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Kencing Manis 
Menurut statistik, ada lebih dari 200 juta orang penderita diabetes melitus di seluruh 
dunia. Diperkirakan bahwa angka ini akan meningkat menjadi 380 juta orang 
penderita pada tahun 2025. Saat ini, ada sekitar 700.000 orang penderita diabetes 
melitus di Hong Kong, yang mewakili 10% dari total populasi, yang berarti bahwa ada 
satu orang penderita diabetes melitus dari setiap 10 orang di Hong Kong. Dan angka 
ini meningkat dengan tajam. 
 

1. Apa itu Diabetes Melitus? 
Diabetes melitus merupakan penyakit kronis dengan metabolisme yang tidak teratur. 
Ketika kita mengonsumsi karbohidrat (termasuk gula dan pati, dll), bahan-bahan 
tersebut dipecah menjadi dekstrosa setelah dicerna dan menjadi glukosa pada saat 
diserap oleh usus kecil ke dalam sistem peredaran darah. Pankreas mengeluarkan 
insulin, yang membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan oleh tubuh. 
Kadar glukosa meningkat bila sekresi insulin tidak mencukupi atau tubuh tidak bisa 
menggunakan insulin yang dihasilkan. Hiperglikemia bisa mengakibatkan gangguan 
metabolisme lemak dan protein, dan penghancuran berbagai macam sistem tubuh 
dan organ, termasuk: kardiovaskular, retina, saraf, dan ginjal dalam jangka waktu 
yang lama. 
Standar nilai glukosa darah 

  Kadar glukosa darah  

Regulasi Glukosa Normal   Puasa﹕< < 5,6 mmol/L 

Glukosa Puasa Terganggu 
 Puasa﹕≥ ≥ 5,6 hingga < 7 mmol/L； 
2 jam setelah makan﹕< 7,8 mmol/L 

Toleransi Glukosa Terganggu 
 Puasa﹕< 7 mmol/L ； 
2 jam setelah makan﹕≥ 7,8 hingga < 11,1 
mmol/L 

Diabetes Melitus  
 Puasa：≥ 7 mmol/L；atau 
2 jam setelah makan：≥ 11,1 mmol/L 

 Catatan: ADA merekomendasikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat 
glukosa puasa normal haruslah berada di level < 5.6 mmol/L. Toleransi glukosa 
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terganggu dikategorikan jika kadar glukosa puasa berada di antara nilai ≥� 5,6 hingga 
< 7 mmol/L. 
Glukosa Puasa Terganggu (IFG - Impaired Fasting Glucose) dan Toleransi Glukosa 
Terganggu (IGT - Impaired Glucose Tolerance) merupakan kondisi di antara Regulasi 
Glukosa Normal dan kadar glukosa diabetes melitus, yaitu status sebelum menderita 
diabetes melitus. Studi menunjukkan bahwa pasien yang masuk ke dalam kondisi IGT 
memiliki tingkat risiko menderita penyakit jantung yang lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan orang normal. 
Menurut standar dari Organisasi Kesehatan Dunia, jika glukosa puasa* lebih tinggi 
dari 7 mmol/L atau kadar glukosa dalam waktu 2 jam setelah makan lebih tinggi dari 
11,1 mmol/L, maka orang tersebut didiagnosis sebagai penderita diabetes melitus. 
*Puasa didefinisikan sebagai 8 jam atau lebih tidak mengonsumsi makanan apa pun 
 

2. Apa saja faktor risiko Diabetes Melitus? 
Jika Anda termasuk ke dalam salah satu dari kategori di bawah ini, Anda memiliki 
tingkat risiko yang lebih tinggi untuk menderita diabetes melitus: 

• riwayat diabetes melitus pada anggota keluarga dekat;  
•  penderita hipertensi atau hiperlipidemia (kadar lemak dalam darah yang 

sangat tinggi);  
• wanita yang memiliki riwayat diabetes melitus gestasional (jenis diabetes 

melitus yang terjadi hanya selama kehamilan) atau melahirkan bayi yang 
mengalami kelebihan berat badan (bobot 4 kg ke atas);  

• obesitas (dengan IMT lebih dari 23);  
• berada di usia paruh baya (usia 45 tahun ke atas), dll. 

