
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang 

prevalensinya meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia sejak awal abad ini telah 

menjadi negara dengan jumlah penderita DM nomor 4 terbanyak di dunia (Arifin, 

2011). Mengingat angka kejadiannya yang meningkat maka pemberian terapi 

harus dilakukan secara tepat baik dari sisi farmakologi maupun non-farmakologi. 

Evaluasi penggunaan obat merupakan suatu proses jaminan mutu yang terstruktur 

dan dilakukan secara terus menerus agar obat-obat yang digunakan tepat, aman, 

dan efisien (Arifin et al., 2007). DM didefinisikan sebagai penyakit kronis yang 

disebabkan karena keturunan atau karena kurangnya produksi insulin oleh 

pankreas, atau tidak efektifnya insulin yang dihasilkan, seperti meningkatnya 

konsentrasi glukosa dalam darah, yang pada akhirnya akan merusak banyak 

sistem tubuh khususnya pembuluh darah dan saraf (World Health Organization, 

2016). 

Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) (2011), 

World Health Organization (WHO) memprediksikan adanya peningkatan jumlah 

penderita diabetes yang cukup besar pada tahun-tahun mendatang dengan 

kenaikan jumlah penderita DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 

sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Penelitian RISKESDAS pada tahun 2013 

jumlah penduduk Indonesia yang terdiagnosis DM tipe 2 sebanyak 12.191.564 

penduduk hal ini jumlahnya mengalami peningkatan hampir dua kali lipat 

dibandingkan tahun 2007, untuk Jawa Tengah jumlah penderita DM tipe 2 pada 

tahun 2013 sebanyak 385.431 penduduk (Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2014). International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2009 juga 

memprediksi kenaikan jumlah penderita DM dari 7,0 juta pada 2009 menjadi 12,0 

juta pada tahun 2030. Di Jepang dari seluruh kasus diabetes, 80% diantaranya 

merupakan DM tipe 2. Demikian pula di Taiwan, 54,2% dari kasus baru 
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didiagnosis sebagai DM tipe 2 (D’Adamo and Caprio, 2011). Sebuah penelitian 

menyebutkan bahwa di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2006 jumlah 

kasus DM tipe 2 sebanyak 34 kasus (Arifin et al., 2007). Penelitian Faningrum 

(2010) di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada periode Januari – Juli 2009 

jumlah kasus DM tipe 2 sebanyak 106 kasus dengan tepat indikasi 100%, tepat 

obat 89,4%, tepat pasien 89,7%, dan tepat dosis 85%. 

DM tipe 2 merupakan penyakit yang tidak menyebabkan kematian secara 

langsung, tetapi dapat berakibat fatal jika pengelolaannya tidak tepat. 

Ketidaktepatan terapi pada DM tipe 2 dapat menyebabkan kondisi pasien makin 

memburuk dengan munculnya penyakit komplikasi, diantaranya komplikasi 

makrovaskular seperti penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah otak, 

dan penyakit pembuluh darah perifer, serta komplikasi mikrovaskular seperti 

retinopati, nefropati, dan neuropati (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2005). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya di RS Bhakti Wira Tamtama 

Semarang tahun 2006 jenis obat antidiabetik yang paling sering digunakan yaitu 

metformin (46,87%), glibenklamid (21,88%), insulin (6,25%), kombinasi antara 

glibenklamid dan metformin (21,88%), serta kombinasi antara insulin dan 

biguanid (3,13%). Dilihat dari kriteria tepat indikasi sebesar 94,12%, sedangkan 

tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis sebesar 100% (Arifin et al., 2007). 

Penelitian lain di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2010 menunjukkan 

ketepatan penggunaan obat antidiabetika adalah 98% tepat indikasi, 74,5% tepat 

obat, 93,3% tepat dosis, dan 97,5% tepat pasien (Ariyanto, 2010). 

Angka kejadian DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten pada tahun 2015 menduduki urutan ke-14 dengan jumlah 

penderita pertahun sekitar 300 penderita. Mengingat angka kejadiannya yang 

tinggi, serta pentingnya penanganan yang tepat terhadap pemberian terapi pada 

DM tipe 2 serta komplikasi yang ditimbulkannya, maka diperlukan penelitian 

evaluasi ketepatan terapi pada DM tipe 2. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana gambaran terapi DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten periode Januari - Juni 2015? 

