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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2000 diperkirakan sekitar 150 juta orang di dunia menderita 

diabetes mellitus (DM). Jumlah ini meningkat menjadi dua kali lipat di tahun 2005, 

dan sebagian besar peningkatan itu akan terjadi di negara-negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di Indonesia penderita DM diperkirakan 

berkisar antara 1,5 sampai 2,5% dari total penduduk Indonesia, sehingga pada tahun 

2005 mencapai 12 juta penderita (Depkes, 2005). 

Penggunaan obat yang tidak rasional akan memberikan dampak negatif yang 

besar yang merugikan unit atau instansi pelayanan kesehatan sendiri maupun pada 

pasien dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemilihan dan penggunaan obat 

secara rasional, sehingga intervensi obat dapat mencapai sasarannya (penyembuhan 

penderita) dengan efek samping obat seminimal mungkin (Munaf, 2009), namun 

diagnosis yang tepat, pemilihan obat, serta pemberian obat yang benar dari tenaga 

kesehatan ternyata belum cukup untuk menjamin keberhasilan suatu terapi jika tidak 

diikuti dengan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obatnya. Sedangkan 

kepatuhan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor terapi, faktor 

pasien, faktor sistem kesehatan, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi. Semua 

factor tersebut penting dalam mempengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu dalam 

menyelesaikan masalah tentang kepatuhan pasien ini, tidak sepenuhnya terdapat pada 

pasien, namun juga dilakukan adanya pembenahan pada sistem kesehatan dan petugas 

pelayanan kesehatan (Asti, 2006). 

 Hasil penelitian (Anna, 2011) pada pasien DM yang menjalani rawat jalan di 

RSUD Dr. Moewardi ditemukan kepatuhan dengan penurunan gula darah yang 

searah, dimana peningkatan kepatuhan akan diikuti dengan penurunan gula darah 

dengan r = 0,039 dan p = 0,775, penurunan kadar gula darah yang dipengaruhi 
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kepatuhan pasien sebesar 15%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah 

Sakit Dr. Sardjito Jogjakarta tahun 2004 menujukkan bahwa penggunaan obat 

antidiabetik pada pasien DM tipe 2 dengan penyakit penyerta yang sering digunakan 

adalah golongan insulin 86,67%, sedangkan untuk pasien tanpa penyakit penyerta 

yaitu glibenklamid 100%. Sedangkan evaluasi penggunaan obat yang dilakukan 

meliputi tepat indikasi 96,67%, tepat obat tanpa penyakit penyerta 50%, dengan 

penyakit penyerta 80%, tepat dosis 100% (Rahmianis, 2006). 

Evaluasi penggunaan obat bertujuan untuk menjamin penggunaan obat yang 

rasional sehingga mendapatkan keberhasilan dalam pengobatan dan mengurangi efek 

samping yang tidak diinginkan. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi penggunaan 

obat meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis. Penggunaan obat 

yang rasional bila didukung dengan kepatuhan pasien akan sangat bermanfaat bagi 

pasien itu sendiri, baik dari segi kesehatan, biaya dan kepatuhan pasien dalam 

mengkonsumsi obat tersebut terutama sekali bagi pasien yang harus mengkonsumsi 

obat dalam waktu lama, seperti penyakit DM, oleh karena itu efisiensi dan efektivitas 

kepatuhan dan penggunaan obat yang tepat merupakan faktor yang penting untuk 

diperhatikan.  

 Penelitian dilakukan di RSUD Dr.Moewardi dikarenakan berdasarkan survey 

yang telah dilakukan, DM merupakan salah satu penyakit dengan tingkat kejadian 

yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2011 mencapai 813 kasus. Sehingga mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian di RSUD tersebut. Dengan melakukan evaluasi 

kepatuhan dan rasionalitas ini dapat diketahui bagaimana tingkat kepatuhan pasien 

DM serta diketahui efisiensi dan efektifitas pelayanan farmasi di RSUD tersebut. 

 Berdasar hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian tentang evaluasi 

kepatuhan dan rasionalitas terapi kombinasi oral insulin (TKOI) serta pengaruhnya 

terhadap kontrol gula darah pada pasien DM rawat jalan RSUD Dr.Moewardi tahun 

2012. Dari hasil penelitian, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien DM 

dalam menggunakan obat dan memberikan gambaran mengenai ketepatan dalam 

menangani kasus – kasus DM di RSUD Dr.Moewardi, bahan evaluasi terhadap 
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pelayanan farmasi dan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian terutama 

rasionalitas pengobatan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat disusun perumusan 

masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana gambaran kepatuhan penggunaan TKOI pada pasien DM rawat jalan  

RSUD Dr. Moewardi tahun 2012?  

2. Bagaimana gambaran rasionalitas penggunaan TKOI yang meliputi tepat 

indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis pada pasien DM rawat jalan 

RSUD Dr. Moewardi tahun 2012?  

