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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Diabetes Melitus (DM) adalah kondisi medik berupa peningkatan kadar 

glukosa dalam darah melebihi batas normal. Diabetes Melitus merupakan suatu 

kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi 

karena kelainan sekresi insulin, sistem kerja insulin atau kedua-duanya, 

Hiperglikemia merupakan salah satu tanda khas penyakit Diabetes Melitus 

(PERKENI, 2015). 

 Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2014, Diabetes Melitus 

merupakan masalah utama kesehatan dunia, Pada tahun 2014 di perkirakan 

terdapat 422 juta orang dewasa penderita Diabetes Melitus, meningkat sebanyak 

314 juta penderita sejak tahun 1980. Prevalensi global pun meningkat dari 4,7% 

pada tahun 1980 menjadi 8,5% pada tahun 2014, dan di prediksi kenaikan jumlah 

penderita diabetes melitus di Indonesia dari 8,4 juta menjadi sekitar 21,3 juta pada 

tahun 2030. 

 Departemen Kesehatan RI 2005, penelitian epidemiologi menunjukkan 

bahwa adanya kecenderungan peningkatan angka insidensi dan prevalensi 

Diabetes Melitus Tipe 2 di berbagai penjuru dunia, sehingga dapat di prediksi 

adanya peningkatan jumlah penyandang Diabetes Melitus Tipe 2 yang akan 

menjadi salah satu ancaman kesehatan global. 

 Pharmaceutical Care Departemen Kesehatan RI 2005, obat oral 

merupakan salah satu pelengkap dari diet dalam penanggulangan penyakit 
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Diabetes Melitus Tipe 2, obat diberikan jika pengaturan diet secara maksimal 

tidak berhasil mengendalikan kadar gula darah. 

 Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat hipoglikemik oral dapat dibagi 

menjadi 3 golongan, yaitu:  

1) Obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin, meliputi obat hipoglikemik oral 

golongan sulfonilurea dan glinida (meglitinida dan turunan fenilalanin). 

2) Sensitiser insulin (obat-obat yang dapat meningkatkan sensitifitas sel terhadap 

insulin), meliputi obat-obat hipoglikemik golongan biguanida dan 

tiazolidindion, yang dapat membantu tubuh untuk memanfaatkan insulin 

secara efektif. 

3) Inhibitor katabolisme karbohidrat, antara lain inhibitor α-glukosidase yang 

bekerja menghambat absorpsi glukosa dan umum digunakan untuk 

mengendalikan hiperglikemia post-prandial (post-meal hyperglycemia), 

disebut juga “starch-blocker”. 

Obat antidiabetik oral menjadi pilihan utama untuk terapi pada pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2. Menurut laporan dari United Kingdom Prospectif 

Diabetes Study (UKPDS) yaitu penelitian di Eropa dan Amerika jenis obat oral 

yang banyak digunakan adalah metformin karena sebagian besar di negara maju 

Diabetes Melitus Tipe 2 disebabkan oleh obesitas dan resistensi insulin (Sari, dkk, 

2016). 

Obat antihiperglikemik oral yang sering digunakan berdasarkan 

mekanisme kerjanya terdiri dari golongan pemicu sekresi insulin, golongan 

peningkatan sensitivitas terhadap insulin, golongan penghambat glukoneogenesis, 

golongan penghambat alfa glukosidase, dan golongan Dipeptidyl Peptidase-4 
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(DPP-IV) Inhibitor (PERKENI, 2011). Kepatuhan pasien dalam meminum obat 

juga memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pengobatannya 

sehingga kadar glukosa darah dan tekanan darah terjaga dalam rentang normal 

(Mokolomban, 2018).  

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui berapa banyak pasien menggunakan obat antidiabetik oral golongan 

biguanida dan sulfonilurea dengan menggunakan data Rekam Medik pasien yang 

terdiagnosa Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Golongan antidiabetik oral manakah yang paling banyak digunakan pada 

pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia? 

2. Berapa banyak pasien yang menggunakan antidiabetik oral golongan 

biguanida berdasarkan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia? 

3. Berapa banyak pasien yang menggunakan antidiabetik oral golongan 

sulfonilurea berdasarkan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia? 
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1.3 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih lemah keberadaannya 

sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian (Silaen Sofar, 2018). Hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: Golongan sulfonilurea lebih banyak digunakan pada 

pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui golongan 

antidiabetik oral mana yang paling banyak digunakan pada pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui berapa banyak pasien yang menggunakan antidiabetik oral 

golongan biguanida berdasarkan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum Imelda 

Pekerja Indonesia. 

b. Untuk mengetahui berapa banyak pasien yang menggunakan antidiabetik oral 

golongan sulfonilurea berdasarkan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum 

Imelda Pekerja Indonesia. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada 

berbagai pihak yaitu :  

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan sebagai media pembelajaran dan wawasan untuk 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang penggunaan antidiabetik oral 

golongan biguanida dan sulfonilurea. 

1.5.2 Bagi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia 

Sebagai bahan masukan dan berbagi informasi kepada pelayanan 

kesehatan dalam penggunaan antidiabetik oral agar dapat meningkatkan 

ketersediaan obat untuk menghindari terjadinya stok terbatas sehingga dapat 

menjalankan pemberian obat yang baik serta keberhasilan terapi secara maksimal. 

1.5.3 Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dan 

menambah literatur sebagai bahan pustaka tambahan bagi Universitas Imelda 

Medan khusunya bagi program studi S1 farmasi terkhusus pada penggunaan 

antidiabetik oral pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2. 

1.5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

agar dapat merencanakan penelitian yang lebih spesifik dalam penggunaan 

antidiabetik oral. 
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1.6 Kerangka Konsep 

 

      

  

  

 

 

 

Variable Bebas Variable Terikat 

Antidiabetik Oral Golongan 

Biguanida dan Sulfonilurea 

1) Pasien Diabetes Melitus 

Tipe 2 

2) Jenis Kelamin 

 


