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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Diabetes melitus adalah kelainan metabolik yang ditandai dengan resistensi 

terhadap aksi insulin, sekresi insulin tidak mencukupi, atau keduanya. Manifestasi 

klinis dari gangguan ini adalah hiperglikemia. Sebagian besar pasien dengan DM 

dikelompokkan menjadi satu dari dua kategori besar: DM tipe 1 yang disebabkan 

oleh defisiensi insulin, atau DM tipe 2 didefinisikan dengan adanya resistensi 

insulin dan disfungsi sel beta. Wanita yang mengidap diabetes selama kehamilan 

diklasifikasikan sebagai diabetes gestasional (Curtis et al., 2017). 

Berdasarkan data dari  Dinkes Klaten (2016) 5 besar penyakit tidak menular 

yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Klaten pada tahun 2014 dan 

2015 adalah DM yang  menempati urutan kedua setelah hipertensi. Penderita DM 

tercatat sebanyak 9983 orang di tahun 2014 dan 8324 orang di tahun 2015. 

Angka kematian di dunia pada penderita diabetes melitus mencapai 5,1 juta 

pada tahun 2013. Indonesia menempati urutan nomor 7 dari 10 negara tertinggi 

yang memiliki penderita diabetes di tahun 2013. Biaya yang dikeluarkan untuk 

terapi DM mencapai USD 465 miliar di tahun 2011, dan dapat diperkirakan pada 

tahun 2030 akan meningkat sebesar USD 595 miliar (International Diabetes 

Federation, 2013). 

 Menurut Priharsi (2015) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 

Surakarta Tahun 2014, antidiabetik oral yang paling banyak digunakan adalah 

glikuidon dari golongan sulfonilurea dengan persentase 80%. Efektivitas terapi 

tertinggi yaitu golongan biguanid dengan hasil persentase 58,33% dan hasil 

efektivitas terendah yaitu golongan sulfonilurea yang menghasilkan persentase 

sebesar 14,81%. Biaya antidiabetik oral tertinggi yaitu golongan sulfonilurea 

dengan nilai ACER dan ICER sebesar Rp 15.193, sedangkan biaya antidiabetik 

oral terendah adalah golongan biguanid dengan nilai ACER sebesar Rp 1.426,72 

dan ICER sebesar Rp 10.454,89.  
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 Menurut Mukminah (2015) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. 

Soetijono Blora Tahun 2013, antidiabetika oral yang paling banyak digunakan 

adalah kombinasi metformin dan glibenklamid sebesar 68,08%. Biaya medik 

langsung yang paling murah adalah kombinasi metformin dan glibenklamid 

sebesar Rp 91.900. Efektivitas terapi paling besar adalah kombinasi metformin 

dan glimepirid sebesar 7,47%. Berdasarkan nilai ACER, kombinasi yang paling 

cost effective adalah metformin dan glimepirid dengan nilai ACER sebesar Rp 

15.000 per % efektivitas. 

Menurut Depkes RI (2005) obat antidiabetik golongan sulfonilurea 

merupakan obat yang sangat bermanfaat untuk penderita DM yang kelenjar 

pankreasnya masih mampu memproduksi insulin, akan tetapi karena sesuatu yang 

menghambat sekresinya. Sulfonilurea merupakan obat pilihan (drug of choice) 

untuk penderita DM baru dengan berat badan kurang dan normal yang tidak 

disertai dengan ketoasidosis sebelumnya. Efek samping dari sulfonilurea 

umumnya ringan dan frekuensinya rendah, antara lain gangguan susunan syaraf 

pusat dan gangguan saluran cerna.  

Glimepiride memiliki mula kerja yang pendek dan waktu kerja lama, 

sehingga biasanya diberikan dengan cara pemberian dosis tunggal. Jika 

glimepiride dibandingkan dengan glibenklamid, glimepiride lebih jarang 

menimbulkan efek hipoglikemik pada awal pengobatan (Depkes RI, 2005). 