3. Bagaimana pengaruh kepatuhan dan rasionalitas penggunaan TKOI terhadap 

kontrol gula darah pada pasien DM rawat jalan RSUD Dr. Moewardi tahun 

2012?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menilai gambaran kepatuhan penggunaan TKOI pada pasien DM rawat jalan  

RSUD Dr. Moewardi tahun 2012. 

2. Menilai gambaran rasionalitas penggunaan TKOI yang meliputi tepat indikasi, 

tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis pada pasien DM rawat jalan RSUD Dr. 

Moewardi tahun 2012. 

3. Menilai pengaruh kepatuhan dan rasionalitas penggunaan TKOI terhadap kontrol 

gula darah pada pasien DM rawat jalan  RSUD Dr. Moewardi tahun 2012. 

 

D. Tinjuan Pustaka 

1. Diabetes Mellitus  

a. Pengertian diabetes mellitus 
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Diabetes mellitus (DM) merupakan serangkaian gangguan yang 

ditandai dengan defisiensi absolut maupun relatif atau resistensi insulin (atau 

keduanya). Pada gambaran klinis yang telah sepenuhnya terbentuk, DM 

ditandai dengan hiperglikemia pada saat puasa dan setelah makan (Prince and 

Wilson, 2005). 

b. Diagnosis diabetes mellitus 

Kriteria diagnosis DM yaitu adanya gejala DM berupa poliuria, 

polidipsia, polifagia dan penurunan berat badan, hasil pemeriksaan kadar gula 

darah 2 jam post prandial (GDPP) >200mg/dL serta hasil pemeriksaan kadar 

gula darah puasa (GDP) >126mg/dL, satu dari tiga kriteria tersebut sudah 

cukup untuk menegakkan diagnosis DM (AACE, 2007). 

c. Komplikasi diabetes mellitus 

1) Komplikasi akut (Perkeni, 2006) 

a) Ketoasidosis diabetik (KAD) 

 KAD timbul sebagai akibat insufisiensi insulin yang berat 

(biasanya dengan bertambah buruknya kebutuhan dasar) dan karena 

adanya kelebihan hormon yang pengaruhnya berlawanan dengan 

insulin (misalnya glukagon). 

b) Sindrom hiperglikemik hiperosmolar non ketotik (SHHNK) 

Sindrom ini timbul terutama pada pasien dengan DM tipe 2 

atau jenis lain. Pada pasien dengan sindroma ini maka hiperglikemia 

berat dan dehidrasi dapat timbul tanpa disertai ketoasidosis. 

c) Hipoglikemia yang ditandai dengan penurunan kadar gula darah <60 

mg/dL 

2) Komplikasi kronis (Perkeni, 2006) 

a) Makroangiopati : 

(1) Pembuluh darah jantung 

(2) Pembuluh darah tepi 

(3) Pembuluh darah otak 
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b) Mikroangiopati: 

(1) Retinopati diabetik 

(2) Nefropati diabetik 

(3) Neuropati 

d. Penatalaksanaan diabetes mellitus 

Penatalaksanaan DM mempunyai tujuan untuk menjaga agar kadar 

gula darah berada dalam kisaran normal dan mencegah atau meminimalkan 

kemungkinan terjadinya komplikasi DM (Depkes, 2005). Dengan target 

hemoglobin AIC ≤ 6,5%, GDP < 110mg/dL dan GDPP < 140mg/dL (AACE, 

2007). 

1) Penyuluhan (Edukasi) 

2) Terapi tanpa obat 

a) Pengaturan diet 

Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan 

penatalaksanaan DM. Pengaturan diet yang dianjurkan untuk 

penderita DM adalah makanan dengan komposisi yang seimbang 

dalam hal karbohidrat, protein dan lemak, sesuai dengan kecukupan 

gizi yang baik (Depkes, 2005). 

b) Olah raga 

Berolah raga secara teratur dapat menurunkan dan menjaga 

kadar gula darah tetap normal. Olahraga yang disarankan adalah yang 

bersifat CRIPE (Continuous, Rhytmical, Interval, Progressive, 

Endurance Training) (Depkes, 2005). 

3) Terapi dengan obat 

a) Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 

Obat-obat hipoglikemik oral yang digunakan dalam terapi DM 

tipe 2 dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Daftar obat hipoglikemik oral (OHO) yang digunakan pada terapi DM tipe 
2 (AACE, 2007) 

Generik 
(Dagang) 

Dosis Dosis maks. Keterangan  

Thiazolidinedione
Pioglitazone 

(Actos) 
15 atau 30 mg 1 x sehari  45 mg 1 x sehari Menjelang  atau tanpa makan 

Pioglitazone 
+ Metformin 

(ActoPlus 
Met)  

metformin monoterapi: 15 
mg/500 mg atau 15 mg/850 mg 
1 x sehari atau 2 x sehari  
pioglitazone monoterapi atau 
kombinasi  
pioglitazone + metformin  

 
 
 
 
 

 

Indikasi: (a) DM Tipe 2 dengan 
terapi kombinasi  
pioglitazone + metformin, (b) 
dengan kadar gula darah yang 
tidak terkontrol hanya dengan 
metformin,  

