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ABSTRAK 

 
Diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang 

ditandai dengan tingginya kadar gula darah, sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin pada 
umumnya pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus akan mendapatkan komplikasi dengan 
penyakit hipertensi yang dapat meningkatkan komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler. 
Kontrol terhadap tekanan darah dapat menurunkan risiko terjadinya komplikasi serta angka 
kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan obat dan dosis pada pasien 
diabetes mellitus tipe II dengan komplikasi hipertensi di rumah sakit “ X” surakarta periode 
Januari-April  tahun 2014 berdasarkan standar PERKENI 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif 
yang dilakukan secara retrospektif terhadap rekam medik pasien. Hasil penelitian disimpulkan 
bahwa angka kejadian paling banyak terjadi pada umur 51-60 tahun, dengan tepat obat (76,67%), 
tepat dosis bagi obat antidiabetika jenis oral (80,12%) dan tepat dosis bagi obat injeksi (4,97%). 
Obat antidiabetika yang digunakan adalah sulfonilurea (Glibenklamid, Glimepirid, Gliquidon, 
Gliklazid), biguanid (Metformin), penghambat glukosidase alfa (Acarbose) dan insulin (Insulin 
Short Acting, Insulin Analog Rapid Acting, Insulin Intermediate Acting, Insulin Long Acting dan 
Insulin Campuran). Golongan obat antidiabetika yang paling banyak digunakan oleh pasien adalah 
golongan biguanid yaitu metformin. 
 

 
Kata kunci : Diabetes mellitus tipe II, hipertensi, ketepatan obat dan dosis, metode retrospektif. 
Rumah sakit umum Dr. Moewardi Surakarta 

 
ABSTRACT 

 
 Diabetes mellitus (DM) is a disease or disorder of a chronic metabolic with multiple 
etiologies. It is characterized by high blood sugar levels, as a result of insufficiency of insulin 
function. In general, patients suffering from diabetes mellitus will have a complication with 
hypertension that can improve microvaskuler and macrovaskuler complications. Control of blood 
pressure can reduce the risk of complicated with hypertension in the hospital “X” Surakarta in 
period January to April 2014. This paper is a descriptive study conducted with retrospective review 
of medical records of patients. Base on the resuits of the study, it can be concluded that the most 
prevalent incidence is for the age 51-60 years with appropriate medication (76,67%), appropriate 
dose for oral antidiabetic medication (80,12%) and appropriate dose for drug injection (4,97%). 
Antidiabetic drug used are sulfonylurea, biguanide (Metformin), alpha glucosidase 
inhibitor(Acarbose) and insulin(Short Acting Insulin, Analog Rapid Acting Insulin, Intermediate 
Acting Insulin, Long Acting Insulin and Pre-mixed Insulin. The most widely antidiabetic drug by 
patiens is a biguanide class which is metformin. 
 
Keywords: Diabetes mellitus type II, hypertension, medication and dosage accuracy, 
retrospective method. 
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PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis yang banyak terjadi 

di dunia ini dan juga menjadi penyebab utama dalam perkembangan penyakit 

kardiovaskular (Wild et al., 2004 ). Di Indonesia jumlah penderita diabetes minimal 2.5 

juta pada tahun 2000 menjadi empat juta, dan tahun 2010 minimal lima juta 

(Tjokroprawiro, 2006). Statistik menunjukan bahwa kurva kejadian diabetes mencapai 

puncaknya pada umur antara 40 dan 60 tahun. Pada umur 44 sampai 70 tahun diabetes 

lebih banyak terdapat pada wanita, tetapi pada umur yang lebih muda frekuensi diabetes 

bebih besar pada pria (Haznam, 1991).  

Sekitar 90% kasus DM termasuk dalam jenis DM tipe 2 (Wells, 2009). Lebih dari 

50% penderita DM tipe 2 mengalami hipertensi (Sweetman, 2009). Hipertensi dan DM 

yang terjadi secara bersamaan dapat meningkatkan risiko komplikasi mikrovaskuler dan 

makrovaskuler (Sowers, 2001). Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan 

antihipertensi pada pasien DM tipe 2 secara tepat sebagai suatu langkah penanganan yang 

strategis dan sangat penting, dengan harapan upaya tersebut dapat menunda perkembangan 

terjadinya komplikasi maupun menghambat progresifitas komplikasi yang telah terjadi 

(Permana, 2008). 

