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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat 

beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 

penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 

jurnal terkait dengan penelitian pengaruh home care pada keberhasilan terapi 

pasien Diabetes melitus. 

1. Rakta Raditya, 2015. Judul penelitian pengaruh pemberian Home 

pharmacy care terhadap kepatuhan ,kadar glukosa darah, dan kualitas 

hidup pasien Diabetes melitus tipe II di puskesmas srandakan bantul. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa Pemberian home pharmacy care pada pasien 

DM tipe 2 di Puskesmas Srandakan Bantul dapat meningkatan kepatuhan 

kelompok perlakuan secara signifikan tetapi belum berbeda signifikan jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol .  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah menerapkan home pharmacy care pada pasien diabetes melitus 

untuk mengontrol terapi pasien untuk mencapai tujuan terapi.  Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Peneliti 

terdahulu hanya  menggunakan kuisioner sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan kuisioner dan  metode pill count. Jangka waktu 

penelitian hanya satu kali dalam 2 bulan sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan sebanyak 4x dalam jangka 1 minggu (1 bulan) tiap responden. 

Kemudian terdapat perbedaan pada metode penelitian  dan daerah yang 

digunakan untuk penelitian serta kriteria responden. 

2. Ni Made Suryani, 2013. Judul penelitian pengaruh konseling obat dalam  

Home care terhadap kepatuhan pasien Diabetes melitus tipe II dengan 

komplikasi hipertensi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan 
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konseling dalam home care berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan 

pasien dalam penggunaan obat.       

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah menerapkan home pharmacy care pada pasien diabetes 

melitus.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada peneletian ini hanya untuk mengetahui peningkatkan 

kepatuhan terapi pasien DM dengan menggunakan konseling sedangkan 

penelitian yang  akan di lakukan tidak hanya pada aspek kepatuhan saja 

tetapi ke segala aspek yang dapat meningkatkan keberhasilan terapi 

dengan beberapa pelayanan kefarmasian. Selain itu terdapat perbedaan 

pada kriteria pasien dan metode penelitian serta daerah untuk penelitian. 

3. Syed wasif gillani, 2012. Judul Pharmacist intervention in home care 

program for diabetes patients. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

pemberian pelayanan home care di rumah pasien efektif dalam 

meningkatkan perilaku pasien dalam perawatan diri dan kepatuhan dalam 

menjalani pengobatan serta kontrol glikemik. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah menerapkan home pharmacy care pada pasien diabetes melitus. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

pada metode penelitian.Selain itu beberapa perbedaan lain pada kriteria 

pasien dan instrumen penelitian serta daerah untuk penelitian. 

 

B. Landasan Teori 

1. Home Pharmacy care 

1) Pengertian  

Home Pharmacy care ( Pelayanan kefarmasian di rumah) adalah  

pendampingan pasien oleh apoteker dalam pelayanan kefarmasian di 

rumah dengan persetujuan pasien atau keluarganya.  Kegiatan 

pelayanan kefarmasian di rumah tidak dapat diberikan pada semua 

pasien mengingat waktu pelayanan yang cukup lama dan 

berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan seleksi pasien dengan 
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menentukan prioritas pasien yang dianggap perlu mendapatkan 

pelayanan kefarmasian di rumah. (Depkes RI, 2008) 

Pasien yang perlu mendapat pelayanan kefarmasian di rumah 

antara lain : 

a) Pasien yang menderita penyakit kronis dan memerlukan perhatian 

khusus tentang penggunaan obat, interaksi obat dan efek samping 

obat 

b) Pasien dengan terapi jangka panjang misal pasien TB, HIV/AIDS, 

DM dan lainnya. 

c) Pasien dengan risiko adalah pasien dengan usia 65 tahun atau lebih 

dengan salah satu kriteria atau lebih regimen obat sebagai berikut: 

(1)Pasien minum obat 6 macam atau lebih setiap hari. 

(2) Pasien minum obat 12 dosis atau lebih setiap hari. 