Menurut Depkes RI (2005) metformin dapat menurunkan kadar glukosa 

darah dengan cara memperbaiki transport glukosa ke dalam sel-sel otot. 

Metformin dapat memperbaiki uptake glukosa sampai sebesar 10-40%. Efek 

samping yang sering terjadi adalah muntah, asidosis laktat, nausea, dan terkadang 

diare. Menurut Perkeni (2015) metformin merupakan obat pilihan pertama untuk 

pengobatan DM tipe 2 pada sebagian besar kasus. 

 Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Delanggu karena berdasarkan salah satu sumber dari rumah sakit tersebut, jumlah 

pasien DM tipe 2 rawat jalan yang menggunakan menggunakan terapi 

farmakologi metformin dan glimepiride sebanyak 1590 pasien. Sebagai rumah 

sakit besar di Kabupaten Klaten yang memiliki banyak pasien DM tipe 2, analisis 
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cost effective dapat memberi masukan kepada klinisi rumah sakit untuk 

menyeimbangkan biaya pengeluaran dan outcome yang menguntungkan bagi 

pasien. 

 Maka peneliti tertarik meneliti analisis biaya dan efektivitas antidiabetika 

tunggal antara metformin dan glimepiride pada pasien DM tipe 2. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu manakah antidiabetik oral yang paling cost effective antara metformin dan  

glimepiride pada pasien DM tipe 2 rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah 

Delanggu tahun 2016. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah tersbut, maka tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui antidiabetik oral yang paling cost effective antara metformin 

dan glimepiride pada pasien diabetes melitus tipe 2 rawat jalan di RS PKU 

Muhammadiyah Delanggu Tahun 2016. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Diabetes Melitus 

a. Definisi 

 Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan 

kenaikan kadar gula darah (hiperglikemia) kronik. Penyakit hiperglikemia kronik 

dapat terjadi pada banyak orang di seluruh Indonesia. DM dan penyakit tidak 

menular lainnya akan berkembang menjadi penyebab utama kesakitan dan 

kematian di Indonesia. Penyakit ini merupakan beban yang besar bagi pelayanan 

dan perekonomian di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui komplikasi-komplikasinya (Sugiyono, 2010). 
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b. Etiologi 

 Etiologi DM ada bermacam-macam  meskipun jenis yang berbeda 

akhirnya akan mengarah pada insufisiensi insulin, tetapi determinan genetik 

biasanya memegang peranan penting pada mayoritas penderita DM. DM 

tergantung insulin (DMTI) adalah penyakit autoimun yang ditentukan secara 

genetik dengan gejala-gejala yang pada akhirnya menuju pada proses bertahap 

perusakan imunologik sel-sel yang memproduksi insulin. Manifestasi klinis dari 

DM terjadi jika lebih dari 90% sel-sel beta menjadi rusak. Pada DM dalam bentuk 

yang lebih berat, sel-sel beta telah dirusak semuanya, sehingga terjadi 

insulinopenia dan semua kelainan metabolik yang berkaitan dengan defisiensi 

insulin. Pada pasien-pasien dengan DM Tak Tergantung Insulin (DMTTI), 

ditandai dengan kelainan dalam sekresi insulin maupun dalam kerja insulin (Price 

and Wilson, 2005). 

c. Klasifikasi 

 Klasifikasi penyakit DM secara umum dibagi menjadi 3 yaitu: 

1) Diabetes melitus tipe 1 

 Pada DM tipe 1, tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Sistem kekebalan 

tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel di pankreas yang membuat insulin. 

Diabetes tipe 1 biasanya didiagnosis pada anak-anak dan dewasa muda, meski 

bisa muncul pada usia berapapun. Orang dengan diabetes tipe 1 perlu 

mengkonsumsi insulin setiap hari untuk tetap hidup (Price and Wilson, 2005). 