 
 

3. Bagaimana cara untuk mencegah Diabetes Melitus? 
Obesitas merupakan faktor risiko utama diabetes melitus. Dengan demikian, kita bisa 
menurunkan risiko diabetes melitus dengan mencegah obesitas. Beberapa metode 
pencegahan disarankan di bawah ini: 

• menjaga berat badan ideal. Mereka yang sudah mengalami kelebihan berat 
badan wajib menetapkan sasaran penurunan berat badan (5-10% dari berat 
badan saat ini).  

o Indeks Massa Tubuh (IMT/BMI - Body Mass Index) dari orang Asia 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Diabetes Mellitus / Indonesian 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 3 
 
 

adalah 18,5-22,9.  
o IMT = Berat (kg) ÷ Tinggi (m) ÷ Tinggi (m) 

• Pola makan yang seimbang dengan target “Tiga rendah dan satu tinggi” – 
yaitu prinsip pola makan rendah lemak, rendah gula, rendah natrium, dan 
tinggi serat.  

• Tetap aktif, berolahraga secara teratur dengan intensitas sedang (dianjurkan 
untuk berolahraga setiap hari selama 30 menit atau lebih selama setidaknya 5 
hari seminggu). 

Karena gejala awal Diabetes Melitus yang tidak jelas, pemeriksaan kesehatan yang 
tepat setiap tahun bisa membantu mendeteksi penyakit ini sesegera mungkin. 
 
 

4. Apa penyebab Diabetes Melitus? 
Diabetes Melitus umumnya diklasifikasikan menjadi 4 kategori dengan penyebab 
yang berbeda-beda: 

• Diabetes Melitus Tipe 1 Disebut sebagai “Diabetes Melitus yang Tergantung 
pada Insulin”. Terkait dengan faktor genetik dan sistem kekebalan tubuh, yang 
mengakibatkan kerusakan sel-sel yang memproduksi insulin, sehingga sel 
tidak mampu untuk memproduksi insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Kelompok orang yang paling sering mengidap penyakit ini adalah anak-anak 
dan remaja, yang mewakili 3% dari jumlah seluruh pasien yang ada. 

• Diabetes Melitus Tipe 2 Disebut “Diabetes Melitus yang Tidak Tergantung 
pada Insulin”, yang mewakili lebih dari 90% kasus diabetes melitus. Terkait 
dengan faktor pola makan yang tidak sehat, obesitas, dan kurangnya 
olahraga. Sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin dan tidak bisa 
menyerap dan menggunakan dekstrosa dan kelebihan gula darah yang 
dihasilkan secara efektif. Jenis diabetes melitus ini memiliki predisposisi 
genetik yang lebih tinggi daripada Tipe 1. 

• Diabetes Melitus Gestasional: Terutama disebabkan oleh perubahan hormon 
yang dihasilkan selama kehamilan dan biasanya berkurang atau menghilang 
setelah melahirkan. Studi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan 
bahwa wanita yang pernah mengalami diabetes melitus gestasional memiliki 
tingkat risiko yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit diabetes melitus tipe 
II, sehingga wanita tersebut harus lebih memerhatikan pola makan yang sehat 
demi mengurangi risiko tersebut. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Diabetes Mellitus / Indonesian 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 
 

• Jenis lain dari Diabetes Melitus: Ada beberapa penyebab lain yang berbeda 
dari ketiga jenis diabetes melitus di atas, termasuk sekresi insulin yang 
tidak memadai yang disebabkan oleh penyakit genetik tertentu, 
disebabkan secara tidak langsung oleh penyakit lainnya (misalnya 
pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas), yang diakibatkan oleh obat 
atau bahan kimia lainnya. 