2. Bagaimana ketepatan pemberian obat pada pasien DM tipe 2 di instalasi rawat 

inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten periode Januari - Juni 2015 

berdasarkan parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui gambaran terapi DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten periode Januari - Juni 2015 

2. Untuk mengetahui ketepatan pemberian obat pada pasien DM tipe 2 di instalasi 

rawat inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten periode Januari - Juni 2015 

berdasarkan parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Mellitus Tipe 2 

a. Definisi 

Diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit kronik yang terjadi akibat 

kekurangan metabolisme glukosa yang disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin 

dari sel beta, hal ini menyebabkan tingginya kadar gula darah. DM ditandai 

dengan poliuri (meningkatnya keluaran urin), polifagi (meningkatnya rasa lapar), 

dan polidipsi (meningkatnya rasa haus) (Kee and Hayes, 1996). Diabetes 

diklasifikasikan menjadi beberapa macam, salah satu diantaranya yaitu diabetes 

mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 (DM tipe 2) didefinisikan sebagai keadaan 

dimana terjadi predominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif 

sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin 

(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). 
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b. Patogenesis 

DM tipe 2 ditandai dengan gangguan sekresi insulin dan resistensi 

terhadap insulin. Adanya resistensi insulin menyebabkan penggunaan glukosa 

oleh jaringan menjadi terganggu, produksi glukosa hepatik meningkat, dan 

kelebihan glukosa menumpuk dalam sirkulasi. Hiperglikemia ini merangsang 

pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin dalam upaya untuk mengatasi 

resistensi insulin (Koda-Kimble et al., 2009). 

c. Etiologi 

Etiologi DM tipe 2 merupakan multifaktor yang belum sepenuhnya 

terungkap dengan jelas. Faktor genetik dan pengaruh lingkungan cukup besar 

dalam menyebabkan terjadinya DM tipe 2, antara lain obesitas, diet tinggi lemak 

dan rendah serat, serta kurangnya gerak badan. Obesitas atau kegemukan 

merupakan salah satu faktor pradisposisi utama (Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia, 2011). 

d. Patofisiologi 

Pada DM tipe 2 awalnya jumlah insulin dideteksi dalam jumlah yang 

cukup di dalam darahnya, disamping kadar glukosanya yang tinggi. Jadi, awal 

patofisiologis DM tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, tetapi 

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

normal atau disebut juga dengan resistensi insulin. Disamping resistensi insulin, 

pada penderita DM tipe 2 dapat juga timbul gangguan sekresi insulin dan produksi 

glukosa hepatik yang berlebihan. Sel-sel β pankreas mensekresi insulin dalam dua 

fase. Fase pertama sekresi insulin terjadi segera setelah stimulus glukosa yang 

ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah, sedangkan sekresi fase kedua 

terjadi sekitar 20 menit sesudahnya. Pada awal perkembangan DM tipe 2, sel-sel β 

menunjukkan gangguan pada sekresi insulin fase pertama, artinya sekresi insulin 

gagal mengkompensasi resistensi insulin. Perkembangan penyakit selanjutnya 

pada penderita DM tipe 2 akan mengalai kerusakan sel-sel β pankreas yang terjadi 

secara progresif, yang seringkali akan mengakibatkan defisisensi insulin, sehingga 

akhirnya memerlukan insulin eksogen (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2005). 
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e. Gejala klinik 

Diabetes biasanya muncul tanpa disertai gejala, namun ada beberapa gejala 

yang harus diperhatikan sebagai isyarat kemungkinan terkena diabetes. Gejala 

tipikal yang sering dialami penderita diabetes antara lain poliuria (sering buang air 

kecil), polidipsia (sering haus), polifagi (mudah merasa lapar), penglihatan kabur, 

koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, 

pruritus (gatal-gatal), dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005). 

f. Faktor risiko 

Faktor-faktor yang meningkatkan risiko DM tipe 2 antara lain: 

1) Riwayat diabetes dalam keluarga 

2) Riwayat diabetes gestasional 

3) Riwayat melahirkan bayi dengan berat badan > 4 kg 

4) Kista ovarium 

5) IFG (Impaired fasting glucose) atau IGT (Impaired glucose tolerance) 

6) Obesitas (> 120% berat badan ideal) 

7) Umur 

8) Etnik atau ras 

9) Hipertensi 

10) Hiperlipidemia 

11) Kurang olah raga serta pola makan rendah serat. 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005) 

g. Komplikasi  

DM tipe 2 merupakan penyakit yang tidak menyebabkan kematian secara 

langsung, tetapi dapat berakibat fatal jika pengelolaannya tidak tepat. 