2) Diabetes melitus tipe 2 

 Pada DM tipe 2, tubuh tidak membuat atau menggunakan insulin dengan 

baik. Diabetes tipe 2 dapat terjadi pada usia berapapun, bahkan saat masa kanak-

kanak. Namun, jenis diabetes ini paling sering terjadi pada orang setengah baya 

dan lebih tua. Tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum (Price and Wilson, 

2005). 

3) Diabetes melitus kehamilan  

 Diabetes melitus kehamilan adalah intoleransi glukosa yang mulai timbul 

atau mulai diketahui selama pasien hamil. Karena peningkatan sekresi berbagai 
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hormon disertai pengaruh metaboliknya terhadap toleransi glukosa, maka 

kehamilan memang merupakan keadaan diabetogenik (Price and Wilson, 2005). 

d. Gejala dan Diagnosa 

 Berbagai gejala yang dapat terjadi pada penderita DM, apabila mengalami 

gejala sebagai berikut: 

1) Keluhan klasik DM: poliuria, polifagia, polidipsia, penurunan berat badan 

yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. 

2) Keluhan lainnya: gatal, lemah badan, mata kabur, kesemutan, dan disfungsi 

ereksia pada pria, serta pruritus vulva pada wanita. 

 Diagnosis DM berdasarkan pemeriksaan kadar glukosa darah, yang 

dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma 

darah vena.  Pemantauan hasil dapat dilakukan dengan menggunakan 

pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer dan tidak dapat didasarkan 

dengan adanya glukosuria. 

 Pemeriksaan penyaring dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah 

kapiler diperbolehkan untuk menjadi patokan diagnosis DM, hal ini harus 

diperhatikan perbedaan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah kapiler dan darah 

vena seperti Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Kadar glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring dan 

diagnosis diabetes melitus (mg/dl) (PERKENI, 2015) 

e. Penatalaksanaan 

 Menurut Perkeni (2015) tujuan penatalaksaan secara umum adalah 

meningkatkan kualitas hidup penderita DM. Tujuan pelaksanaan meliputi: 

 Bukan DM Belum pasti 

DM 

DM 

Kadar glukosa darah 

sewaktu (mg/dL) 

 

 

Kadar glukosa darah 

puasa (mg/dL) 

Plasma vena 

 

Darah kapiler 

 

Plasma vena 

 

Darah kapiler 

<100 

 

<90 

 

<100 

 

<90 

100-199 

 

90-199 

 

100-125 

 

90-99 

≥200 

 

≥200 

 

≥126 

 

≥100 
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1) Tujuan jangka pendek : menghilangkan keluhan DM, mengurangi resiko 

komplikasi akut, dan memperbaiki kualitas hidup. 

2) Tujuan jangka panjang : mencegah dan menghambat progresivitas penyulit 

mikroangiopati dan makroangiopati. 

3) Tujuan akhir pengelolaan : turunnya mortilitas dan morbiditas DM. 

 Diabetes melitus dapat  mencapai tujuan tersebut, dengan melakukan 

pengendalian glukosa darah, berat badan, profil lipid, dan tekanan darah, melalui 

pengelolaan pasien secara komprehensif. 

1) Penatalaksanaan DM dibagi menjadi 2, yaitu : Penatalaksanaan non 

farmakologi (tanpa obat) 

a) Edukasi 

 Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat yang merupakan upaya 

pencegahan dan bagian yang sangat penting dari pengelolaan DM secara holistik 

(Perkeni, 2015). 

b) Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

 Diet penderita DM ditujukan untuk mengatur karbohidrat dan kalori yang 

dimakan setiap hari. Jumlah kalori yang dibutuhkan tergantung dengan kebutuhan 

untuk mengurangi, mempertahankan, dan menambah berat badan (Price and 

Wilson, 2005). 

c) Jasmani 

 Latihan fisik atau kegiatan jasmani secara teratur, 3-5 kali dalam seminggu 

dengan durasi sekitar 30-45 menit, dengan total 150 menit dalam seminggu. Jeda 

latihan fisik atau kegiatan jasmani tidak lebih dari 2 hari berturut-turut (Perkeni, 

2015). 