Munculnya hipertensi pada diabetes disebabkan hiperglikemia pada diabetes mellitus 

yang dapat meningkatkan angiostensin II sehingga dapat menyebabkan hipertensi, dengan 

timbulnya hipertensi dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut seperti jantung koroner, 

nefropati diabetes, dan retinopati diabetes (Novitasari,  2011). Diabetes mellitus tipe 2 dan 

hipertensi merupakan dua penyakit kronik yang banyak ditemukan dalam masyarakat serta 

sering ditemukan secara bersamaan karena kedua penyakit tersebut merupakan penyakit 

degeneratif, yaitu penyakit yang diakibatkan karena fungsi atau struktur dari jaringan atau 

organ tubuh yang secara progesif menurun dari waktu ke waktu karena usia atau pilihan gaya 

hidup. Tanpa penanganan yang adekuat keduanya akan berakhir dengan komplikasi yang sama 

yaitu kematian karena kardioserebrovaskular dan gagal ginjal (Waspadji, 2010). Kadang 

dengan adanya penyakit komplikasi seperti diatas dapat menimbulkan kejadian Drug Related 

Problems (DRPs), bisa saja obat diabetes dapat memperburuk keadaan hipertensinya atau obat 

hipertensi dapat meningkatkan kadar glukosa darah pasien. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa pentingnya pemilihan 

obat terutama pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi untuk 

menghindari atau menurunkan angka terjadinya Drug Related Problems (DRPs). Hal tersebut 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang evaluasi ketepatan 
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obat dan dosis pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi agar tercapai 

suatu keberhasilan terapi. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian non eksperimental yang bersifat 

deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif. 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian yang dilakukan antara lain: 
1. Gambaran pengobatan adalah gambaran peresepan obat meliputi pemilihan golongan 

obat, jenis obat dan obat lain. 
      Gambaran pengobatan meliputi: 

a. Golongan obat adalah kelompok obat yang diberikan contohnya: sulfonilurea, 
biguanid, acarbose. 

b. Jenis obat adalah nama macam obat yang diberikan selama pengobatan, misalnya: 
metformin, glibenklamid.  

2. Obat lain adalah obat yang digunakan pasien diabetes mellitus tipe II dengan 
komplikasi hipertensi selain obat antidiabetika. 

3. Tepat obat adalah pemilihan obat (first line) untuk pengobatan penyakit Diabetes 
Mellitus tipe 2 dengan komplikasi Hipertensi berdasarkan PERKENI 2011. 

4. Tepat dosis adalah ketepatan pemilihan dosis dan frekuensi penggunaan obat 

antidiabetes dengan standar PERKENI 2011. 

C. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam evaluasi ketepatan obat dan dosis pada pasien 
Diabetes mellitus tipe II dengan komplikasi hipertensi adalah  pengumpulan data dari 
rekam medik (Medical record) di bagian penyakit dalam (Endokrinologi) dengan 
perlengkapan identitas pasien, nomor registrasi, jenis kelamin, umur pasien, jenis obat 
yang digunakan, dosis frekuensi dan obat-obat lain yang digunakan selain obat antidiabetik 
contohnya obat antihipertensi, dan lain-lain. 
D. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Pedoman Konsensus 
Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia yang disusun oleh Perkumpulan 
Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 2011, digunakan sebagai standar dan Lembar 
pengumpulan data untuk mengumpulkan data-data pasien. 
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E. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bersifat observasional (non eksperimental) yang dilakukan dengan 
cara retrospektif dan dianalisis dengan cara deskriptif. 
F. Teknik Pengambilan Data Dan Besaran Sampel 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dilakukan dengan studi 
dokumentasi secara retrospektif merupakan pengambilan semua data pasien Diabetes 
Mellitus Tipe 2 dengan komplikasi hipertensi yang rawat jalan di rumah sakit “X” 
Surakarta periode Januari-April tahun 2014 yang telah dicatat di komputer di bagian 
penyakit dalam. 