Ketidaktepatan terapi pada DM tipe 2 dapat menyebabkan kondisi pasien makin 

memburuk dengan munculnya penyakit komplikasi, diantaranya komplikasi 

makrovaskular seperti penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah otak, 

dan penyakit pembuluh darah perifer, serta komplikasi mikrovaskular seperti 

retinopati, nefropati, dan neuropati (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2005). 
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h. Diagnosis 

Menurut PERKENI (2011), kriteria diagnosis DM tipe 2 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Kriteria Diagnosis DM tipe 2 

1. Gejala klasik DM + glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) 

Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa 

memperhatikan waktu makan terakhir 

Atau 

2. Gejala klasik DM 

+ 

Kadar glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L) 

Puasa diartikan pasien tak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam 

Atau 

3. Kadar gula plasma 2 jam pada TTGO ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) 

TTGO yang dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa yang setara dengan 

75 g glukosa anhidrus yang dilarutkan ke dalam air. 

*Pemeriksaan HbA1c (≥ 6,5%) oleh ADA 2011 sudah dimasukkan menjadi salah satu kriteria diagnosis DM, jika 

dilakukanpada sarana laboratorium yang telah terstandardisasi dengan baik. 

 

Tes hemoglobin terglikosilasi atau glikohemoglobin (A1C) merupakan 

cara yang digunakan untuk menilai efek perubahan terapi 8-12 minggu 

sebelumnya (PERKENI, 2011). Mendiagnosis dengan menggunakan HbA1c 

memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan menggunakan glukosa 

plasma puasa atau TTGO (Tes Toleransi Glukosa Oral), karena memiliki 

kenyamanan yang lebih besar bagi pasien, lebih stabil, serta tidak terpengaruh 

kondisi pasien (stress atau penyakit lain) (American Diabetes Association, 2015). 

2. Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2 

Terapi farmakologis yang diberikan pada pasien DM tipe 2 dapat berupa 

obat hipoglikemik oral atau suntikan insulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM Tahap I Tahap II Tahap III 

GHS 
GHS + 

Monoterapi        GHS + 

Kombinasi 2 

OHO       GHS + 

Kombinasi 2 
OHO +  

Insulin 

       GHS + 
Kombinasi 3 

OHO 

 

Insulin 

Catatan: 

GHS = Gaya Hidup Sehat. 

Dinyatakan gagal bila terapi 

selama 2-3 bulan tidak 
mencapai target HbA1C < 

7%. 

Bila tidak ada pemeriksaan 

HbA1C dapat dipergunakan 
pemeriksaan glukosa darah 

yang dikonversikan ke 

HbA1C menurut ADA 2010. 

 

Gambar 1. Algoritme terapi DM tipe 2 menurut standar PERKENI 2011 
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a. Obat hipoglikemik oral (OHO) 

Berdasarkan cara kerjanya, OHO dibagi menjadi 5 golongan yaitu pemicu 

sekresi insulin, peningkat sensitivitas insulin, penghambat glukoneogenesis, 

penghambat absorpsi glukosa, dan DPP-IV inhibitor (Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia, 2011). 

1) Pemicu sekresi insulin  

a) Sulfonilurea 

Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin 

oleh sel beta pankreas, dan merupakan pilihan utama untuk pasien dengan berat 

badan normal dan kurang, namun masih boleh diberikan kepada pasien dengan 

berat badan lebih. Untuk menghindari hipoglikemia berkepanjangan pada 

berbagai keadaan seperti orang tua, gangguan faal ginjal dan hati, kurang nutrisi 

serta penyakit kardiovaskular, tidak dianjurkan penggunaan sulfonilurea kerja 

panjang (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). 

b) Glinid 

Glinid merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan sulfonilurea, 

dengan penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Golongan ini 

terdiri dari 2 macam obat yaitu repaglinid dan nateglinid. Obat ini diabsorpsi 

dengan cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresi secara cepat melalui 

hati. Obat ini dapat mengatasi hiperglikemia post prandial (Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia, 2011). 