Rosiglitazone 
(Avandia)  

4 mg 1x sehari atau 2 mg  
2 x sehari 

8 mg 1 x sehari 
atau 4 mg 2 x 

sehari 

Menjelang  atau tanpa makan 

Rosiglitazone 
+ Metformin 
(Avandamet)  

2 mg/500 mg 2 x sehari 4 mg/1000 mg 2 x 
sehari  

Menjelang  makan 

Rosiglitazone 
+ glimepiride 
(Avandaryl)  

4 mg/1 mg atau 4 mg/2 mg  
1 x sehari 

8 mg rosiglitazone 
dan 4 mg 

glimepiride 

Bersama suapan pertama 

Biguanidesb 
Metformin 

(Glucophage) 
500 mg 2 x sehari atau 850  
mg 1 x sehari dipagi hari 

2550 mg terbagi 
dalam 3 dosis 

Bersama/ sesudah makan 
Maximum effective dose is 2000 

mg/d 
Metformin 
extended 
release 

(Glucophage 
XR)  

500 mg 1 x sehari dimalam hari 2000 mg 1 x 
sehari 

Peningkatan dosis dengan 
500mg/hr setiap minggu jika gula 

darah tidak terkontrol 
Dengan perubahan rejumen dosis 

2x sehari mungkin beresiko 
toleransi GI 

Glyburide + 
Metformin 

(Glucovance)  

1.25 mg/250 mg 1 atau 2 x 
sehari  

20 mg/2000 mg 
divided daily 

Dosis awal tdk boleh lebih dr 
dosis sehari glyburide or 

metformin  
Sulfonylurea Generasi Pertama

Glyburide 
(DiaBeta) 

(Micronase)  

1.25 -5 mg 1 x sehari 20 mg terbagi 
dalam 1 atau 2 
dosis 1 atau 2 x 

sehari  

Bersama sarapan/suapan pertama 
Dosis >10 mg/hr dibagi 2 x sehari 

Glipizide(Glu
cotrol) 

5 mg 1 x sehari; 2.5 mg  
1 x sehari pada pasien geriatri 

40 mg terbagi 
dalam 2 dosis 

30 menit sebelum sarapan/ 
setelah suapan  

Doses >15 mg/d 2x sehari 
Glimepiride 

(Amaryl) 
1 - 2 mg 1 x sehari 8 mg 1 x sehari Bersama sarapan/suapan pertama 

Glinide
Repaglinide 

(Prandin) 
Pasien geriatri dan pasien 
sebelum diterapi dgn OHO atau 
pasien dgn hemoglobin A1c 
<8%: diberikan 0.5 mg 3 x 
seharihemoglobin A1c >8%: 
diberikan 1 - 2 mg 3 x sehari  

16 mg/hari 15-30 menit sebelum makan 

Nateglinide 
(Starlix)  

120 mg 3x sehari; 60 mg 3 x 
sehari pada pasien geriatri 

120 mg 3 x sehari 15-30 menit sebelum makan 

α-Glucosidase Inhibitorsd 
Acarbose 
(Precose)  

25 mg 3 x sehari 100 mg 3 x sehari Bersama suapan pertama 

Miglitol 
(Glyset)  

25 mg 3 x sehari 100 mg 3 x sehari Bersama suapan pertama  
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b) Insulin  

Insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh kelenjar 

pankreas. Banyak pasien yang menderita DM diberikan insulin, baik 

karena tubuh tidak memproduksi insulin (DM tipe 1) atau tubuh 

mengalami gangguan produksi insulin (DM tipe 2) (Depkes, 2005). 

Efek insulin pada sasarannya meningkatkan penyimpanan lemak dan 

glukosa (keduanya merupakan sumber energi) dalam sel-sel sasaran 

yang khusus dan mempengaruhi pertumbuhan sel dan berfungsi 

memetabolisme berbagai macam jaringan (Katzung, 2002). 

Berdasarkan pola kerjanya, insulin diklasifikasikan menjadi (Depkes, 

2005): 

(1) Insulin masa kerja singkat (Short-acting/Insulin), disebut juga 

insulin reguler 

(2) Insulin masa kerja sedang (Intermediate-acting) 

(3) Insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat 

(4) Insulin masa kerja panjang (Long-acting insulin) 

c) Terapi kombinasi oral insulin (TKOI) 

Penderita DM Tipe 2 memerlukan TKOI jika dalam kondisi 

(Perkeni, 2006):  

(1) Penurunan berat badan yang cepat 

(2) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis 

(3) KAD 

(4) SHHNK 

(5) Gagal dengan kombinasi OHO dosis hampir maksimal 

(6) Kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik (A1C > 6,5%) 
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  Algoritme terapi DM tipe 2 
Terdiagnosa DM Tipe 2 

 
Perubahan gaya hidup 

 
Cek kadar gula darah  

 
Kadar 

AC1(%) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan: 

