yaitu hormon pencerna yang dilepas 

setelah makan.  

 

Berdasarkan gambar histologi pankreas bahwa setiap sel memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda antara lain: sel alfa berbentuk granul bulat, 

berukuran lebih besar dari sel beta. Sel alfa terletak lebih teratur dekat dengan inti 

padat yang dikeleilingi daerah jernih dibatasi oleh sebuah membran. Sel beta 

memiliki ukuran granul leih kecil dari sel alfa, tidak teratur terbentuk dari kristal-

kristal kompleks insulin. Sel beta memiliki kecenderungan terpusat dengan tengah 

pulau. Sel delta berbentuk oval memiliki jumlah lebih sedikit dibandingan sel alfa 

dan sel beta dan sel F membunyai bentuk sama seperti sel alfa dan sel F memiliki 

ukuran lebih besar dibandingan sel alfa, sel beta dan sel delta, serta jumlahnya 

sangat sedikit. Pada endokrin pankreas terdiri dari pulau pulau sel yang terwarnai 

lebih terang, disebut pulau Langerhans (Peckham, 2002). 

Pankreas manusia mempunyai 1 sampai 2 juta pulau Langerhans, setiap 

pulau Langerhans hanya berdiameter 0,3 milimeter dan tersusun mengelilingi 

pembuluh kapiler kecil yang merupakan tempat penampungan hormon yang 

disekresikan oleh sel-sel tersebut. Pulau Langerhans mengandung tiga jenis sel 

utama, yakni sel alfa, beta, dan delta, yang dapat dibedakan dari ciri morfologik 

dan pewarnaannya. Sel beta, yang mencakup kira-kira 60 persen dari semua sel, 

terletak terutama di tengah dari setiap pulau dan mensekresikan insulin. Sel alfa, 

yang mencakup kira-kira 25 persen dari seluruh sel, mensekresikan glukagon. Dan 

sel delta, yang merupakan 10 persen dari seluruh sel, mensekresikan somatostatin. 

Selain itu, paling sedikit terdapat satu jenis sel lain, yang disebut sel PP, yang 

terdapat dalam jumlah yang sedikit dalam pulau Langerhans dan mensekresi 

hormon yang fungsinya masih diragukan yakni polipeptida pankreas (Guyton dan 

Hall, 2006). 
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2.3.3 Efek Samping Insulin 

Efek samping terapi insulin:  

1) Efek samping utama terapi insulin adalah terjadinya hipoglikemia.  

2) Efek samping yang lain berupa reaksi imunologi terhadap insulin yang 

dapat  menimbulkan  alergi  insulin  atau  resistensi  insulin  (PERKENI, 

2011). 

 

 Berdasarkan   pola   kerjanya,   insulin   diklasifikasikan   sebagai   short 

acting insulin, intermediate acting insulin, long acting insulin. Short acting 

insulin mencapai kerja maksimal dalam waktu beberapa menit   hingga   30-45   

menit   setelah   penyuntikan   dan   digunakan   untuk mengontrol hiperglikemia 

postprandial (FDA, 2010).  

Intermediet  acting  insulin  mencapai  kerja  maksimal  antara 6-8 jam 

setelah penyuntikan dan digunakan untuk pengontrolan harian pasien dengan DM 

(FDA, 2010). Long  acting  insulin  mencapai  kadar  puncaknya  dalam  waktu  

14-24 jam  setelah  pemberian  dan  jarang  digunakan  untuk  pemakaian  rutin  

pada pasien-pasien DM (FDA, 2010). 

 

Tabel II. 1 Macam-Macam Tipe Insulin 

Pengaturan gula darah 

Rapid –Acting   

Onset 15-30 menit   

Peak 30-90 menit   

Duration 1-5 jam    

Digunakan bersamaan makan. Jenis ini digunakan 

bersamaan dengan jenis insulin longer-acting. Contoh 

novorapid 
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Short Acting  

Onset ½-1 jam  

Peak 2-5 jam  

Duration 2-8 jam 

 

Intermediate-Acting 

Onset 1-2 ½ jam  

Peak 3-12 jam 

Duration 18-24 jam 

 

Long-Acting   

Onset ½-3 jam   

Peak 6-20 jam 

Duration 20-36 jam 

 

Pre-Mixed*  

Onset 10-30 menit 

Peak ½ -12 jam 

Duration 14-24 jam 

lebih 

Digunakan untuk mencukupi insulin setelah makan 30-60 

menit. Contoh humulin R 

 

 

 

Digunakan untuk mencukupi insulin selama setengah 

hari atau sepanjang malam. Jenis ini biasa dikombinasi 

dengan jenis rapidacting atau short-acting. Contoh 

novomix 

 

Digunakan untuk mencukupi insulin seharian. Jenis ini 

biasa dikombinasi dengan jenis rapid-acting atau short- 

acting. 