2) Peningkat sensitivitas terhadap insulin 

a) Tiazolidindion 

Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan 

meningkatkan jumlah protein pengakut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan 

glukosa di perifer. Tiazolidindion dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal 

jantung kelas I-IV karena dapat memperberat edema dan juga pada gangguan faal 

hati. Pada pasien yang menggunakan tiazolidindion perlu dilakukan pemantauan 

faal hati secara berkala (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). 
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3) Penghambat glukoneogenesis 

a) Metformin 

Obat ini mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa hati 

(glukoneogenesis) juga memperbaiki ambilan glukosa perifer. Terutama dipakai 

pada penyandang diabetes gemuk. Metformin dikontraindikasikan pada pasien 

dengan gangguan fungsi ginjal dan hati, serta pasien dengan kecenderungan 

hipoksemia. Metformin menimbulkan efek samping mual, maka diberikan setelah 

makan (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011).  

4) Penghambat glukosidase alfa (Akarbosa) 

Obat ini bekerja dengan mengurangi absorpsi glukosa di usus halus, 

sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah setelah makan. 

Akarbosa tidak menimbulkan efek samping hipoglikemia. Efek samping yang 

paling sering ditemukan ialah kembung dan flatulens (Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia, 2011). 

5) DPP-IV inhibitor 

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) merupakan suatu hormon peptida yang 

dihasilkan oleh sel L di mukosa usus. Peptida ini disekresi oleh sel mukosa usus 

bila ada makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. GLP-1 merupakan 

perangsang kuat pelepasan insulin dan sekaligus sebagai penghambat sekresi 

glukagon. Namun demikian, secara cepat GLP-1 dirubah diubah oleh enzim 

dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), menjadi metabolit GLP-1-(9,36)-amide yang 

tidak aktif. Berbagai obat yang masuk golongan DPP-4 inhibitor, mampu 

menghambat kerja DPP-4 sehingga GLP-1 tetap dalam konsentrasi yang tinggi 

dalam bentuk aktif dan mampu merangsang pelepasan insulin serta menghambat 

pelepasan glucagon (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). 

Cara pemberian OHO, terdiri dari: 

1) OHO dimulai dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai 

respon kadar glukosa darah, dapat diberikan hingga dosis optimal. 

2) Sulfonilurea: 15-30 menit sebelum makan 

3) Repaglinid, Nateglinid: sesaat sebelum makan 
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4) Metformin: sebelum atau pada saat atau sesudah makan 

5) Penghambat glukosidase: bersama makan suapan pertama 

6) Tiazolidindion: tidak bergantung pada jadwal makan 

7) DPP-IV inhibitor: dapat diberikan bersama makan dan atau sebelum makan 

(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). 

b. Suntikan insulin 

Insulin dikendalikan oleh tubuh untuk menstabilkan kadar gula darah. 

Apabila kadar gula darah tinggi, sekresi insulin akan meningkat. Sebaliknya, 

apabila kadar gula darah rendah, maka sekresi insulin juga akan menurun. Insulin 

bekerja  dengan membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. Selain kadar 

gula darah, faktor yang menjadi pemicu sekresi insulin antara lain hormon-

hormon saluran cerna, hormon kelenjar pankreas, kadar asam lemak, benda keton 

dan asam amino di dalam darah, serta neurotransmiter otonom (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 2005). Insulin diperlukan pada keadaan: 

1) Penurunan berat badan yang cepat 

2) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis 

3) Ketoasidosis diabetik 

4) Hiperglikemia hiperosmolar non ketotik 

5) Hiperglikemia dengan asidosis laktat 

6) Gagal dengan OHO dosis optimal 

7) Stress berat (infeksi sistemik, operasi besar, IMA, stroke) 

8) Kehamilan dengan DM yang tidak terkendali dengan perencanaan makanan 

9) Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO (Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia, 2011). 