1. *Terapi oral, diurutkan berdasarkan efektifitas, harga, serta yang tidak menyebabkan hipoglikemik 
2. * kombinasi terapi oral antara dua golongan obat yang berbeda mekanisme kerjanya. 
3. Keadaan khusus misalnya: alergi terhadap OHO tertentu, adanya infeksi, penurunan berat badan secara 

cepat, stress. 
4. A1C = hemoglobin A1C, AGI = α-glukosidase inhibitor, TZD = Tiazolidindion, SU = Sulfonilurea. 
5. Target terapi: AIC ≤ 6,5% 

   GDP < 110 mg/dL 
                   GDPP < 140 mg/dL 

Gambar1. Algoritma terapi DM tipe 2 (Perkeni, 2006) 
 

<6,5 6,5-7 8‐10 >107-8 

Teruskan  

Terapi* : 

• MET 
• AGI 
• TZD 
Keadaan khusus  

• Meglitinide 
• SU 

Terapi kombinasi 
oral* : 
• MET 
• AGI 
• TZD 
• SU 
• Meglitinide 
Keadaan khusus  
• Rapid-acting 

insulin 
analog 

• Pre-mixed 
insulin 
analog 

Terapi kombinasi oral-
insulin* : 
• MET 
• TZD 
• SU 
• Long- acting 

insulin analog 
• Rapid-acting 

insulin analog 
• Pre-mixed insulin 

analog 
• NPH 
• Kombinasi lain yg 

disukai 

Terapi insulin* : 
• Long- acting 

insulin analog 
• Rapid-acting 

insulin analog 
• Pre-mixed 

insulin analog 
• NPH 

beberapa 
pasien dengan 
AC1 >10% 
cocok dengan 
OHO 

 

Target 
tercapai 

Target 
tidak 

tercapai 

Terapi 
diteruskan Terapi 

intensif 
atau 

Target 
tercapai 

Target 
tidak 

tercapai 

Terapi 
intensif atau

Terapi 
diteruskan 

Target 
tercapai 

Target 
tidak 

tercapai 

Terapi 
diteruskan 

Terapi 
intensif atau

Target 
tercapai 

Target 
tidak 

tercapai

Terapi 
diteruskan Terapi 

intensif 
insulin 
basal + 
bolus  
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Algoritme terapi insulin untuk DM tipe 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

1. Lihat algoritme kontrol gula darah untuk DM Tipe 2 
2. Mempertimbangkan terapi kombinasi OHO   
3. Terapi kombinasi metformin dengan insulin memperlihatkan hasil dalam penurunan berat badan 
4. Melanjutkan terapi OHO → Sulfonilurea 
5. Melanjutkan Metformin (dengan 3 OHO); memungkinkan tidak melanjutkan Sulfonilurea 
6. Obat pilihan utama mungkin menentukan “kenyamanan” pasien dalam terapi insulin dengan QDI 
7. 1-2 units untuk setiap 50mg/dL di atas target gula darah; insulin regular diberikan 30-60 menit sebelum 

makan 
8. Dosis mungkin untuk anak-anak; perhatikan endokrinologi untuk anak 
9. Penurunan dan perlambatan dari remaja/tua/pasien dengan komplikasi 
10. Perhatikan untuk endokrinologi anak/orang tua 
11. Tipe bolus = 1 unit SAI mencakup 500/THI x karbohidrat (10-14g) 

Gambar2. Algoritme terapi insulin untuk DM tipe 2 (Triplitt et al., 2008) 

Target terapi: 
AC1 < 6,5% 
GDP 
<110mg/dL 

Terapi diperlukan 
jika terdapat gejala: 
GPD ≥ 260 mg/dL  
AIC > 10% 

Gagal dengan  OHO 
AIC di atas target 
tapi < 8,5% 

Gagal dengan OHO 
A1C ≥ 8,5%  

PILIHAN2,3 
(Dalam urutan 
pilihan utama) 
1. Once-daily Insulin 
2 Multi-dose Insulin 
(pediatric) 
3. Intensive Insulin 
management 

PILIHAN3 
(Dalam urutan pilihan 
utama) 
1. Once-daily Insulin4 

2 Multi-dose Insulin5 

3. Intensive Insulin 
management5 

PILIHAN3,6 
(Dalam urutan pilihan 
utama) 
1. Multi-dose Insulin5 

2. Intensive Insulin 
management5 

3. Once-daily 

Once-daily Insulin 
Therapy (QDI)  
saat tidur: NPH(pen/vial) 
atau q daily Long-acting 
insulin (LAI) atau 
Sebelum makan malam: 
NPH mix dengan short-
acting insulin (SAI) (rasio 
2:1 atau menyelipkan skala7) 
(vial) atau premix 70/30 
atau 75/25 pen/vial) 
dosis awal: 0.1–0.25 
units/kg; 
atau 6–10 units untuk 
tua/remaja/ 
pasien dgn komplikasi 
Penambahan dosis8 setiap 
2-3 hari sampai target GDP 
tercapai. mempertimbangkan 
pengaturan dosis saat makan 
dalam dosis sebelum makan 
mix/premix (komponen SAI) 
Jadwal penambahan 
insulin yang disarankan9 