2) Penatalaksanaan farmakologi  

 Menurut Perkeni (2015) terapi farmakologis dibagi menjadi obat oral dan 

bentuk suntikan.  

a) Obat Antihiperglikemia Oral 

 Obat antihiperglikemia oral terbagi menjadi 5 golongan, yaitu: 

Sulfonilurea, Glinid, Biguanid, Tiazolidinion, Penghambat α glukosidase. 
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 Sulfonilurea memiliki mekanisme utama dengan meningkatan sekresi 

insulin karbohidrat (Curtis et al., 2008). Sulfonilurea digunakan untuk pasien 

yang tidak kelebihan berat badan atau pasien yang tidak dapat minum metformin. 

Contohnya: Glibenklamid, Glimepirid, Glikuidon, Klorpropamid, dan Tolbutamid 

(Badan POM RI, 2008).  

Glinid cara kerjanya sama dengan sulfonilurea, yaitu meningkatkan sekresi 

insulin.  Golongan ini terdiri dari 2 macam obat yaitu Nateglinid dan Repaglinid 

(Perkeni, 2015). Metformin meningkatkan sensitivitas insulin baik hati maupun 

perifer (otot) jaringan (Curtis et al., 2008). Metformin merupakan pilihan pertama 

bagi pasien yang kelebihan berat badan dimana diet ketat gagal untuk 

mengendalikan diabetes (Badan POM RI, 2008).  

Tiazolidinion golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin 

dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga 

meningkatkan glukosa di jaringan perifer (Perkeni, 2015). Obat yang termasuk di 

dalamnya yaitu Rosiglitazon dan Pioglitazon. Penghambat α-Glukosidase secara 

kompetitif menghambat enzim (maltase, isomaltase, sucrase, dan glukoamilase) 

pada usus kecil, menunda pemecahan sukrosa dan kompleks karbohidrat (Curtis et 

al., 2008). 

b) Insulin 

 Terapi insulin diupayakan mampu meniru pola sekresi insulin yang fisiologis. 

Sekresi insulin fisiologis terdiri dari sekresi basal dan prandial. Defisiensi insulin 

basal menyebabkan timbulnya hiperglikemia pada keadaan puasa, defisiensi insulin 

prandial akan menimbulkan hiperglikemia setelah makan. Insulin ditujukan untuk 

menangani defisiensi yang terjadi (Perkeni, 2015).  

 Berdasarkan lama kerja, insulin dibagi menjadi 4 jenis, yaitu : 

1. Insulin kerja cepat (rapid acting) :  Aspart, Lispro, Glulisin, Inhalled 

humaninsulin. 

2. Insulin kerja pendek (short acting) : Regular. 

3. Insulin kerja menengah (intermediate acting) : NPH. 

4. Insulin kerja panjang (long acting) : Detemir, Glargine  

(Depkes RI, 2005) 
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c) Kombinasi 

 Pengaturan diet dan kegiatan jasmani dapat dilakukan bersamaan dengan 

pemberian obat antihiperglikemik oral sejak dini jika diperlukan. Pemberian obat 

antihiperglikemik oral baik terpisah maupun fixed dose combination harus 

menggunakan  dua macam obat yang memiliki mekanisme berbeda. Jika sasaran 

kadar glukosa belum tercapai dapat dikombinasi dua macam obat oral dengan 

insulin. Jika pada keadaan tertentu dimana pasien tidak memungkinkan 

menggunakan insulin, maka dapat dikombinasi 3 obat oral (Perkeni, 2015). 

 Kombinasi obat antihiperglikemia oral dengan insulin dimulai dengan 

insulin basal. Insulin kerja menengah dapat diberikan jam 10 malam menjelang 

tidur, sedangkan insulin kerja panjang dapt diberikan sejak sore sampai sebelum 

tidur. Pendekatan terapi tersebut pada umumnya dapat mencapai kendali glukosa 

darah yang baik dengan dosis insulin yang cukup kecil. Dosis awal insulin basal 

untuk kombinasi 6-10 unit,  kemudian dilakukan evaluasi pada keesokan harinya. 