(3) Pasien minum salah satu dari 20 macam obat dalam tabel 1 yang 

telah  diidentifikasi tidak sesuai untuk pasien geriatri 

(4)  Pasien dengan 6 macam diagnosa atau lebih 

(Depkes RI, 2008) 

2)  Tujuan 

      a) Tujuan Umum  

Tercapainya keberhasilan terapi obat  

      b) Tujuan Khusus  

 (1) Terlaksananya pendampingan pasien oleh apoteker untuk 

mendukung efektifitas, keamanan dan kesinambungan 

pengobatan   

 (2)  Terwujudnya komitmen, keterlibatan dan kemandirian pasien 

dan keluarga dalam penggunaan obat dan atau alat kesehatan 

yang tepat  

 (3)   Terwujudnya kerjasama profesi kesehatan, pasien dan 

keluarga  

(Depkes RI, 2008) 
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3) Manfaat 

a) Bagi Pasien  

(1) Terjaminnya keamanan, efektifitas dan keterjangkauan biaya 

pengobatan  

(2) Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dan 

penggunaan obat dan/atau alat kesehatan    

(3) Terhindarnya reaksi obat yang tidak diinginkan 

(4) Terselesaikannya masalah penggunaan obat dan/atau alat 

kesehatan dalam situasi tertentu  

b) Bagi Apoteker  

(1) Pengembangan kompetensi apoteker dalam pelayanan   

kefarmasian di rumah   

(2) Pengakuan profesi farmasi oleh masyarakat kesehatan, 

masyarakat umum dan pemerintah 

(3) Terwujudnya kerjasama antar profesi kesehatan 

                                                                              (Depkes RI, 2008) 

4) Prinsip – prinsip pelayanan kefarmasian di rumah 

a) Pengelolaan pelayanan kefarmasian di rumah dilaksanakan oleh 

apoteker yang kompeten  

b)  Mengaplikasikan peran sebagai pengambil keputusan profesional 

dalam pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan   

c) Memberikan pelayanan kefarmasian di rumah dalam rangka 

meningkatkan kesembuhan  dan kesehatan serta pencegahan 

komplikasi  

d) Menjunjung tinggi kerahasiaan dan persetujuan pasien (confidential 

and inform consent)  

e) Memberikan rekomendasi dalam rangka keberhasilan pengobatan 

f) Melakukan telaah (review)  atas penatalaksanaan pengobatan  

g) Menyusun rencana pelayanan kefarmasian berdasarkan pada 

diagnosa dan informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan dan 

pasien/keluarga  
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h) Membuat catatan penggunaan obat pasien (Patient Medication 

Record) secara sistematis dan kontiniu, akurat dan komprehensif   

i) Melakukan monitoring penggunaan obat pasien secara terus 

menerus  

j) Bertanggung jawab kepada pasien dan keluarganya terhadap 

pelayanan yang bermutu melalui pendidikan, konseling dan 

koordinasi dengan tenaga kesehatan lain  

k) Memelihara hubungan diantara anggota tim kesehatan untuk 

menjamin agar kegiatan yang dilakukan anggota tim saling 

mendukung dan tidak tumpang tindih  

l) Berpartisipasi dalam aktivitas penelitian untuk mengembangkan 

pengetahuan pelayanan kefarmasian di rumah 

(Depkes RI, 2008) 

5) Pelayanan yang dapat di berikan oleh Apoteker 

Jenis pelayanan kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan 

oleh Apoteker, meliputi :  

a)  Penilaian/pencarian (assessment) masalah yang berhubungan 

dengan pengobatan  

b)  Identifikasi kepatuhan dan kesepahaman terapeutik 

c)  Penyediaan obat dan/atau alat kesehatan  

d)  Pendampingan pengelolaan obat dan/atau alat kesehatan di rumah, 

misal  cara pemakaian obat asma, penyimpanan insulin, dll  

e)  Evaluasi penggunaan alat bantu pengobatan dan penyelesaian 

masalah sehingga obat dapat dimasukkan ke dalam tubuh secara 

optimal 

f)  Pendampingan pasien dalam penggunaan obat melalui infus/obat 

khusus  

g)  Konsultasi masalah obat   

h)  Konsultasi kesehatan secara umum  

i)  Dispensing khusus (misal : obat khusus, unit dose)  

j) Monitoring pelaksanaan, efektifitas dan keamanan penggunaan obat 

termasuk alat kesehatan pendukung pengobatan  
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k) Pelayanan farmasi klinik lain yang diperlukan pasien  

l) Dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah   

                                                                                  (Depkes RI, 2008) 

 