 
 
 

5. Apakah gejala Diabetes Melitus bisa dikenali dengan mudah? 
Beberapa pasien diabetes melitus mungkin mengalami gejala-gejala berikut dalam 
tahap awal penyakit ini: 

• sering merasa haus  
• sering buang air kecil  
• sering merasa lapar  
• penurunan berat badan  
• kelelahan  
• penglihatan yang kabur  
• tingkat penyembuhan luka yang lambat  
• rasa gatal pada kulit, wanita mungkin merasa gatal di daerah 

vitalnya 
Beberapa pasien mungkin tidak mengalami gejala-gejala di atas sama sekali, sehingga 
pemeriksaan kesehatan secara rutin dianjurkan untuk menghindari penundaan 
tindakan medis yang diperlukan. 
 
6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Diabetes Melitus? 

Setelah mencatat riwayat medis pasien, dokter biasanya akan melakukan 
pemeriksaan berikut ini: 

 tes glukosa darah secara acak: mengambil darah untuk memeriksa kadar glukosa 
tanpa puasa. 

 tes glukosa darah puasa: puasa setelah tengah malam dan pengambilan darah 
keesokan harinya untuk memeriksa kadar glukosa. 

 tes toleransi glukosa oral: setelah tes glukosa darah puasa dilakukan, pasien 
diberikan glukosa sebanyak 75g dan dilakukan pengambilan darah setelah jangka 
waktu 2 jam, demi keperluan pengamatan perubahan kadar glukosa darah. 
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 tes Hba1c  
 

7. Apa tindakan pengobatan terhadap Diabetes Melitus? 

Saat ini tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit diabetes melitus. Pasien 
harus mengikuti solusi pengobatan untuk mengendalikan penyakit dan mengurangi 
risiko komplikasi. Pasien harus menerapkan dan mengikuti berbagai jenis 
pengobatan yang berbeda, sesuai dengan jenis dan tingkat keakutan diabetes 
melitus.  

1. Perubahan pola makan 
Semua pasien harus mengikuti petunjuk perubahan pola makan yang 
ditetapkan. Setiap orang memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda, pasien 
harus berkonsultasi kepada ahli gizi terdaftar untuk merancang menu yang 
sesuai dengan pengelolaan penyakit dan proses penstabilan glukosa. Prinsip 
umumnya adalah sebagai berikut: 

 pola makan yang seimbang, teratur, dan dengan jumlah yang sesuai dengan 
prinsip “kurangi jumlah makanan dan perbanyak waktu makan” untuk 
menstabilkan glukosa. 

 makanan yang mengandung karbohidrat dalam jumlah yang tepat (termasuk 
biji-bijian, sayuran rimpang, buah-buahan, dan produk susu). 

o Jumlah karbohidrat haruslah sekitar 50% dari total asupan kalori. 
Misalnya, sekitar 750 kkal kalori (setara dengan sekitar 188g 
karbohidrat, yaitu 18 - 19 porsi pertukaran karbohidrat) yang akan 
diproduksi oleh karbohidrat dalam menu 1500 kkal.  

o Pertukaran karbohidrat di atas haruslah merata di antara waktu 
makan utama dan di waktu camilan, misalnya: 5 porsi untuk sarapan, 
makan siang, dan makan malam, serta 1 porsi untuk waktu camilan di 
antara waktu makan utama. 1 porsi pertukaran karbohidrat = 10g 
karbohidrat.  

o Pasien bisa memilih jumlah biji-bijian, sayuran rimpang, buah-buahan, 
dan produk susu yang sesuai dengan “pertukaran karbohidrat”, 
misalnya: 

 1 porsi gandum (10 g karbohidrat) =  
a) satu sendok sup penuh berisi beras / bihun / mie 

Shanghai (dimasak)  
b) 1/3 mangkuk makaroni/spaghetti (dimasak) 
c) 1/2 mangkuk oat meal gandum (dimasak) (1 mangkuk = 

300 ml mangkuk ukuran sedang) 
d) 1/5 mangkuk bubur a la Chiuchow /  
e) 1/2 irisan roti (tanpa pinggiran)  

 1 porsi sayuran rimpang (10g karbohidrat) = kentang/ubi jalar 
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seukuran telur / labu/akar teratai seukuran 2 butir telur  
 1 porsi buah (10g karbohidrat) = apel/jeruk/jeruk 

keprok/pir/buah kiwi berukuran kecil / 1/2 apel/jeruk 
berukuran besar / 10 buah anggur kecil / 1/2 buah pisang  

 1 porsi produk susu (12g karbohidrat) = 240ml susu rendah 
lemak/skim / 4 sendok sup bubuk susu skim 

• Hindari makanan dan minuman yang kaya kandungan gula atau gula 
tambahan demi mencegah lonjakan glukosa. 