Teknik pengambilan jumlah sampel atau ukuran sampel yang diambil dengan 
menggunakan rumus Nawawi. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode purposive sampling yaitu sampel yang diambil merupakan sampel yang memenuhi 
kriteria inklusi. Kriteria inklusi untuk menghitung besar sampel yang digunakan pada 
penelitian ini dihitung menggunakan rumus Nawawi gun  menentukan jumlah sampel 

minimal yaitu: 

n≥ pq( 
 

 2 

keterangan: 

n =  Jumlah sampel minimum 

p =  Proporsi populasi pasien diabetes mellitus dengan komplikasi hipertensi di rumah 

sakit “X” Surakarta periode Januari-April tahun 2014. 

q  =  Proporsi sisa didalam populasi (1,00-p) 

z   =  Derajat koefisien konfidensi pada 95% dengan nilai 1,96  

b = Prosentase kemungkinan melakukan kekeliruan dalam penarikan sampel, yang 

ditetapkan sebesar 10% atau 0,1. 

Apabila sudah melakukan survey awal dan jumlah sampel lebih dari 100, maka 
diambil asumsi nilai q dan p sama yakni 0,5 (Bila p=0,5 maka q=1-0,5), yaitu: 

n ≥ pq
 
 a ) 2 

n = 0,5.0,5 ( ,
,

 )2 

n = 0,25 ( ,
,

 ) 

n = 0,25 (384,16) 

n = 96,04 

n = 96 
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Jadi jumlah sampel yang diambil minimal sebanyak 96 pasien. 

G. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang menderita Diabetes 
Mellitus tipe 2 dengan komplikasi Hipertensi yang rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta 

periode Januari - April  tahun 2014 
Sampel pada penelitian ini adalah populasi yang terpilih untuk dijadikan sampel. 

Sampel yang diambil adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi 
yang yang rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  tahun 2014 Pasien 
yang terpilih sesuai dengan kriteria inklusi sebagai berikut: 
1. Diagnosa utama penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi. 
2. Mempunyai data rekam medik dengan pelengkapan data identitas pasien (nomor 

register, jenis kelamin, umur), jenis obat yang digunakan, dosis dan frekuensi 
pemberian obat. 

3. Menggunakan obat antidiabetes dan antihipertensi atau obat lain. 
4. Jika selama periode tersebut pasien kontrol lebih dari satu kali, maka diambil data yang 

terakhir. 
H. Jalan Penelitian 

1. Tahap persiapan 
Tahap ini adalah pembuatan proposal dan pembuatan perijinan dari Fakultas 

Farmasi ke rumah sakit “X” Surakarta untuk mendapatkan ijin penelitian dan pengambilan 
data. 
2. Tahap penelusuran Data 

Pada tahap ini dilakukan penelusuran data yang dimulai dari observasi pendahuluan 

dari laporan unit rekam medik rumah sakit “X” Surakarta. Kemudian dilakukan 

pengelompokan pasien Diabetes Mellitus tipe 2 dengan komplikasi Hipertensi, sehingga 

diketahui jumlah total kasus yang masuk dalam inklusi penelitian dengan pasien yang 

didiagnosa Diabetes Mellitus tipe 2 dengan komplikasi Hipertensi.  

3. Tahap Pengolahan Data  

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik 

analisis yang telah ditentukan. 
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Skema alur jalannya penelitian: 
Penelusuran data pada pasien Diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi di 
bagian rekam medik di rumah sakit “X” Surakarta periode Januari-April tahun 2014. 

 

Pengambilan data dari rekam medik 

 

Pengelompokan data disalin di Lembar Pengumpulan Data 

          

 
 

 

 

     

                                          Analisa data : 

      Deskriptif dan evaluasi ketepatan obat dan dosis 

     
                                                      Kesimpulan dan saran 

Gambar 1. Diagram alur jalannya penelitian 

I. Analisis Data 

1. Data demografi pasien Diabetes Mellitus tipe 2 dengan komplikasi Hipertensi yang 

yang rawat jalan di rumah sakit “X” Surakarta periode Januari-April tahun 2014 

dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabulasi. 

2. Data ketepatan obat dan dosis pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 dengan komplikasi 

Hipertensi yang rawat jalan di rumah sakit “X” Surakarta periode Januari-April tahun 

2014 di persentase dan tabulasikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.Gambaran Pengobatan pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Dengan 

KomplikasiHipertensi Rawat Jalan di rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  

tahun 2014 

Penelitian tentang ketepatan penggunaan obat dan dosis pada pasien diabetes 

mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi Rawat Jalan di rumah sakit “X” surakarta 

periode Januari - April  tahun 2014 merupakan penelitian non eksperimental, dengan metode 

penelitian deskriptif dan pengambilan data secara retrospektif. Hasil penelitian diambil 

Karakteristik pasien 
- Usia 
- Jenis kelamin 

Pengobatan: 
-Golongan obat 
-Jenis obat 
-Obat lain 

Evaluasi : 
-tepat obat 
-tepat dosis 
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total sampling sebesar 100 kasus pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi 

hipertensi sesuai data yaitu identitas pasien, nama obat, dosis dan frekuensi.  