2. Diabetes Melitus (DM) 

1) Pengertian  

Diabetes mellitus adalah suatu kondisi dimana konsentrasi 

glukosa darah tinggi yang bersifat kronis yang menimbulkan gejala 

utamanya adalah tes urin yang manis dalam jumlah besar (diabetes dari 

kata Yunani yang berarti 'menyedot', karena tubuh bertindak sebagai 

saluran untuk cairan berlebih , dan mellitus dari bahasa Yunani dan 

Latin untuk madu). Kelainan yang mendasari adalah defisiensi hormon 

insulin. Dimana Insulin pada dasarnya merupakan satu-satunya hormon 

yang dapat menurunkan glukosa darah.( Bilous R. Dan Donelly R, 

2010) 

Diabetes melitus atau biasa disebut diabetes saja merupakan 

penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak 

memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan 

insulin yang di produksi secara efektif. Seperti yang diketahui, insulin 

merupakan hormon  yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. 

Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa didalam darah 

(hiperglikemia). (Kemenkes RI,  2014) 

2) Klasifikasi DM 

Menurut American diabetes association(ADA) tahun 2015, 

klasifikasi diabetes melitus ada 4 golongan, antara lain : 

a. Diabetes Mellitus Tipe 1  

DM tipe 1 terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas 

karena sebab autoimun. Pada DM tipe ini terdapat sedikit atau tidak 

sama sekali sekresi insulin dapat ditentukan dengan level protein c-

peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak terdeteksi sama sekali. 

Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini adalah ketoasidosis. 
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b. Diabetes Mellitus Tipe 2 

Pada penderita DM tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi 

insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena 

terjadi resistensi insulin yang merupakan turunnya kemampuan 

insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer 

dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh karena 

terjadinya resistensi insulin (reseptor insulin sudah tidak aktif karena 

dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah) akan mengakibatkan 

defisiensi relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

berkurangnya sekresi insulin pada adanya glukosa bersama bahan 

sekresi insulin lain sehingga sel beta pankreas akan mengalami 

desensitisasi terhadap adanya glukosa. 

Onset DM tipe ini terjadi perlahan-lahan karena itu gejalanya 

asimtomatik. Adanya resistensi yang terjadi perlahan-lahan akan 

mengakibatkan sensitivitas reseptor akan glukosa berkurang. DM 

tipe ini sering terdiagnosis setelah terjadi komplikasi. 

c. Diabetes mellitus gestasional 

DM tipe ini terjadi selama masa kehamilan, dimana intoleransi 

glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada 

trimester kedua dan ketiga. DM gestasional berhubungan dengan 

meningkatnya komplikasi perinatal. Penderita DM gestasional 

memiliki risiko lebih besar untuk menderita DM yang menetap 

dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. 

d. Diabetes Mellitus Tipe Lain  

DM tipe ini terjadi karena etiologi lain, misalnya pada defek 

genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin 

pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatrogenik, infeksi virus, 

penyakit autoimun dan kelainan genetik lain. 
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3) Faktor Resiko 

Faktor resiko diabetes dapat di kelompokkan menjadi 2 ,antara lain : 

a) Yang dapat dimodifikasi 

Perilaku hidup yang kurang sehat, berat badan berlebih, obesitas 

abdominal/sentral, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, 

dislipidemia, diet tidak  sehat / tidak seimbang, riwayat toleransi 

glukosa terganggu (TGT)  atau gula darah puasa terganggu 

(GDP Terganggu), merokok, dan yang lainnya. 

b) Yang tidak dapat dimodifikasi 

Ras dan etnik, umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan 

DM, riwayat melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4000 

gram, dan riwayat lahir dengan berat badan lebih rendah (kurang 

dari 2500 gram) 

(Kemenkes RI, 2014) 

4) Gejala Klinis 

Diabetes seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian ada 

beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai isyarat kemungkinan 

diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes 

antara lain poliuria (sering buang air kecil), polidipsia (sering haus), 

polifagia (banyak makan/mudah lapar) dan berat badan menurun 

tanpa sebab yang jelas.Selain itu sering pula muncul keluhan 

penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, 

kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali 

sangat mengganggu (pruritus), cepat lelah, serta keputihan.(Depkes 

RI, 2008) 

5) Diagnosis DM 

Diagnosis klinis DM umumnya akan dipikirkan apabila ada 

keluhan khas DM berupa poliuria, polidipsia, polifagia, dan 

penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. 