• Hindari konsumsi lemak yang terlalu banyak (terutama lemak jenuh seperti 
kulit dan lemak hewan) untuk melindungi sistem kardiovaskular. 

• Hindari minum terlalu banyak minuman beralkohol. Alkohol memengaruhi 
kemanjuran obat dan bisa menyebabkan rendahnya kadar glukosa darah. 
Selain itu, hindari juga mengonsumsi minuman beralkohol saat perut masih 
kosong. Jika tidak bisa dihindari, konsumsi harus dibatasi hingga kurang dari 2 
porsi alkohol untuk pria dan kurang dari 1 porsi alkohol untuk wanita setiap 
hari (1 porsi sama dengan 300ml bir / 150ml anggur merah / 45ml minuman 
spirit). 

2. Obat Oral Anti-Diabetes (OAD) 
Resep akan diberikan oleh dokter sesuai dengan kondisi tubuh, reaksi obat, dan 
kondisi pengendalian kadar glukosa darah pada pasien. 

Jenis  Fungsi   Contoh 
Sulfonilurea Merangsang sekresi insulin dari 

pankreas   
Tolbutamide 
Gliclazide 

Gliclazide MR 

Glimepiride 

Glipizide 
Biguanid Mengurangi produksi glukosa di 

hati, meningkatkan penggunaan 
glukosa oleh jaringan tubuh (otot), 
dan mengurangi penyerapan 
glukosa di saluran pencernaan  

Metformin 

Metformin XR 

 Penghambat 
α-Glukosidase  

Memperlambat penyerapan 
dekstrosa di usus halus sehingga 
mencegah penyerapan glukosa yang 
berlebihan setelah makan 

 Akarbose 

Glitazon Meningkatkan sensitivitas tubuh 
terhadap insulin sehingga glukosa 
bisa masuk ke dalam sel dan 
menurunkan kadar glukosa.  

Pioglitazone 

Penghambat Merangsang sekresi insulin dari Sitagliptin 
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Enzim Dipeptidil 
Peptidase-4  

pankreas   Vildagliptin 

Linagliptin 

Saxagliptin 

Alogliptin 
Meglitinides / 
Glinides 

Merangsang sekresi insulin dari 
pankreas Repaglinide 

Penghambat 
SGLT2 

Menghambat reabsorpsi glukosa di 
ginjal dan menurunkan kadar gula 
darah; misalnya empagliflozin, 
dapagliflozin 

Dapagliflozin 
Empagliflozin 

Canagliflozin 
3. Injeksi insulin 
Injeksi insulin merupakan cara yang mirip dengan sekresi insulin normal untuk 
mengelola glukosa. Tindakan pengobatan ini diterapkan kepada pasien diabetes 
melitus tipe 1 dan kepada beberapa pasien diabetes melitus tipe 2 yang kadar 
glukosanya tidak bisa dikelola setelah pemberian obat hipoglikemik oral. 

Suntikan insulin bisa diklasifikasikan menjadi 5 durasi kerja insulin, yaitu reaksi cepat, 
durasi singkat, menengah, lama, dan insulin pra-campuran. Para dokter umumnya 
akan menentukan jenis, dosis, dan frekuensi injeksi insulin yang diperlukan. Injeksi 
bisa dilakukan oleh diri pasien sendiri setelah menerima pelatihan terkait. 

4. Inkretin Mimetik 
Mirip dengan peptida-1 yang mirip dengan glukagon (GLP-1) dari usus yang 
digunakan untuk meningkatkan sekresi insulin dan mengendalikan glukosa. 
Merupakan obat yang dikembangkan baru-baru ini. 