>180 mg/dL + 6 units 
141–180 mg/dL + 4 units 
121–140 mg/dL + 2 units 
100–120 mg/dL + 1 units 
<80 mg/dL – 2 units 

Multi-dose Insulin 
Therapy (MDI)10 
-2 shots Split mix 
NPH + Short-acting 
insulin (SAI) (vial) 
(2:1 ratio AM, 1:1 
ratio PM; atau SAI 
penyelipan skala7) 
atau premix 70/30; 
75/25 or 50/50 
(pen/vial) 
-3 shots (khusus jika 
hiperglikemik pada 
malam hari) SAI: 
sebelum sarapan dan 
makan penyelipan 
skala7) (pen/vial) 
NPH: sebelum 
sarapan dan saat 
tidur (pen/vial)or 
LAI: q 
daily(pen/vial) 
Dosis awal8: 0.3–0.5 
units/kg/day (atau 
jika dosis >0.5 
units/kg/day, (-)80% 
dari dosis QDI) 
dibagi 2/3 sbg NPH 
/LAI; 1/3 sbgSAI; 
penambahan sampai 
target tercapai 

tidak 
tercapai 
dalam 
6-12 
minggu 

menegemen DM intensif 
Physiologic Insulin Delivery10 
rasio 1:1 basal:bolus SQ 
Basal: NPH sebelum sarapan, 
sblm makan /tidur 
QID)(pen/vial);atau long-
acting 
insulin (LAI)) q daily 
(pen/vial) 
Bolus:Short-actinginsulin 
(SAI) setiap makan 
(khususnyaLispro/Aspart) 
(pen/vial) 
Penambahan insulin sebelum 
makan: 
1. Insulin mencakup 
pencernaan karbohidrat11 
2. penambahan insulin untuk 
gula darah tinggi (1 unit SAI 
untuk mengurangi gula darah 
[mg/dL] dengan ±1500/ 
Total insulin harian (TIH) 
untuk Regular, 1800/TIH untuk 
Lispro/Aspart) 
Dosis awal8: 0.3–0.5 
units/kg/day (jika dosis >0.5 
units/kg/day. (-)80% dari total 
dosis NPH sbg 
glargine [basal]; dosis bolus= 
80% dari 
glargine dosis terbagi) 

Tidak 
terca
pai 
dlm 
3-6 
bln 
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Tabel 2. Jadwal memulai dan titrasi dosis insulin analog premixed (kuritzky, 2007) 
Kadar gula darah Dosis awal Dosis titrasi* 

Dasar   
GDP < 180 mg/dL 5 units sebelum sarapan dan makan malam  
GDP≥ 180 mg/dL 6 units sebelum sarapan dan makan malam  

Setelah terapi awal   
GDP < 80 mg/dL  Diturunkan 2 units 

GDP 80-110 mg/dL  - 
GDP 111-140 mg/dL  Dinaikkan 2 units 
GDP 141-180 mg/dL  Dinaikkan  4 units 

GDP > 180 mg/dL  Dinaikkan  6 units 
GDP= gula darah puasa 
*Penambahan insulin total harian (ITH) tidak boleh >10 units atau 10% dari total dosis harian.  

 
Tabel 3. Jadwal titrasi dosis insulin glargin  (Kuritzky, 2006) 

Dosis awal 10 units/hari Dosis titrasi (units/hari) 
Kadar gula darah 

GDP ≥ 180 mg/dL 8 
GDP 140-179 mg/dL 6 
GDP 120-139 mg/dL 4 
GDP 100-119 mg/dL 2 

 
d) Terapi alternatif untuk DM tipe 2 : 

a) Penggunaan suplementasi 

Omega-3 memiliki efek  menguntungkan pada serum 

trigliserida, HDL, lipid peroksidasi dan enzim antioksida, yang dapat 

menurunkan tingkat terjadinya komplikasi DM (Kesavulu et al., 2002). 

b)  Penggunaan Antioksidan 

Beberapa antioksidan yang telah terbukti menurunkan kadar 

gula darah adalah vitamin E, vitamin C, dan asam lipoat (Subroto, 

2006). 

 

2. Kepatuhan 

Kepatuhan didefinisikan sebagai seberapa jauh perilaku seseorang (dalam 

hal menggunakan obat, mengikuti diet, atau mengubah gaya hidup) sesuai 

dengan nasehat medis atau saran kesehatan (Rantucci, 2009). Makin lama pasien 

mengidap penyakit (penyakit DM), makin kecil pasien tersebut patuh dalam 

pengobatannya. Faktor - faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku kepatuhan 

pada pasien DM dapat dikelompokkan dalam empat jenis: karakteristik dari 
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penyakit dan pengobatannya, faktor intra-personal, faktor inter-personal, 

danfaktor lingkungan (Asti, 2006). 

a. Faktor - faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan (Rantucci, 2009): 