Keluhan lain yang mungkin disampaikan penderita antara lain badan 

terasa lemah, sering kesemutan, gatal-gatal, mata kabur, disfungsi 

ereksi pada pria, dan pruritus vulvae pada wanita.  Apabila ada 
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keluhan khas, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu > 200 

mg/dl sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Hasil 

pemeriksaan kadar glukosa darah puasa > 126 mg/dl juga dapat 

digunakan sebagai patokan diagnosis DM.  (Depkes RI, 2008) 

 

Tabel 2.1 Kriteria Penegakan Diagnosis 
Kondisi                    Glukosa Plasma Puasa           Glukosa plasma 2 jam setelah 

makan 

Normal                     < 110 mg/dL                          < 140 mg/dL 

Pra Diabetes             110-124 mg/dL                      140-198 mg/dL 

Diabetes                    > 126 mg/dL                          > 200 mg/Dl 

(sumber : Handbook of Diabetes. 2010) 

 

Kriteria diagnostik DM dan gangguan toleransi glukosa: 

1. Gejala klasik DM (poliuria, polidipsia, polifagi) + 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. 

Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 

jam , atau     

3. Kadar glukosa plasma  2 jam pada tes toleransi glukosa oral 

(TTGO)> 200 mg/dL  (11,1 mmol/L) TTGO dilakukan dengan 

standard WHO, menggunakan beban glukosa anhidrus 75 gram 

yang dilarutkan dalam air.  

Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi kriteria normal atau 

DM, maka dapat digolongkan ke dalam kelompok Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT) atau Gula Darah Puasa Teranggu (GDPT) 

tergantung dari hasil yang diperoleh. 

Kriteria gangguan toleransi glukosa:   

1. GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma puasa 

didapatkan antara 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l)   

2. TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO kadar glukosa 

plasma 140–199 mg/dl pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram 

(7,8 -11,1 mmol/L)  
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3. HbA1C 5,7 -6,4%  

(Kemenkes RI, 2014) 

Untuk kelompok tanpa keluhan khas, hasil pemeriksaan kadar 

glukosa darah abnormal tinggi (hiperglikemia) satu kali saja tidak 

cukup kuat untuk menegakkan diagnosis DM. Diperlukan konfirmasi 

atau pemastian lebih lanjut dengan mendapatkan paling tidak satu kali 

lagi kadar gula darah sewaktu yang abnormal tinggi (>200 mg/dL) 

pada hari lain, kadar glukosa darah puasa yang abnormal tinggi (>126 

mg/dL), atau dari hasil uji toleransi glukosa oral didapatkan kadar 

glukosa darah paska pembebanan >200 mg/dL. 

6). Penatalaksanaan DM 

Tujuan penatalaksanaan secara umum adalah meningkatkan 

kualitas hidup penyandang diabetes, yang meliputi:  

1.  Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan DM, memperbaiki 

kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut  

2.  Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas 

penyulit mikroangiopati dan makroangiopati.  

3. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan 

mortalitas DM. 

                                                                                  (PERKENI, 2015) 

Dalam Konsensus PERKENI Penatalaksanaan DM 2015, 

penatalaksanaan dan pengelolaan DM dititik beratkan pada 4 pilar 

penatalaksanaan DM, yaitu: edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani 

dan intervensi farmakologis. 

1. Edukasi  

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu 

dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan 

bagian yang sangat penting dari pengelolaan DM secara holistik.  

2. Terapi Nutrisi Medis (TNM)  

Penyandang DM perlu diberikan penekanan mengenai 

pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah makanan, 
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terutama pada mereka yang menggunakan obat penurun glukosa 

darah atau insulin.  

3. Latihan Jasmani  

Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara 

teratur (3-5 hari seminggu selama sekitar 30-45 menit , dengan 

total 150 menit perminggu, dengan jeda antar latihan tidak lebih 

dari 2 hari berturut-turut. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa 

latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang 

(50-70% denyut jantung maksimal) seperti jalan cepat, bersepeda 

santai, jogging, dan berenang. Denyut jantung maksimal dihitung 

dengan cara = 220-usia pasien.   

4. Intervensi Farmakologis  

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan 

makan dan latihan jasmani (gaya hidup sehat). Terapi 

farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan. 

a. Terapi Obat Hipoglikemik Oral  

Berdasarkan cara kerjanya, obat antihiperglikemia oral  

dibagi menjadi 5 golongan: (PERKENI, 2015) 

1. Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue): Sulfonilurea 

dan Glinid  

1)Sulfonilurea  

Obat golongan ini mempunyai efek utama 

memacu sekresi insulin oleh sel beta pankreas.   