Sediaan insulin biasanya dikemas dalam bentuk vial, kecuali dinyatakan 

lain, penyuntikannya dilakukan secara subkutan dengan lokasi penyuntikan bisa 

daerah lengan atas, daerah perut, paha bagian atas, atau pantat. Penyerapan yang 

paling cepat yaitu penyuntikan di daerah perut, diikuti di daerah lengan, paha 

bagian atas, kemudian bokong. Penyerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

bila disuntikan secara intramuskular dalam maka penyerapannya akan lebih cepat, 

selain itu kegiatan fisik yang dilakukan setelah penyuntikan juga akan 
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mempercepat onset dan mempersingkat durasi. Sediaan insulin tersedia dalam 

beberapa jenis berdasarkan mula kerja (onset) dan masa kerjanya (durasi) 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005). 

Tabel 2. Penggolongan sediaan insulin berdasarkan waktu kerja 

Sediaan Insulin Awal kerja Puncak kerja Lama kerja 

Insulin Prandial (meal-related) 

Insulin analog rapid-acting 
Insulin lispro (Humalog

®
) 

Insulin gluisine (Apidra
®
) 

Insulin aspart (NovoRapid
®
) 

Insulin short-acting 
Regular (Actrapid

®
; Humulin

®
 R) 

 

 

5 – 15 menit 

5 – 15 menit 

5 – 15 menit 

 

30 – 60 menit 

 

 

30 – 90 menit 

30 – 90 menit 

30 – 90 menit 

 

30 – 90 menit 

 

 

3 – 5 jam 

3 – 5 jam 

3 – 5 jam 

 

3 – 5 jam 

Insulin intermediate-acting 

NPH (Insulartard
®
, Humulin

®
 N) 

Lente* 

 

2 – 4 jam 

3 – 4 jam 

 

4 – 10 jam 

4 – 12 jam 

 

10 – 16 jam 

12 – 18 jam 

Insulin long-acting 

Insulin glargine (Lantus
®
) 

Ultralente
®
 

Insulin determir (Levemir
®
) 

 

2 – 4 jam 

6 – 10 jam 

2 – 4 jam 

 

No peak 

8 – 10 jam 

No peak 

 

- 

- 

- 

Insulin campuran 

(short- dan intermediate-acting) 

70%NPH/30%regular 

(Mixtard
®
, Humulin

®
30/70) 

70% insulin aspart protamine/30% 

Insulin aspart (NovoMix
®
 30) 

75% insulin lispro protamine/25% 

insulin lispro injection (Humalog
®
 

Mix25) 

 

 

30 – 60 menit 

 

10 – 20 menit 

 

5 – 15 menit 

 

 

Dual 

 

Dual 

 

1 – 2 jam 

 

 

10 – 16 jam 

 

15 – 18 jam 

 

16 – 18 jam 

Keterangan: 

*Belum tersedia di Indonesia 

Nama dalam tanda kurung adalah nama dagang 

(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2006) 

c. Terapi kombinasi 

Pemberian OHO maupun insulin dimulai dengan dosis rendah, untuk 

kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respons kadar glukosa darah. 

Terapi OHO secara kombinasi harus dipilih dua macam obat dari golongan yang 

berbeda, bila target kadar glukosa belum tercapai bisa digunakan kombinasi tiga 

OHO dari golongan yang berbeda atau kombinasi dengan insulin. Kombinasi 

OHO dan insulin yang sering digunakan ialah kombinasi OHO dan insulin basal 

(kerja menengah atau kerja panjang) yang diberikan malam hari menjelang tidur 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005). 

Dual terapi diperlukan jika monoterapi gagal mencapai target glikemik, 

dari sekian banyak pilihan, penambahan sulfonilurea direkomendasikan untuk 

dikombinasikan dengan metformin. Alternatif  lain yaitu bersama inhibitor α-
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glukosidase, DPP-IV inhibitor, atau tiazolidindion. Terapi kombinasi dapat 

mengurangi kadar HbA1C sekitar 1% atau 11mmol/mol dibandingkan dengan 

monoterapi (International Diabetes Federation Guideline Development Group, 

2014). 

Dasar pemikiran terapi insulin menurut PERKENI 2011 adalah sebagai 

berikut: 

1) Sekresi insulin fisiologis terdiri dari sekresi basal dan sekresi prandial. Terapi 

insulin diupayakan mampu meniru pola sekresi insulin yang fisiologis. 