 

 

Produk ini biasanya digunakan dua kali sehari sebelum 

makan. Premixed insulin adalah kombinasi dengan 

proporsi yang spesifik insulin intermediate-acting dan 

insulin short-acting insulin di satu botol atau insulin pen 

(Rismayanti, 2010). 

Efek   samping   terapi   insulin   sendiri   mempengaruhi   setiap   orang 

berbeda, insulin kadang-kadang dapat menyebabkan efek samping. Efek samping 

akan tergantung pada tubuh  dan jenis insulin (FDA, 2010). Manfaat insulin 

sendiri berdasarkan berbagai penelitian klinis, terbukti bahwa terapi insulin pada 

pasien hiperglikemia  memperbaiki  luaran klinis. Insulin, selain dapat 

memperdibandingkan   obat  antidiabetik   oral  dalam  pengobatan   diabetes 

melitus  adalah  insulin  terdapat  di dalam tubuh  secara  alamiah.  Selain  itu, 

pengobatan dengan insulin dapat diberikan sesuai dengan pola sekresi insulin 

endogen. Sementara itu, kendala utama dalam penggunaan insulin adalah 

pemakaiannya  dengan  cara  menyuntik  dan  harganya  yang  relatif  mahal. 

Namun  demikian,  para  ahli  dan  peneliti  terus  mengusahakan  penemuan 

sediaan insulin dalam bentuk bukan suntikan, seperti inhalan sampai bentuk oral 

agar penggunaannya dapat lebih sederhana dan menyenangkan bagi para pasien 

(PERKENI, 2011). 
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2.3.4 Fisiologi Normal Insulin 

Lemak dan Karbohidrat dari makanan, ada beberapa yang langsung 

digunakan untuk menghasilkan energi, namun beberapa disimpan untuk 

digunakan kemudian. Lemak disimpan di sel lemak dan karbohidrat disimpan 

sebagai glikogen dalam sel hati dan otot. Insulin dibutuhkan untuk mentransport 

glukosa ke dalam sel untuk digunakan sebagai bahan bakar atau untuk disimpan. 

Insulin juga memfasilitasi pengambilan dan penyimpanan asam lemak oleh sel 

lemak dan pengambilan asam amino oleh semua sel (Guthrie, 2004). 

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, 2004). 

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, 2004). 

  

2.3.5 Mekanisme Sekresi Insulin  

Sel beta memiliki banyak glucose transporter (GLUT-2). Di dalam sel, 

glukosa di fosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat oleh glukokinase. G-6-P akan 

dioksidasi menjadi ATP, yang akan menghambat ATP-sensitive potassium 

channels sel. Penutupan ATP+K ini membuka Kalsium channel, yang akan 

memproduksi Kalsium yang menstimulasi insulin untuk dikeluarkan ke ekstrasel 

dengan eksositosis. Asam amino dapat dimetabolisme oleh sel beta untuk 

meningkatkan ATP intrasel dan menstimulasi pengeluaran insulin, obat 

sulfonylurea menstimulasi pengeluaran insulin dengan memblok aktivitas ATP+K 
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channel, hormone gastrointestinal, glucagon, kortisol juga dapat menstimulasi 

pengeluaran insulin (Guyton, 2011). 

 

Gambar 2.9. Mekanisme Sekresi Insulin (Guyton, 2011) 

 

2.3.6 Resistensi Insulin  

Resistensi insulin terjadi di sel perifer (terutama sel otot dan lemak) dan 

pada hati. Resistensi insulin timbul akibat sel beta meningkatkan produksi insulin 

untuk mengkompensasi dan memelihara level glukosa darah dalam keadaan 

normal, namun terjadi abnormalitas pada reseptor insulin, sehingga insulin tidak 

bekerja optimal pada sel (Guthrie, 2004). 