1.   Karakteristik Pasien ( Jenis Kelamin dan Usia)  

Pada penelitian didapatkan 100 kasus diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi 

hipertensi yang dikelompokan berdasarkan karakteristik pasien pengambilan data jenis 

kelamin dan usia di sini digunakan untuk mengetahui pasien diabetes mellitus tipe 2 

perampuan dan laki – laki serta usia pasien yang menjalani rawat jalan rumah sakit “X” 

surakarta periode Januari - April  tahun 2014 

Tabel 1.  Distribusi Pasien Diabetes Mellitus Tipe2 dengan komplikasi Hipertensi Rawat Jalan 

rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  tahun 2014 Berdasarkan Usia dan Jenis 

Kelamin 

No Umur 
(Tahun) 

Laki - Laki Perempuan 
Kasus persentase kasus Persentase 

1 <40 0 0 0 0 
2 40-50 1 1,85 8 17,39 
3 51-60 22 40,74 21 45,65 
4 61-70 21 38,89 16 34,79 
5 >70 10 18,52 1 2,17 

Total 54 100% 46 100% 
Keterangan :N = 100 
 

Penyakit diabetes mellitus dapat diderita oleh laki-laki maupun perampuan. Hasil 

yang diperoleh adalah usia yang sering terjadi penyakit Diabetes Mellitus Tipe II dengan 

komplikasi Hitertensi adalah usia 51- 60 tahun. Adanya perbedaan jumlah pasien 

perampuan dan laki-laki ini bukan berarti menandakan bahwa laki-laki lebih beresiko 

terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi dari pada 

perempuan, karena jenis kelamin bukan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya 

penyakit diabetes mellitus (Suyono, 2006). Karena yang menjadi faktor pemicunya adalah 

faktor keturunan, lingkungan dan usia (Tjay dan Rahardja, 2007).  

Data usia dalam penelitian ini dipergunakan untuk menjadi batasan dalam 

mengetahui banyaknya penderita diabetes mellitus tipe 2 yang umumnya diderita pada 

orang dewasa dan gariatri. Usia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

pengaruhnya terhadap pravelensi diabetes mellitus (Rochmah, 2006). Faktor yang 

menunjang tingginya angka prevalensi DM tipe 2 pada usia lanjut adalah proses yang 

berhubungan dengan umur tua karena adanya gangguan fungsi beta pancreas serta 

gangguan dalam cara kerja insulin, kegemukan, kurang aktivitas fisik, obat-obatan, generik 

dan adanya penyakit lain (Sumual dan pandelaki, 1994). 
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2.  Karakteristik Obat 

Berdasarkan data rekam medik dari 100 pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan 

komplikasi hipertensi yang menjalami rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta periode 

Januari - April  tahun 2014 terdapat 4 golongan obat antidiabetik yang digunakan yaitu. 
Table 2. Distribusi Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan komplikasi hipertensi Rawat Jalan Di 

RSUD  Dr. Moewardi Selama Bulan Januari – april Tahun 2014 Berdasarkan Pemberien 
Obat antihidiabetik. 

 
No.  Golongan Obat Jenis Obat Jumlah  Persentase 
1. Sulfonilurea Glibenclamid 1  

6 Glimepirid 3
Glikuidon 2 

2. Tiazolidindion Pioglitazone 0 0 
3. Penghambat glucosidase alfa Acarbose 1 1 
4. Biguanid Metformin 14 14 
5. Kombinasi Metformin + Acarbose 7 7 

Metformin + Glibenklamid 1  
9 
 
 

Metformin + Gliklazid 1 
Metformin + Glikuidon 3 
Metformin + Glimepirid 4 
Acarbose  + Gliklazid 4  

14 Acarbose  + Glimepirid  3 
Acarbose  + Glikuidon 7 
Acarbose + Glimepirid + Pioglitazone 1 1 
Acarbose + Metformin + Gliklazid 2 2 
Acarbose + Metformin + Glikuidon  7 7 
Acarbose + Metformin + Glimepirid 1 1 
Glikuidon+glimeprid 1 1 