2) Glinid  

 Glinid merupakan obat yang cara kerjanya sama 

dengan sulfonilurea, dengan penekanan pada 

peningkatan sekresi insulin fase pertama. Obat ini 

dapat mengatasi hiperglikemia post prandial. 

2. Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin: Metformin dan 

Tiazolidindion (TZD)  

1) Metformin mempunyai efek utama mengurangi 

produksi glukosa hati (glukoneogenesis), dan 
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memperbaiki ambilan glukosa perifer. Metformin 

merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus 

DMT2.  

2) Tiazolidindion (TZD) merupakan agonis dari 

Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma 

(PPAR-γ), suatu reseptor inti termasuk di sel otot, 

lemak, dan hati. Golongan ini mempunyai efek 

menurunkan resistensi insulin dengan  jumlah protein 

pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan 

glukosa di perifer. Obat ini dikontraindikasikan pada 

pasien dengan gagal jantung (NYHA FC IIIIV) 

karena dapat memperberat edema/retensi cairan. Hati-

hati pada gangguan faal hati, dan bila diberikan perlu 

pemantauan faal hati secara berkala. Obat yang masuk 

dalam golongan ini adalah Pioglitazone.  

3.  Penghambat Absorpsi Glukosa: Penghambat Glukosidase 

Alfa. 

Obat ini bekerja dengan memperlambat absorbsi 

glukosa dalam usus halus, sehingga mempunyai efek 

menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. 

Penghambat glukosidase alfa tidak digunakan bila GFR 

≤30ml/min/1,73 m2, gangguan faal hati yang berat, irritable 

bowel syndrome.   

4. Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl Peptidase-IV) 

Obat golongan penghambat DPP-IV menghambat kerja 

enzim DPP-IV sehingga GLP-1 (Glucose Like Peptide-1) 

tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif. 

Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi insulin dan 

menekan sekresi glukagon bergantung kadar glukosa darah 

(glucose dependent).  
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5. Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Co-transporter 2)  

Obat golongan penghambat SGLT-2 merupakan obat 

antidiabetes oral jenis baru yang menghambat reabsorpsi 

glukosa di tubuli distal ginjal dengan cara menghambat 

transporter glukosa SGLT-2. Obat yang termasuk golongan 

ini antara lain: Canagliflozin, Empagliflozin, Dapagliflozin, 

Ipragliflozin.   

 
Tabel 2.2 Profil obat antihiperglikemia oral yang tersedia di Indonesia 

                     Golongan Obat       Mekanisme Kerja                            Efek Samping  

                     Sulfonil Urea          Meningkatkan sekresi insulin          BB naik  ,   hipoglikemia 

                     Glinid                      Meningkatkan sekresi insulin          BB naik  , hipoglikemia 

                     Metformin               Menekan produksi glukosa hati       Dispepsia, diare, asidosis  

                                                      & menambah sensitifitas                 Laktat 

                                                      terhadap insulin                                           

                     Penghambat            Menghambat absorpsi glukosa         Flatulen, tinja lembek 

                     Alfa-Glukosidase 

                     Tiazolidindion        Menambah sensitifitas terhadap        Edema 

                                                                Insulin 

                      Penghambat          Meningkatkan sekresi insulin,            Sebah, Muntah 

                      DPP-IV            menghambat sekresi glukagon   

                      Penghambat          Menghambat reabsorpsi glukosa        ISK 

                      SGLT-2                di tubuli distal ginjal  
                 (Sumber : Penatalaksanaan Diabetes Mellitus sesuai Konsensus PERKENI. 2015) 

b. Obat Antihiperglikemia Suntik 

1) Insulin  

2) Agonis GLP-1/Incretin Mimetic 

Pengobatan dengan dasar peningkatan GLP-1 

merupakan pendekatan baru untuk pengobatan DM. Agonis 

GLP-1 dapat bekerja sebagai perangsang pengelepasan 

insulin yang tidak menimbulkan hipoglikemia ataupun 

peningkatan berat badan yang biasanya terjadi pada 

pengobatan insulin ataupun sulfonilurea. Agonis GLP-1 

bahkan mungkin menurunkan berat badan. Efek samping 

yang timbul pada pemberian obat ini antara lain rasa sebah 

dan muntah. 