Dosis insulin dinaikkan secara perlahan apabila kadar glukosa darah puasa belum 

mencapai target. Jika kadar glukosa darah masih belum terkendali maka perlu 

kombinasi insulin basal dan prandial, sedangkan pemberian obat 

antihiperglikemik diberhentikan (Perkeni, 2015). Algoritma kontrol glikemik 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Algoritma Kontrol Glikemik (Curtis et al., 2017) 
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2. Farmakoekonomi 

a. Definisi 

 Farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis biaya terapi 

pada masyarakat atau sistem pelayanan kesehatan. Farmakoekonomi 

mengidentifikasikan, mengukur, dan membandingkan obat dan konsekuensi dari 

produk dan pelayanan farmasi (Andayani, 2013). 

b. Klasifikasi 

 Dalam farmakoekonomi terdiri dari empat metode analisis seperti pada 

tabel Tabel 2 di bawah ini, yaitu: cost-utility analysis (CUA), cost-minimization 

analysis (CMA), cost-benefit analysis (CBA), cost-effectiveness analysis (CEA) 

(Andayani, 2013). 

Tabel 2. Empat tipe dasar analisis farmakoekonomi 

Metodologi Unit Biaya Unit Outcome 

cost-minimization 

analysis (CMA) 

cost-effectiveness 

analysis (CEA) 

 

cost-utility analysis 

(CUA) 

cost-benefit analysis 

(CBA) 

Rupiah atau unit moneter 

 

Rupiah atau unit moneter 

 

 

Rupiah atau unit moneter 

 

Rupiah atau unit moneter 

Kelompok yang dibandingkan diasumsikan 

ekuivalen 

Unit natural (life years gained, tekanan 

darah mmHg, kadar glukosa darah 

mMol/L) 

Rupiah atau unit moneter 

 

Quality-adjusted life year (QALY) atau 

utility yang lain 

1) Cost-minimization analysis (CMA) 

 CMA merupakan metode analisis yang sederhana karena outcome 

diasumsikan sebagai ekuivalen, sehingga hanya biaya dan intervensi yang 

dibandingkan. Meskipun CMA memiliki kelebihan, CMA juga memiliki 

kekurangan karena tidak dapat digunakan jika outcome dari intervensi berbeda 

(Andayani, 2013). 

2) Cost-effectiveness analysis (CEA) 

 CEA merupakan bentuk analisis ekonomi yang komprehensif, dilakukan 

dengan mendefinisikan, menilai, dan membandingkan sumber daya yang 

digunakan dengan konsekuensi dari pelayanan antara dua atau lebih alternatif. 

Keterbatasan dari analisis efektivitas biaya adalah dalam metodologinya tidak 

memasukkan masalah kesejahteraan  sosial, seperti yang dilakukan CBA. 
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Kelebihan dari CEA adalah bahan penelitian tidak perlu merubah outcome klinik 

dalam nilai mata uang. Kekurangan dari CEA adalah alternatif yang dibandingkan 

harus mempunyai outcome yang diukur dalam unit klinik yang sama (Andayani, 

2013). 

 Cost-effectiveness analysis merupakan salah satu langkah untuk menilai 

perbandingan manfaat kesehatan dan sumber daya yang digunakan dalam program 

pelayanan kesehatan dan pembuat kebijakan dapat memilih di  antara alternatif 

yang ada. Hasil dari analisis efektivitas biaya digambarkan dalam bentuk rasio 

ACER dan ICER. Average cost-effectiveness ratio (ACER) didefinisikan sebagai 

berikut: 

ACER = 
     

           
  = setiap kenaikan satu persen efektivitas membutuhkan 

sejumlah biaya yang dihasilkan. 