6. Insulin short acting 1  
 

11 
Long acting 1 
Analog rapid acting 2 
Insulin Campuran  7 

7. Kombinasi Insulin+obat oral Long acting + analog rapid acting 5 5 
Insulin Campuran + acarbose 6 6 
Long acting + acarbose 1 1 
Intermediate +metformin 1 1 
Insulin Campuran+metformin 4 4 
Short acting+metformin 1 1 
Long acting+glikuidon  1 1 
Analog rapid acting+long acting + 
metformin 

1 1 

  Long acting+ metformin 3 3 
Analog rapid acting+metformin 3 3 
Total  100 100% 

Keterangan : N = 100 
 

Tabel 2 menunjukkan gambaran penggunaan obat tunggal dan kombinasi yang 

diresepkan oleh dokter. Hasil yang diperoleh adalah penggunaan obat kombinasi lebih 

banyak digunakan dari pada obat tunggal. Dari 100 kasus dapat diketahui bahwa 

pemakaian obat tunggal sebanyak 32 kasus dengan persentase 32% dan pada penggunaan 

kombinasi sebanyak 68 kasus dengan persentase 68%. 

a. Obat Tunggal 

Pada penelitian ini obat yang paling banyak digunakan adalah obat golongan 

biguanid yaitu metformin dengan persentase 14 %. Mekanisme kerja obat golongan 
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biguanid atau metformin adalah menurunkan hepatic glucose output dan  menurunkan 

kadar glukosa darah dengan mengurangi produksi glukosa di dalam hati dan memperbaiki 

pengambilan glukosa di dalam jaringan perifer. Efek samping pada obat ini menimbulkan 

gangguan saluran cerna, seperti mual, flatulensi, dan diare. obat ini diekskresikan melalui 

ginjal, dan risiko akumulasi metformin serta asidosis laktat akan meningkat jika terdapat 

gangguan ginjal (Chang et al., 2010).  

Pasien yang mendapat terapi dengan obat golongan sulfonilurea sebanyak 6 kasus 

dengan persentase 6%. Mekanisme kerja obat ini adalah terutama dengan merangsang 

pankreas untuk melepaskan lebih banyak insulin. Sebagian efek merugikan yang paling 

sering ditemukan adalah pertambahan berat badan (Chang et al., 2010). Obat golongan ini 

menstimulasi pelepasan insulin yang tersimpan, menurunkan ambang sekresi insulin, 

meningkat sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa (Soegondo, 2005). 

Pasien yang mendapat terapi penghambat glukosidase alfa sebanyak 1 kasus 

dengan persentase 1%.Acarbosa menunda absorpsi karbohidrat yang di konsumsi, 

sehingga menurunkan peningkatan kadar glukosa darah 2 jam posprandial pada pasien 

(Price, 2006). Acarbosa merupakan polisakarida yang bekerja menghambat enzim α-

glukosidase yang berfungsi menguraikan disakarida menjadi glukosa.Sehingga acarbosa 

menghambat absorpsi glukosa di saluran pencernaan (Priyanto, 2008). 

Pada penelitian ini, pasien DM tipe 2 dengan komplikasi hipertensi ada yang 

menggunakan insulin untuk obat antidiabetika sebanyak 11 kasus dengan persentase 11%. 

Pada pasien DM tipe 2 awalnya tidak memerlukan insulin, tetapi ada yang kemudian 

menggunakannya (Overdoff, 2002). Insulin digunakan pada pasien DM tipe 2 apabila 

bermacam jenis OHO sudah di gunakan sampai dosis maksimum, tetapi gula darah tetap 

tidak terkendali. Insulin biasanya diberikan sebagai obat pertama pada diabetes yang pada 

waktu datang berobat berat badannya sudah turun drastis dalam waktu singkat dengan 

kadar gula yang tinggi dan menderita infeksi hebat atau operasi besar (Hartini, 2009).  

b. Kombinasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa pasien diabetes mellitus 

tipe 2 dengan komplikasi hipertensi yang rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta periode 

Januari - April  tahun 2014 mendapat lebih dari satu macam obat DM atau 2 macam 

kombinasi obat dan ada yang mendapat lebih dari 2  kombinasi obat atau 3 macam 

kombinasi obat. Penggunaan kombinasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

terapi dan mengurangi efek samping dari obat. Karena efek samping lebih sering terjadi 

pada penggunaan satu jenis obat antidiabetika dengan dosis maksimal. Sehingga 
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pemberian kombinasi obat tersebut dimaksudkan agar kadar gula dalam darah segera 

diturunkan. 