c. Terapi Kombinasi 

Terapi dengan obat antihiperglikemia oral kombinasi baik 

secara terpisah ataupun fixed dose combination dalam bentuk 
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tablet tunggal, harus menggunakan dua macam obat dengan 

mekanisme kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu dapat 

terjadi sasaran kadar glukosa darah yang belum tercapai, 

sehingga perlu diberikan kombinasi tiga obat antihiperglikemia 

oral dari kelompok yang berbeda atau kombinasi obat 

antihiperglikemia oral dengan insulin. Pada pasien yang disertai 

dengan alasan klinis dimana insulin tidak memungkinkan untuk 

dipakai, terapi dengan kombinasi tiga obat antihiperglikemia 

oral dapat menjadi pilihan.  

 Kombinasi obat antihiperglikemia oral dan insulin yang 

banyak dipergunakan adalah kombinasi obat antihiperglikemia 

oral dan insulin basal (insulin kerja menengah atau insulin kerja 

panjang), yang diberikan pada malam hari menjelang tidur. 

Pendekatan terapi tersebut pada umumnya dapat mencapai 

kendali glukosa darah yang baik dengan dosis insulin yang 

cukup kecil. Dosis awal insulin kerja menengah adalah 6-10 unit 

yang diberikan sekitar jam 22.00, kemudian dilakukan evaluasi 

dosis tersebut dengan menilai kadar glukosa darah puasa 

keesokan harinya. Pada keadaaan dimana kadar glukosa darah 

sepanjang hari masih tidak terkendali meskipun sudah mendapat 

insulin basal, maka perlu diberikan terapi kombinasi insulin 

basal dan prandial, serta pemberian obat antihiperglikemia oral 

dihentikan.  

                                                                  (PERKENI, 2015) 

 

3. Prolanis 

Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan 

proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, 

fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan 

kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis 

untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan 

kesehatan yang efektif dan efisien.  
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Tujuan dari Kegiatan Prolanis adalah Mendorong peserta 

penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan 

indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes Tingkat 

Pertama memiliki hasil “baik” pada pemeriksaan spesifik terhadap 

penyakit DM Tipe 2 dan Hipertensi sesuai Panduan Klinis terkait sehingga 

dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit. (Buku Panduan Praktis 

Prolanis) 

 
4. Kepatuhan Terhadap Pengobatan 

1. Definisi kepatuhan  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka 

menurut perintah, taat pada perintah. Sedangkan kepatuhan adalah 

perilaku sesuai aturan dan berdisiplin (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008). Kepatuhan terhadap pengobatan diartikan secara 

umum sebagai tingkatan perilaku dimana pasien menggunakan obat, 

menaati semua aturan dan nasihat yang dianjurkan oleh tenaga 

kesehatan (Osterberg & Blaschke, 2005). 

Terdapat perbedaan terminology kepatuhan dalam mengkonsumsi 

obat menurut National Council on Patient Informations & Education, 

yang berhubungan dengan perbedaan cara pandang dalam hal 

hubungan antara pasien dan penyedia jasa kesehatan (dokter) yang 

kemudian dijabarkan sebagai berikut (Horne, 2006): 

a. Compliance  

Konsep compliance dalam konteks medis didefinisikan sebagai 

tingkatan yang menunjukkan perilaku pasien dalam menaati atau 

mengikuti prosedur atau saran ahli medis (Lutfey & Wishner, 

1999) . adapun definisi lain compliance adalah ketaatan pasien 

dalam mengkonsumsi obat sesuai dengan saran pemberi resep atau 

dokter (Horne, 2006). Pada istilah compliance menunjukkan posisi 

pasien yang cenderung lemah, karena pasien kurang terlibat dalam 

pengambilan keputusan megenai obat yang dikonsumsi (Horne, 

2005). 
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b.  Persistence 

Persistence adalah keadaan dimana pasien menunjukkan perilaku 

yang secara terus menerus atau rutin mengkonsumsi obat, yang 

dimulai dari resep pertama sampai resep berikutnya, dan 

seterusnya. 