1) Faktor pasien: 

a) Merasa penyakitnya tidak serius 

b) Merasa akibat tidak diobati tidak serius 

c) Merasa pengobatan tidak efektif 

2) Faktor penyakit: 

a) Keparahan penyakit 

b) Lamanya terapi berlangsung, semakin lama waktu yang diberikan 

untuk terapi, tingkat kepatuhan semakin rendah 

3) Faktor komunikasi: 

a) Kurang penjelasan yang eksplisit, tepat, jelas, jumlahnya memadai, 

dan termasuk menerima tanggapan 

b) Kurang informasi yang seimbang tentang resiko dan efek samping 

c) Strategi yang dilakukan oleh profesional kesehatan untuk mengubah 

sikap dan kepercayaan pasien kurang 

d) Kepuasan pasien dalam berinteraksi dengan professional kesehatan 

rendah 

e) Interaksi dengan profesional kesehatan sedikit atau tidak ada 

f) Profesional kesehatan dianggap tidak ramah dan kurang perhatian 

g) Profesional kesehatan tidak membiarkan pasien terlibat dalam 

membuat keputusan 

4) Faktor terapi 

a) Regimen pengobatan kompleks dan durasi terapi panjang 

b) Munculnya efek merugikan atau efek samping 

c) Tidak dapat membaca, kemampuan kognitif rendah, hambatan 

bahasa 

 



12 
 

 
 

b. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan (Rantucci, 2009): 

1) Bekerjasama dengan dokter untuk menyederhanakan jadwal pemakaian 

obat dengan mengurangi jumlah obat, mengurangi jumlah interval dosis 

perhari, dan mengatur regimen dosis agar lebih sesuai dengan kegiatan 

rutin pasien. 

2) Memberikan alat pengingat dan pengatur pemakaian obat (misalnya, 

wadah tablet yang dilengkapi alarm atau tempat obat yang tersusun 

sesuai pendosisan). 

3) Mengingatkan pasien melalui telepon atau tentang pengulangan resep. 

4) Melibatkan anggota keluarga pasien untuk mengingatkan dan 

mendorong pasien menggunakan obat yang diresepkan. 

c. Hal-hal yang perlu dipahami dalam meningkatkan kepatuhan (Asti, 

2006): 

1) Pasien memerlukan dukungan, bukan disalahkan 

2) Peningkatan kepatuhan dapat meningkatkan keamanan penggunaan obat 

3) Kepatuhan merupakan faktor penentu yang cukup penting dalam 

mencapai efektifitas suatu sistem kesehatan 

4) Memperbaiki kepatuhan dapat merupakan intervensi terbaik dalam 

penanganan secara efektif suatu penyakit kronis 

5) Sistem kesehatan harus terus berkembang agar selalu dapat menghadapi 

berbagai tantangan baru 

6) Diperlukan pendekatan multidisiplin dalam menyelesaikan masalah 

7) Ketidakpatuhan 

 

3. Pengukur Kepatuhan 

MMS (Modified Morisky Scale) dan CMAG (Case Management 

Adherence Guidelines) adalah assesment yang dilakukan untuk menilai 

kepatuhan penggunaan obat. 

 



13 
 

 
 

a. MMS (Modified Morisky Scale) 

Skala Morisky awalnya dibuat oleh Morisky dan rekan kerjanya pada 

pertengahan tahun 1980. Pada tahun 1983, skala tersebut dikembangkan 

berupa daftar pertanyaan singkat untuk membantu praktisi saat memprekdiksi 

kepatuhan pengobatan hipertensi (CMSA, 2006).  

Selanjutnya instrument divalidasi pada sejumlah praktek dan penelitian 

supaya bisa menjadi alat ukur yang baik. Penelitian instrument berlanjut untuk 

diaplikasikan pada jenis terapi penyakit lain termasuk diabetes dan paru-paru. 

Penambahan 2 pertanyaan baru terdiri dari pertanyaan pengetahuan dan 

motivasi ditambahkan sebagai kreasi MMS (CMSA, 2006). 
Tabel 4. Pertanyaan  Modified Morisky Scale (CMSA, 2006) 

Pertanyaan  Jawaban  
1. Apakah Anda pernah lupa minum obat? 

 
2. Apakah Anda kurang memperhatikan aturan 

pakai obat? 
3. Ketika kondisi membaik, apakah Anda berhenti 

minum obat? 
4. Ketika kondisi memburuk, apakah anda berhenti 

minum obat? 
5. Apakah anda setuju jika mengkonsumsi obat 

dapat memperbaiki keadaan anda? 
6. Apakah anda sering lupa minum obat? 