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa kombinasi obat antidiabetik yang digunakan 
pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi rawat jalan rumah sakit 

“X” surakarta periode Januari - April  tahun 2014 terbanyak adalah kombinasi metformin 
dengan acarbosa sebanyak 7 kasus dengan persentase 7%. Kombinasi sulfonilurea dengan 
metformin sebanyak 9 kasus dengan persentase 9% tampak merupakan kombinasi yang 
rasional karena cara kerja yang berbeda yang saling aditif. Sulfonilurea dan biguanide 
(metformin) adalah obat diabetes oral yang lazim digunakan dalam mengatasi 
hiperglikemia pada DM tipe 2. Sejak mulai digunakan, sampai sekarang kelompok 
sulfonilurea mengalami fungsi utama dalam penurun efek samping hipoglikemia. 
Kombinasi antara sulfonilurea dan biguanide akan memberi dampak perbaikan terhadap 
gangguan sensitivitas jaringan terhadap insulin dan defisiensi insulin. Khasiat keduanya 
akan menjadi semakin optimal dalam menekan hiperglikemia serta kelainan kardiovaskuler 
(http://repository.unand.ac.id). Kombinasi sulfonilurea dengan metformin dapat 
menurunkan kadar glukosa darah lebih banyak dari pada pengobatan tunggal masing-
masing (Suyono et al., 2005). 

Kombimasi acarbosa dengan sulfonilurea sebanyak 14 kasus dengan persentase 
14%. Kombinasi acarbose dangan sulfonilurea merupakan kombinasi yang rasional kerena 
kerja obat berbeda yang saling menunjang dalam menurunkan kadar gula darah 
(Departemen kesehatan RI, 2005). Tetapi harus dilakukan pemantauan terhadap terjadinya 
efek samping pada pasien, misalnya terjadinya hipoglikemia pada penggunaan kombinasi 
obat antidiabetika oral (Perwitasari, 2006). 

Kombinasi 2 obat golongan sulfonilurea yaitu glikuidon dan glimepirid sebanyak 1 
kasus dengan persentase 1%. 

Kombinasi 3 macam obat yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa kasus 
yaitu acarbose, glimepirid (sulfonilurea) dan deculin (tiazolidindion) sebanyak 1 kasus 
dengan persentase 1%. Kombinasi acarbose, metformin dan sulfonilurea sebanyak 10 
kasus dengan persentase 10%. 
c. Obat antihipertensi 

Hipertensi merupakan penyakit penyerta yang paling banyak diderita oleh pasien 
DM tipe 2 sehingga obat antihipertensi merupakan obat penyerta yang cukup banyak 
digunakan.Obat ini digunakan baik sebagai monoterapi maupun kombinasi terapi. 
Pemberian antiplatelet dapat menurunkan resiko timbulnya kelainan kardiovaskuler pada 
diabetes, selain pengobatan terhadap tingginya glukosa darah, pengendalian berat badan, 
tekanan darah dan profil lipid (PERKENI, 2011). 
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Tabel 3. Distribusi Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan komplikasi hipertensi Rawat Jalan di 
rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  tahun 2014 Berdasarkan Pemberien 
Obat antihipertensi dan obat lain. 

No.  Obat  Golongan obatobat jumlah Persentase (%) 
1. antihipertensi Diuretik 2 2 

Beta-bloker 1 1 
Penghambat angiotensin converting enzymes  
( ACE Inhibitor) 

21 21 

Antagonis angiotensin 15 15 
Calcium chanel bloker 22 22 

2. Kombinasi 
antihipertensi 

ACE inhibitor + Beta-bloker 1 1 
Diuretik + Calcium chanel bloker 3 3 
Diuretik + Antagonis angiotensin 1 1 
ACE inhibitor + Diuretik  4 4 
ACE inhibitor + Calcium chanel bloker 4 4 
Calcium chanel bloker + Antagonis angiotensin 4 4 
Antagonis angiotensin + Alpha agonist 1 1 

3. Obat lain  Aspilet  8 8 
clopidogrel 6 6 
Alpentin  1 1 
Ganin 2 2 

4. Kombinasi 
antihipertensi + 
obat lain  

Antagonis angiotensin + aspilet 2 2 
ACE inhibitor + aspilet 1 1 
Diuretik + aspilet  1 1 