c. Adherence 

     Adherence didefinisiskan sebagai perilaku mengkonsumsi obat 

yang merupakan kesepakatan antara pasien dengan pemberi resep 

(dokter) (Horne, 2006). Ciri-ciri adherence  adalah adanya 

kebebasan, penggunaan intelegensi, kemandirian oleh pasien yang 

bertindak lebih aktif dan perannya lebih suka rela dalam 

menjelaskan dan menentukkan sasaran-sasaran dalam pengobatan 

yang sedang dijalankannya (Lutfey & Wishner, 1999). 

d.  Concordance 

Concordance adalah perilaku dalam mematuhi resep dari dokter 

yang sebelumnya terdapat hubungan yang bersifat dialogis antara 

pasien dan dokter, dan merepresentasikan keputusan yang 

dilakukan bersama, yang mana dalam proses ini kepercayaan dan 

pikiran pasien menjadi pertimbangan (Horne, 2006). Dalam 

concordance terjadi proses konseling atau konsultasi, yang 

didalamnya terdapat komunikasi dari dokter dengan pasien untuk 

mendukung keputusan dalam pengobatan. 

2. Metode-metode mengukur kepatuhan 

Terdapat beberapa metode dalam untuk mengukur kepatuhan 

dalam mengkonsumsi obat, yaitu (Horne, 2006): 

 
       Tabel 2.3 Metode Pengukuran Kepatuhan Mengkonsumsi Obat (Horne, 2006): 

Metode Kelebihan Kelemahan 

a. Metode Langsung   

    Observasi langsung Paling akurat Pasien dapat 

menyembunyikan pil dalam 

mulut, kemudian 

membuangnya, kurang 

praktis untuk penggunaan 

rutin. 

Mengukur  tigkat 

meta-    bolisme 

dalam  tubuh 

Objektif  Variasi-variasi dalam 

metabolisme bisa membuat 

impresi yang salah, mahal. 
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     Tabel 2.4 Metode Pengukuran Kepatuhan Mengkonsumsi Obat (lanjutan): 

b. Metode Tidak 

Langsung 

  

Kuesioner kepada pasien/ 

pelaporan diri pasien 

Simple, tidak mahal, 

paling banyak dipakai 

dalam penelitian klinis 

Sangat mungkin terjadi 

kesalahan, dalam waktu 

antar kunjungan dapat 

terjadi distorsi. 

Jumlah pil/ obat yang 

dikonsumsi 

Objektif, kuantitatif dan 

mudah untuk dilakukan 

Data dapat dengan mudah 

diselewengkan oleh pasien 

Rute beli ulang resep 

(kontunuitas) 

Objektif, mudah untuk 

mengumpulkan data 

Kurang ekuivalen dengan 

perilaku minum obat, 

memerlukan system farmasi 

yang lebih tertutup 

Assessmen terhadap 

respon klinis pasien 

Simple, umumnya 

mudah digunakan 

Faktor-faktor lain 

pengobatan tidak dapat 

dikendalikan 

Monitoring pengobatan 

secara elektronik 

Sangat akurat, hasil 

mudah dikuantifikasi, 

pola minum obat dapat 

diketahui 

Mahal  

Mengukur ciri-ciri 

fisiologis (misal detak 

jantung) 

Sering dan mudah untuk 

dilakukan 

Ciri-ciri fisiologis mungkin 

tidak terlihat karena alasan-

alasan tertentu 

Catatan harian pasien Membantu untuk 

mengoreksi ingatan yang 

rendah 

Sangat mudah dipengaruhi 

kondisi pasien 

Kuesioner terhadap 

orang-orang terdekat 

pasien 

Simple, objektif Terjadi distorsi. 

 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan 

pasien Diabetes, diantaranya yaitu  Usia (terkait faktor keterbatasan 

dari fungsional tubuh pasien), jenis kelamin, pendidikan, status sosial 

dan ekonomi, regimen terapi, penyakit, interaksi pasien dengan 

praktisi kesehatan. ( Rosyida dkk (2015) ; Pradana (2015) ) 

 
5. Tingkat Keberhasilan terapi 

Dapat di definisikan sebagai suatu hasil positif yang lebih baik 

yang dicapai secara bertahap setelah melewati berbagai proses terapi. 
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C.  Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan teori ,Pemberian Home pharmacy care lebih efektif 

dibandingkan dengan tidak adanya home pharmacy care dalam meningkatkan 

kepatuhan dan mengontrol kadar gula darah pada pasien DM dalam proses 

pengobatan sehingga dapat membantu tercapainya keberhasilan terapi. 
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