Ya (0)  
Tidak (1) 
Ya  (0) 
Tidak (1) 

                   Ya (0)   
Tidak (1) 

                   Ya (0)   
Tidak (1) 

                   Ya (0)   
Tidak (1) 

 Ya (0)          
 Tidak (1) 

Total skor:  

Motivasi 

0-1  : motivasi rendah 

2-3 : motivasi tinggi 

Pengetahuan 

0 -1 : pengetahuan rendah 

2-3 : pengetahuan tinggi 

Pertanyaan no 1,2 dan 6 untuk memastikan lupa/kecerobohan yang 

berhubungan dengan motivasi aspek penggunaan obat. Pertanyaan no 3,4 dan 

5 untuk memastikan pasien berhenti berobat, memahami keuntungan jangka 

panjang dan melanjutkan terapi, berhubungan dengan tingkat pengetahuan 
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aspek kepatuhan penggunaan obat. Jika nilai antara 0-1 baik tingkat 

pengetahuan atau motivasi, maka tingkat pengetahuan dan motivasi dalam 

posisi rendah. Jika nilai antara 2-3 baik tingkat pengetahuan atau motivasi, 

maka tingkat pengetahuan dan motivasi dalam posisi tinggi (CMSA, 2006). 

b. CMAG (Case Management Adherence Guidelines) 

Pengetahuan motivasi dan sifat perilaku terhadap terapi obat dapat 

mempengaruhi secara signifikan kepatuhan penggunaan obat. Baru-baru ini 

WHO telah mempublikasi suatu model dasar untuk menilai kepatuhan 

pengobatan yang didasarkan pada informasi pasien, motivasi dan perilaku 

yang dibutuhkan. CAMG dibuat dari konsep WHO untuk membantu saat 

menilai, merencanakan, memfasilitasi dan mengadvokasi suatu kepatuhan 

pengobatan pasien. Seperti guideline memberikan suatu interaksi algoritme 

manajemen untuk menilai peningkatan pengetahuan pasien secara individu 

yang dapat dinilai (CMSA, 2006). CMAG dan alat penyertanya didesain untuk 

mengidentifikasi motivsi pasien dan kurang pengetahuan yang dapat 

menghalangi kepatuhan pasien. Guideline akan menyarankan alat dan teknik 

interaksi yang dapat meminimalkan atau menggilangkan hambatan dan 

meningkatkan kepatuhan terapi (CMSA, 2006). 

Tujuan akhir dari CMAG adalah menciptakan suatu lingkungan 

dengan interaksi terstruktur, didasarkan kebutuhan dasar pasien yang 

menghasilkan tingkat pengetahuan yang tinggi dan motivasi pasien untuk 

melaksanakan terapi yang tepat. Walaupun CAMG secara khusus 

diaplikasikan untuk pengobatan, tetapi alat dan konsep yang digunakan dalam 

guideline dapat diterapkan pada setiap situasi dimana kepatuhan pasien 

terhadap rencana terapi misalnya latihan fisik, pengaruh berat badan, berhenti 

merokok, terapi psikologis dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut 

(CMSA, 2006). Kepatuhan penggunaan obat terdiri dari 4 kuadran yang 

berbeda management pasiennya terdiri dari kuadran 1 motivasi rendah tingkat 

pengetahuan rendah, koadran 2 motivasi rendah tingkat pengetahuan tinggi, 
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kuadran 3 motivasi tinggi tingkat pengetahuan rendah, kuadran 4 motivasi 

tinggi tingkat pengetahuan tinggi. Managemen pasien didasarkan pada tingkat 

pengetahuan kesehatan pasien (tinggi atau rendah), status motivasi (tinggi tau 

rendah). Selama periode penilian, interaksi pasien dan penggunaan alat untuk 

meningkatkan kepatuhan yang direkomendasikan, tujuannya adalah 

mempertahankan pasien pada kuadran 4 dengan tingkat kepatuhan tinggi pada 

semua obat yang diresepkan (CMSA, 2006). 
                                  Motivasi 

            
              Kuadran III Kuadran II   
              Kepatuhan sedang Kepatuhan sedang  

Pengetahuan   
            Kuadran IV       Kuadran I 

              Kepatuhan tinggi        Kepatuhan rendah 
 

Gambar 3. Kuadran Case Management Adherence Guidelines (CMSA, 2006) 
 

4. Pemilihan Obat Rasional 

Penggunaan obat dikatakan rasional apabila, pasien menerima obat yang 

sesuai dengan kebutuhannya, untuk periode waktu yang adekuat dan dengan 

harga yang paling murah, baik untuk pasien itu sendiri maupun untuk masyarakat 

(Depkes, 2006). 