 

2.3.7 Penyesuaian Dosis  

Menurut (Melda Deliana dkk, 2007) Penyesuaian dosis insulin bertujuan 

untuk mencapai kontrol metabolik yang optimal tanpa mengabaikan kualitas 

hidup pasien baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan pengaturan 

dosis insulin yang tidak terlalu kaku maupun terlalu fleksibel. Penyesuaian dosis 

dibutuhkan pada masa remaja, masa sakit, saat operasi, dan saat berpuasa. 

 

a) Masa remaja  

Pada masa remaja, kebutuhan insulin meningkat karena kerja hormon seks 

steroid, terjadi peningkatan amplitudo dan frekuensi sekresi growth hormone, 

yang merupakan hormon anti insulin, serta oleh karena kebiasaan remaja suka 

makanan jajanan. 
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b) Saat sakit  

Pada saat sakit, dosis insulin perlu disesuaikan dengan asupan makanan 

tetapi jangan menghentikan insulin sama sekali, karena dapat meningkatkan 

lipolisis dan glikogenolisis sehingga kadar glukosa darah meningkat dan pasien 

rentan untuk menderita ketoasidosis. 

 

c) Operasi  

Tindakan operasi emergensi sebaiknya ditunda pada keadaan kadar glukosa 

tidak stabil atau pada pasien ketoasidosis sampai keadaan membaik dan stabil, 

kecuali ada indikasi klinis absolut. Pada tindakan operasi elektif, anak sebaiknya 

berada dalam kontrol metabolik yang baik. 

 

d) Puasa 

 Pada bulan puasa, pasien DM tipe-1 dapat melakukan ibadah puasa dengan 

syarat kontrol metabolik baik. Pemberian insulin disesuaikan dengan waktu 

makan (sahur dan buka puasa). Perlu diperhatikan jarak waktu antara bersahur dan 

berbuka pada penentuan dosis dan jenis insulin yang digunakan. 

 

2.3.8 Komplikasi Pengobatan Insulin  

Menurut (Sony Wibisono, 2011) Beberapa komplikasi yang disebabkan 

oleh penggunaan Insulin, sebagai berikut : 

 

1) Hipoglikemia  

Komplikasi terapi insulin yang paling penting adalah hipoglikemia. Terapi 

insulin intensif untuk mencapai sasaran kendali glukosa darah yang normal atau 

mendekati normal cenderung meningkatkan risiko hipoglikemia. Edukasi 

terhadap pasien dan penggunaan rejimen terapi insulin yang mendekati fisiologis 

dapat mengurangi frekuensi hipoglikemia.   

 

2) Peningkatan berat badan  

Pada pasien dengan kendali glukosa yang buruk, peningkatan berat badan 

tidak dapat dihindari karena terapi insulin memulihkan massa otot dan lemak 
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(pengaruh anabolik insulin). Penyebab peningkatan berat badan yang lain adalah 

makan yang berlebihan serta kebiasaan mengudap untuk menghindari 

hipoglikemia. Pasien yang menjalani terapi insulin umumnya melakukan diet 

yang lebih longgar dibandingkan dengan diet ketat saat terapi dengan obat 

antidiabetik oral. Hal tersebut juga dapat menyebabkan peningkatan berat badan.    

  

3) Edema insulin Edema (bengkak)  

Dapat muncul pada pasien yang memiliki kendali glukosa darah buruk 

akibat retensi garam dan air yang akut. Edema dapat menghilang secara spontan 

dalam beberapa hari. Kadang-kadang dibutuhkan terapi diuretika (mengeluarkan 

cairan lewat kencing) untuk menatalaksana hal tersebut.   

 

4) Reaksi Lokal Terhadap Suntikan Insulin   

Lipohipertrofi merupakan pertumbuhan jaringan lemak yang berlebihan 

akibat pengaruh lipogenik dan growth-promoting dari kadar insulin yang tinggi di 

tempat penyuntikan. Hal itu dapat muncul pada pasien yang menjalani beberapa 

kali penyuntikan dalam sehari dan tidak melakukan rotasi tempat penyuntikan. 

Lipoatrofi adalah hilangnya jaringan lemak pada tempat penyuntikan. Saat ini, 

dengan penggunaan sediaan insulin yang sangat murni, lipoatrofi sudah sangat 

jarang terjadi.   

 

5) Alergi  

Saat ini, dengan penggunaan sediaan insulin yang sangat murni, alergi 

insulin sudah sangat jarang terjadi.  