2) Defisiensi insulin mungkin berupa defisiensi insulin basal, insulin prandial 

atau keduanya. Defisiensi insulin basal menyebabkan timbulnya hiperglikemia 

pada keadaan puasa, sedangkan defisiensi insulin prandial akan menimbulkan 

hiperglikemia setelah makan. 

3) Terapi insulin untuk substitusi ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap 

defisiensi yang terjadi. 

4) Sasaran pertama terapi hiperglikemia adalah mengendalikan glukosa darah 

basal (puasa). Hal ini dapat dicapai dengan terapi oral maupun insulin. Insulin 

yang dipergunakan untuk mencapai sasaran glukosa darah basal adalah insulin 

basal (insulin kerja sedang atau panjang).  

5) Penyesuaian dosis insulin basal untuk pasien rawat jalan dapat dilakukan 

dengan menambah 24 unit setiap 34 hari bila sasaran terapi belum tercapai. 

6) Apabila sasaran glukosa darah basal (puasa) telah tercapai, sedangkan A1C 

belum mencapai target, maka dilakukan pengendalian glukosa darah prandial 

(mealrelated). Insulin yang dipergunakan untuk mencapai sasaran glukosa 

darah prandial adalah insulin kerja cepat (rapid acting) atau insulin kerja 

pendek (short acting). Kombinasi insulin basal dengan insulin prandial dapat 

diberikan subkutan dalam bentuk 1 kali insulin basal + 1 kali insulin prandial 

(basal plus), atau 1 kali basal + 2 kali prandial (basal 2 plus), atau 1 kali basal 

+ 3 kali prandial (basal bolus). 

7) Insulin basal juga dapat dikombinasikan dengan OHO untuk menurunkan 

glukosa darah prandial seperti golongan obat peningkat sekresi insulin kerja 
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pendek (golongan glinid), atau penghambat penyerapan karbohidrat dari 

lumen usus (akarbosa). 

8) Terapi insulin tunggal atau kombinasi disesuaikan dengan kebutuhan pasien 

dan respon individu, yang dinilai berdasarkan kadar glukosa darah harian. 

Pemberian insulin di rumah sakit menurut Perhimpunan Dokter Spesialis 

Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) (2011) yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. Protokol terapi insulin subkutan 

Perhitungan dosis insulin awal 

Glargine 10 U sebelum tidur 

  5 U pada keadaan yang dikhawatirkan terjadi hipoglikemia 

 10 U pada pasien DM tipe 2, obesitas, infeksi, luka terbuka, 

dalam terapi steroid, pasca CABG. 

Insulin short/rapid 

acting 

0,1 U/kg tiap makan 

Sesuaikan atau berikan setelah makan pada pola makan yang tidak 

teratur. 

Periksa glukosa saat makan dan sebelum tidur 

200-299 mg/dL Tambah insulin rapid acting 0,075 U/kgBB 

> 300 mg/dL Tambah insulin rapid acting 0,1 U/kgBB 

Sesuaikan dosis glargine untuk mempertahankan glukosa darah puasa 80-110 mg/dL 

Jika tercapai Sesuaikan insulin rapid acting untuk mencapai kadar glukosa darah 

sebelum makan dan sebelum tidur 120-200 mg/dl 

Jika protokol dimulai dengan pemberian NPH (bukan glargine/detemir), maka dosis yang 

diberikan 0,25 U/kgBB NPH saat makan pagi dan sebelum tidur (0,15 U/kgBB bila khawatir 

terjadi hipoglikemia; 0,35 U/kgBB untuk kondisi dengan peningkatan kebutuhan insulin basal). 

Selain itu, tetap diberikan 0,1 U/kgBB rapid acting insulin setiap makan. 

(Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, 2011) 

Tabel 4. Protokol terapi insulin infus intravena 

Pemeriksaan Kadar gula darah Tindakan 

Periksa kadar glukosa darah 

saat pasien masuk ICU 

> 220 mg/dL Mulai insulin 2-4 unit/jam 

110-220 mg/dL Mulai insulin 1-2 unit/jam 

< 110 mg/dL Periksa glukosa darah tiap 4 

jam, insulin tidak diberikan 

Periksa glukosa darah tiap 1-2 

jam sampai kadar normal 

> 140 mg/dL Naikkan insulin 1-2 unit/jam 

110-140 mg/dL Naikkan insulin 0,5-1 unit/jam 

Bila tercapai kadar normal Sesuaikan insulin 0,1-0,5 

unit/jam 

Bila kadar glukosa mendekati 

normal 

Sesuaikan insulin 0,1-0,5 

unit/jam 

Kadar glukosa normal Turunkan insulin setengahnya 

Kadar glukosa darah turun 

bertahap 

Turunkan insulin, periksa 

glukosa darah tiap 1 jam 

60-80 mg/dL Stop insulin infus, periksa gula 

darah tiap 1 jam, berikan 

glukosa 

(PAPDI, 2011) 