 ACER dihitung untuk setiap alternatif terapi dan perbandingan diperoleh 

dari perbedaan relatif antara terapi baru dan pembandingnya. Incremental cost-

effectiveness ratio (ICER) didefinisikan sebagai rasio perbedaan antara biaya dan 

dua alternatif dengan perbedaan efektivitas antara alternatif dan dihitung 

berdasarkan persamaan berikut ini: 

ICER =  
       

             
 = 

                                     

                                   
 

 Cost-effectiveness grid dapat digunakan untuk menggambarkan cost-

effectiveness seperti tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 3. Cost-effectiveness Grid (Rascati, 2009) 

Cost-

effectiveness 

Biaya lebih 

rendah 

Biaya sama Biaya lebih tinggi 

Efektivitas lebih 

rendah 

Efektivitas sama 

 

Efektivitas lebih 

tinggi 

A 

Perhitungan ACER 

D 

 

G 

 

B 

 

E 

Arbitrary 

H 

C 

Dominated 

F 

 

I 

Perhitungan ICER 

   

 Sel G menunjukkan suatu terapi yang lebih efektif dengan lebih murah. 

Sel H menunjukkan terapi lebih efektif dengan biaya sama, sedangkan sel D 

menunjukkan terapi dengan efektivitas sama dengan biaya lebih murah. Sel G, H, 
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D tersebut menunjukkan terapi yang cost-effective. Sel B,C dansel F menunjukkan 

pilihan terapi yang tidak cost-effective. Sel C menunjukkan pilihan terapi yang 

kurang efektif dengan biaya lebih mahal. Sel F menunjukkan terapi dengan 

efektivitas sama tetapi harganya lebih mahal, sedangkan sel C menunjukkan terapi 

yang kurang efektif dengan biaya sama. Terdapat tiga kemungkinan dari suatu 

obat baru, lebih mahal tetapi lebih efektif (sel I), lebih murah tetapi kurang efektif 

(sel A), atau dengan biaya dan efektifitas yang sama dengan obat standar (sel E). 

Faktor lain perlu dipertimbangkan jika suatu obat termasuk sel E, sedangkan sel A 

dan I perlu dilakukan perhitungan ICER untuk menetukan tambahan biaya setiap 

tambahan unit efektivitas terapi (Andayani, 2013). 

 Analisis Efektivitas Biaya dapat digunakan untuk memilih intervensi 

kesehatan yang memberikan nilai tertinggi dengan dana yang terbatas, misalnya: 

a) Membandingkan dua atau lebih jenis obat dari kelas terapi yang sama dapat 

memberikan besaran hasil yang berbeda pada pengobatan. 

b) Membandingkan dua atau lebih terapi yang hasil pengobatannya dapat diukur 

dengan unit alamiah yang sama, dengan mekanisme kerja yang berbeda 

(Kemenkes RI, 2013). 

3) Cost-Utility Analysis (CUA) 

 Cost-Utility Analysis adalah tipe analisis untuk menilai efisiensi dari 

intervensi pelayanan kesehatan. Outcome dinilai menggunakan tipe ukuran 

outcome klinik yang khusus, yaitu  quality-adjusted life year (QALY). Kelebihan 

dari Cost-Utility Analysis adalah tipe keluaran kesehatan yang berbeda dan 

penyakit dengan beberapa keluaran dibandingkan dengan menggunakan satu unit 

pengukuran, yaitu quality-adjusted life year (QALY). 

4)  Cost-Benefit Analysis (CBA) 

 Cost-Benefit Analysis adalah tipe analisis yang membandingkan biaya dan 

keluaran dalam unit mata uang. Kelebihan analisis ini adalah beberapa keluaran yang 

berbeda dapat dibandingkan, dimana keluaran diukur dalam nilai mata uang 

(Andayani, 2013). 
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E. KETERANGAN EMPIRIS 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengobatan yang paling 

cost-effective  pada terapi antidiabetik antara metformin dan glimepiride di RS 

PKU Muhammadiyah Delanggu 2016, sehingga hasil dari penelitian ini dapat 

menggambarkan pada pengobatan dan biaya terapi antidiabetik oral pada pasien 

rawat jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