  Total 100        100% 
        

Berdasarkan tabel 3 obat antihipertensi yang digunakan untuk pengobatan pasien 
DM tipe2 dengan komplikasi hipertensi sebanyak 61 kasus dengan persentase 61% 
termasuk golongan Diuretik sebanyak 2 kasus dengan persentase 2%, golongan beta-bloker 
sebanyak 1 kasus dengan persentasi 1%, golongan ACE inhibitor sebanyak 21 kasus 
dengan persentase 21%, golongan Antagonis angiotensin sebanyak 15 kasus, golongan 
Calcium Chanel Bloker sebanyak 22 kasus dengan persentase 22%.  
d. Obat lain 
           Dalam penelitian ini banyaknya obat lain yang di gunakan untuk pengobatan pasien 

DMT2 dengan komplikasi hipertensi. Selain obat antidiabetik dan antihipertensi juga ada 

yang mengunakan obat antitrombolik contohnya adalah Aspilet (aspirin). Dan obat Vaclo 

(Clopidogrel) berfungsi sebagai obat untuk menurunkan kejadian aterosklerosis, infark 

miokard dan stroke (Dipiro, 2009). Ada beberapa kasus yang mengunakan obat Alpentin 

dan Ganin (Gabapentin) yang berfungsi sebagai obat antiepilepsi. 

 

B. Ketepatan penggunaan obat antidiabetik pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 

dengan komplikasi hipertensi rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  tahun 

2014 

1. Tepat Obat  

 Ketepatan obat merupakan kesesuaian pemberian obat antidiabetika dengan standar 

PERKENI 2011 berdasarkan algoritme pengobatan DM tipe 2. Kesesuaian pemberian obat 

antidiabetik ini tepat obat karena pada pasien diabetes mellitus  tipe 2 drug of choice yang 
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digunakan adalah monoterapi obat hipoglikemik oral terlebih dahulu dan apabila dengan 

monoterapi obat hipoglikemik oral belum dapat mengontrol kadar gulanya maka dapat 

digunakan kombinasi obat antidiabetika dengan mekanisme yang berbeda atau golongan 

obat antidiabetika yang berbeda. 
Tabel 4.  Ketepatan obat dari Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan komplikasi hipertensi di 

rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  tahun 2014. 
Keterangan Jumlah Persentase No. kasus 

Tepat obat  138 76,67  
Tidak tepat obat 42 23,33 6, 10, 14, 22, 25, 27, 32, 34, 41, 

48, 51, 52, 55, 57, 67, 69, 70, 
76, 81, 83, 86, 88, 93, 94, 98, 

99, 100 
Total  180 100 %  
Keterangan: N = 180 
 
 Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4, didapatkan hasil ketepatan obat 

sebesar 76,67% dan tidak tepat obat sesuai dengan standar PERKENI 2011 dengan 

persentase 23,33%. Ketidaktepatan obat dalam kasus ini disebabkan karena pemberian obat 

bukan merupakan obat pilihan pertama (fisrt line) yang sesuai berdasarkan rekomendasi  

dalam standar PERKENI 2011. Beberapa kasus yang menggunakan obat injeksi (insulin), 

menurut standar PERKENI 2011 insulin diperbolehkan dalam pengobatan pasien DM tipe 

2 tetapi dengan syarat tertentu.  Insulin dapat digunakan untuk pengobatan pasien DM tipe 

2 dengan keadaan seperti penurunan berat badan yang cepat, hiperglikemia berat yang 

disertai ketosis, ketoasidosis diabetik, hiperglikemia hiperosmolar non ketotik, 

hiperglikemia dengan asidosis laktat, gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal, stres 

berat (infeksi sistemik, operasi besar, IMA, stroke), diabetes melitus gestasional yang tidak 

terkendali dengan perencanaan makan, gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat dan 

kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO (PERKENI, 2011). Dalam penelitian ini 

sebagian data tidak ada yang berkaitan dengan keadaan tersebut diatas, sehingga pasien 

tersebut dikatakan tidak tepat dalam pengunaan obat insulin. 