Pasien yang akan menjalani operasi elektif pemberian insulin umumnya 

dimulai apabila ditemukan kadar glukosa darah lebih dari 140 mg/dL. Pasien DM 
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di ruang intensif yang akan menjalani operasi, insulin dapat mulai diberikan bila 

kadar glukosa darah lebih dari 110 mg/dL target kadar glukosa darah yang 

diinginkan untuk pasien kritis yang akan menjalani operasi adalah 80 – 110 

mg/dL, sementara untuk pasien dengan operasi lainnya target kadar glukosa darah 

adalah 90 - 140 mg/dL. Jenis insulin yang digunakan yaitu insulin bolus intravena. 

Setelah tindakan operasi, pemberian infus insulin tetap diberikan hingga pasien 

bisa makan, kemudian dimulai dengan insulin subkutan sesuai kebutuhan 

(PAPDI, 2011). 

Tabel 5. Protokol infus insulin untuk perioperatif 

GD (mg/dL) 
Infus insulin 

mL/jam unit/jam 

< 70 1,0 0,5 

71 – 100 2,0 1,0 

101 – 150 3,0 1,5 

151 – 200 4,0 2,0 

201 – 250 6,0 3,0 

251 – 300 8,0 4,0 

> 300 12,0 6,0 

(PAPDI, 2011) 

3. Terapi Rasional 

Menurut WHO terapi dikatakan rasional jika pengobatan diberikan sesuai 

kebutuhan klinis pasien, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individual, 

dan dalam jangka waktu yang tepat. Secara praktis, penggunaan obat dikatakan 

rasional jika memenuhi kriteria: 

a. Tepat indikasi 

Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk indikasi yang tepat. 

Tepat indikasi adalah pemberian obat sesuai dengan diagnosis yang ditetapkan.  

b. Tepat obat 

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis 

ditegakkan dengan benar. Dengan demikian, obat yang dipilih harus memiliki 

efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit atau obat yang dipilih merupakan 

drug of choice bagi kondisi pasien. 

c. Tepat pasien 

Respon individu terhadap efek obat sangat beragam. Obat yang diberikan 

harus efektif dan aman bagi pasien dengan mutu terjamin. 
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d. Tepat dosis 

Dosis, cara, dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek 

terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan akan sangat berisiko timbulnya efek 

samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya 

kadar terapi yang diharapkan. 

Pemberian terapi yang tidak rasional dapat menimbulkan dampak klinik 

yang negatif bagi pasien. Ciri-ciri pengobatan tidak rasional diantaranya: 

a. Peresepan berlebih (over prescribing), yaitu jika memberikan obat yang 

sebenarnya tidak diperlukan untuk penyakit yang bersangkutan. 

b. Peresepan kurang (under prescribing), yaitu jika pemberian obat kurang dari 

yang seharusnya diperlukan, baik dalam hal dosis, jumlah, maupun lama 

pemberian obat. Tidak diresepkannya obat yang diperlukan untuk penyakit 

yang diderita juga termasuk dalam kategori ini. 

c. Peresepan majemuk (multiple prescribing), yaitu jika memberikan beberapa 

obat untuk satu indikasi penyakit yang sama yang dapat disembuhkan hanya 

dengan satu obat. 

d. Peresepan salah (incorrect prescribing), mencakup pemberian obat untuk 

indikasi yang keliru, untuk kondisi yang sebenarnya merupakan kontraindikasi 

pemberian obat, memberikan risiko kemungkinan efek samping yang lebih 

besar, pemberian informasi yang keliru mengenai obat yang diberikan pada 

pasien, dan sebagainya (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). 

 

E. Keterangan Empiris 

Pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran terapi serta 

ketepatan pemberian obat pada pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten periode Januari - Juni 2015. 