    Secara praktis penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi 

kriteria:  

a. Tepat indikasi 

Indikasi yang tepat, yaitu alasan menulis resep didasarkan pada 

pertimbangan medis yang tepat. Permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam ketidaktepatan indikasi yaitu (Depkes, 2005): 

1) Adanya indikasi penyakit yang tidak diobati 

Pasien DM bisa mengalami komplikasi yang tidak diharapkan, 

oleh karena itu perlu mencermati apakah ada indikasi penyakit yang 

tidak diobati. Adanya indikasi penyakit yang tidak tertangani ini dapat 

disebabkan oleh: 
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a) Pasien mengalami gangguan medis baru yang memerlukan terapi 

obat 

b) Pasien memiliki penyakit kronis lain yang memerlukan 

keberlanjutan terapi obat 

c) Pasien mengalami gangguan medis yang memerlukan kombinasi 

farmakoterapi untuk menjaga efek sinergi/potensiasi obat 

d) Pasien berpotensi untuk mengalami risiko gangguan penyakit baru 

yang dapat dicegah dengan penggunaan terapi obat profilaktik atau 

premedikasi 

2) Adanya obat tanpa indikasi 

Pemberian obat tanpa indikasi disamping merugikan Pasien 

secara finansial juga dapat merugikan Pasien dengan kemungkinan 

munculnya efek yang tidak dikehendaki. Pemberian obat tanpa indikasi 

ini dapat disebabkan oleh: 

a) Pasien menggunakan obat yang tidak sesuai dengan indikasi penyakit 

pada saat ini 

b) penyakit Pasien terkait dengan penyalahgunaan obat, alkohol atau 

merokok 

c) kondisi medis Pasien lebih baik ditangani dengan terapi non obat 

d) Pasien memperoleh polifarmasi untuk kondisi yang indikasinya 

cukup mendapat terapi obat tunggal  

e) Pasien memperoleh terapi obat untuk mengatasi efek obat yang tidak 

dikehendaki yang disebabkan oleh obat lain yang seharusnya dapat 

diganti dengan obat yang lebih sedikit efek sampingnya 

b. Tepat obat 

Pemilihan obat yang tidak tepat dapat mengakibatkan tujuan terapi 

tidak tercapai sehingga Pasien dirugikan.  

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan obat yaitu: 

a) Kemanfaatan dan keamanan obat 
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b) Keefektifan obat 

c) Kesesuaian obat 

d) Toksisitas dan efek samping obat 

e) Manfaat dan resiko obat 

f) Biaya/harga, efisien dan terjangkau 

2. Pemilihan obat yang tidak tepat dapat disebabkan oleh (Depkes, 2005): 

a) Pasien memiliki masalah kesehatan, tetapi obat yang digunakan 

tidak efektif 

b) Pasien alergi dengan obat yang diberikan 

c) Pasien menerima obat tetapi bukan yang paling efektif untuk 

indikasi yang diobati 

d) Obat yang digunakan berkontraindikasi 

e) Obat yang digunakan efektif tetapi bukan yang paling murah 

f) Obat yang digunakan efektif tetapi bukan yang paling aman 

g) Pasien menerima kombinasi produk obat yang tidak perlu, misalnya 

polifarmasi sesama OHO yang mekanisme kerjanya sama. 

c. Tepat pasien 

Tepat pasien adalah ketepatan penggunaan obat yang tidak 

mempunyai kontraindikasi dengan kondisi pasien dan kemungkinan reaksi 

yang merugikan kecil (Depkes, 2006). 

d. Tepat dosis 

1) Dosis berlebih 

Pemberian obat dengan dosis berlebih mengakibatkan efek 

hipoglikemia dan kemungkinan munculnya toksisitas. Hal ini dapat 

disebabkan oleh (Depkes, 2005): 

a) Dosis obat terlalu tinggi untuk Pasien 

b) Konsentrasi obat dalam plasma pasien di atas rentang terapi yang 

dikehendaki 

c) Dosis obat pasien dinaikkan terlalu cepat 
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2) Dosis kurang 

Pemberian obat dengan dosis kurang mengakibatkan 

ketidakefektifan terapi obat (Depkes, 2005). 

 

E. Landasan Teori 

Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang diderita dalam jangka 

waktu yang lama, semakin lama pasien menderita suatu penyakit, makin kecil pasien 

tersebut patuh dalam pengobatannya (Rantucci, 2009). Sedangkan kepatuhan 

merupakan faktor penentu yang cukup penting dalam mencapai tujuan dari 

pengobatan (Asti, 2006). Penggunaan obat yang tidak rasional akan memberikan 

dampak negatif yang besar yang merugikan unit atau instansi pelayanan kesehatan 

sendiri maupun pada pasien dan masyarakat. Pennggunaan obat yang tidak rasional 

juga dapat mengakibatkan tujuan dari pengobatan tidak dapat tercapai (Munaf, 

2009).Tujuan dari pengobatan DM itu sendiri adalah untuk menjaga agar kadar gula 

darah berada dalam keadaan terkontrol (GDP < 110mg/dL) (AACE, 2007). 

Hasil penelitian (Anna, 2011), dengan analisis korelasi  pearson menemukan 

hubungan antara kepatuhan dengan penurunan gula darah adalah yang searah, dimana 

peningkatan kepatuhan akan diikuti  dengan penurunan gula darah dengan r = 0,039 

dan p = 0,775. Penurunan gula darah dipengaruhi kepatuhan pasien sebesar 15%.  

 

F. Hipotesis 

Kepatuhan dan rasionalitas penggunaan terapi kombinasi oral insulin memiliki 

pengaruh terhadap kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus rawat jalan RSUD 

Dr. Moewardi tahun 2012. 

 

 

 

 