2.  Tepat Dosis 

 Tepat dosis adalah kesesuaian dosis obat antidiabetika ynag diberikan meliputi 

tekaran dosis dan frekuensi pemberian obat dengan standar PERKENI (Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia) tahun 2011. Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat persentase tepat 

dosis pada pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan rumah sakit “X” surakarta periode 

Januari - April  tahun 2014 
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Tabel 5.  Ketepatan Dosis dari Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan komplikasi hipertensi di 
rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  tahun 2014. 

Golongan obat Keterangan Jumlah Persentase Pada kasus 
OHO Tepat Dosis 129  80,12%  

Tidak Tepat Dosis 8  4,97% 13, 14, 47, 50, 55, 59, 62, 
68,  

Insulin Tepat Dosis 8 4,97% 
Tidak Tepat Dosis 16  9,94% 32, 34, 41, 48, 51, 52, 57, 

72, 83, 94,100 
Total  161 100 %  

Keterangan NOHO          = 137; NInsulin     = 24 
 
 Ketidaktepatan dosis dalam kasus ini disebabkan karena aturan pakai obat yang 

tidak tepat, frekuensi pemakaian obat dinyatakan tidak tepat karena aturan pakai obat 

antidiabetika yang diberikan ada yang lebih dan ada yang kurang dari aturan pakai atau 

frekuensi yang dianjurkan dalam standar PERKENI 2011. Untuk obat injeksi dilihat 

berdasarkan nilai kadar glukosa darah puasa dapat dikatakan tidak tepat karena, pemberian 

dosis obat injeksi tidak sesuai dengan Dipiro 2009.  

Salah satu penyebab ketidak efektifan terapi obat adalah penggunaan dosis yang 

terlalu rendah untuk menghasilkan respon yang dikehendaki dan konsentrasi obat dalam 

plasma penderita yang berada dibawah rentang terapi yang dikehendaki (Departemen 

Kesehatan RI, 2005). 

Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah : 

1. kurang lengkapnya data, seperti tidak adanya data kadar glukosa darah puasa dan lain-

lain sehingga peneliti tidak maksimal dalam menjabarkan hasil penelitian tentang 

ketepatan pemberian dosis pada pasien diabetes mellitus tipe II. 

2. Tidak mengetahui riwayat pengobatan pasien sehingga sulit menilai ketepatan 

penggunaan insulin. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

1. Gambaran Penggunaan Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan komplikasi 

hipertensi rawat jalan Di rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  tahun 2014, 

meliputi : 

a. Golongan obat antidiabetik yang paling banyak digunakan olah pasien adalah golongan 

biguanid (Metformin) dengan persentase sebesar 14%. 

b. Untuk Obat tunggal yang digunakan dalam pengobatan penyakit Diabetes Mellitus 

Tipe 2 dengan komplikasi Hipertensi adalah golongan sulfonilurea (Glibenklamid, 

Glimepirid dan Glikuidon) dengan persentase sebesar 6%, golongan Penghambat 
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glukosidase alfa (Acarbose) dengan persentase sebesar 1%, golongan Biguanid 

(Metformin) dengan persentase sebesar 14% dan insulin (Insulin Short Acting, Insulin 

Analog Rapid Acting, Insulin Intermediate Acting, Insulin Long Acting dan Insulin 

Campuran) dengan persentase sebesar 11%. 

c. Obat kombinasi yang paling banyak digunakan adalah kombinasi acarbose dengan obat 

golongan sulfonilurea sebesar 14%. 

2. Gambaran pengobatan pada pasein diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi 

yang rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April  tahun 2014 adalah 

a. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin adalah 54% pada laki-laki dan 46% pada 

perempuan. 

b. Distribusi pasien berdasarkan usia adalah yang paling banyak terjadi penyakit Diabetes 

Mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi adalah 51-60 tahun. 

3. Hasil evaluasi ketepatan penggunaan obat antidiabetik pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2 dengan komplikasi hipertensi rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta periode 

Januari - April  tahun 2014 berdasarkan tepat obat (76,67%), tepat dosis bagi obat 

antidiabetika jenis oral (80,12%) dan tepat dosis bagi obat injeksi (4,97%) . 

Saran 

1. Diharapkan dalam terapi pengobatan Diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi 

hipertensi di rumah sakit “X” surakarta, diperhatikan frekuensi pengunaan obat dan 

kombinasi obat tetapnya agar tepat dalam penggunaan obat antidiabetika. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang ketepatan obat dan dosis pada pesien 

diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan penguji ambil data pasien dari buku medical 

record saja sepaya mendapatkan data yang lebih lengkap. 
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