 
8. Apa komplikasi dari Diabetes Melitus? 

1. Komplikasi akut 

• Hipoglikemia Akut (rendahnya kadar gula darah yang tidak normal) 
Pasien mungkin akan mengeluarkan keringat dingin, merasa gemetar, pucat, jantung 
yang berdegup kencang, mengantuk atau bahkan pingsan. Jika pasien sadar, berikan 
10-15g karbohidrat, misalnya 3 blok gula kubus/permen rasa buah, atau 1/2 gelas 
minuman ringan/jus buah, dan berikan 3-4 potong biskuit setelah gejalanya 
membaik. 

• Hiperglikemia Akut (tingginya kadar gula darah yang tidak normal) 
Pasien mungkin akan bernapas secara dalam dan cepat, merasa mual, muntah, dan 
sensasi haus yang berlebihan hingga pingsan atau koma (keadaan tidak sadar dalam 
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jangka waktu yang lama). Pasien dalam kondisi ini harus dirawat di rumah sakit 
sesegera mungkin. 

2. Komplikasi kronis 
Jika diabetes melitus tidak dikendalikan secara memadai dan kadar glukosa tetap 
tinggi dalam jangka waktu yang lama, pembuluh darah dan sistem saraf bisa dengan 
mudah terganggu, yang mengakibatkan kerusakan organ dalam jangka waktu yang 
lama hingga mengakibatkan kegagalan organ. 

Organ  Komplikasi  
Otak  Penyakit serebrovaskular, misalnya stroke 
Mata  Retinopati, katarak, glaukoma 
Jantung dan 
pembuluh darah  Penyakit arteri koroner, gagal jantung, tekanan darah tinggi 

Ginjal  Proteinuria, infeksi, gagal ginjal 

 Kaki 

 Neuropati, vaskulopati, maag, infeksi 
(Pasien yang menderita ulkus pada tubuh bagian bawah dalam 
jangka waktu yang lama mungkin memerlukan tindakan 
amputasi) 

Pengendalian glukosa yang ideal bisa mengurangi komplikasi. Kondisi pengendalian 
glukosa bisa diketahui dengan metode berikut ini: 

1) HbA1c 
Hemoglobin merupakan sejenis protein dalam sel darah merah yang membawa 
oksigen ke jaringan tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh. 
Glukosa dalam darah bisa menempel ke hemoglobin. Karena sel darah merah 
memiliki tingkat hidup rata-rata selama 3 bulan, kadar glukosa rata-rata pada tubuh 
pasien dalam jangka waktu 2-3 bulan terakhir bisa diukur dari HbA1c. 

Kadar HbA1c yang ideal adalah <6,5%. Studi menunjukkan bahwa 1% penurunan 
HbA1c bisa mengurangi risiko kematian akibat diabetes melitus sebesar 21%, dan 
penyakit kapiler (misalnya retinopati, gagal ginjal, dll) sebesar 37%. 

2) Kadar glukosa darah puasa dan setelah makan 

 Nilai glukosa darah (mmol/L)  Ideal   Normal   Buruk 
 Puasa  4,0-6,0  <8,0  >10,0 
 2 jam setelah makan  <8,0  <10,0  >12,0 

 
Penelitian menunjukkan bahwa jika pasien bisa memantau glukosanya secara 
teratur, glukosa darah bisa dikendalikan dengan lebih baik dan mengurangi risiko 
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komplikasi. 

3) Gula pada urin 

Kita bisa menggunakan kertas Clinistix untuk menguji kandungan gula pada urin. 
Kemampuan penyerapan ginjal akan menurun ketika nilai glukosa darah lebih tinggi 
dari 10mmol/L, sehingga kandungan gula bisa ditemukan dalam urin. Oleh karena 
itu, tes kandungan gula pada urin tidak mencerminkan nilai glukosa darah secara 
akurat dan gagal untuk menunjukkan kondisi hipoglikemik. Tes ini bukan merupakan 
metode terbaik untuk memantau kendali glukosa oleh diri pasien dan mengurangi 
komplikasi. Selain itu, usia dan obat juga bisa memengaruhi tingkat keakuratan tes 
kandungan gula pada urin. 
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9. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita diabetes melitus? 
Pasien perlu belajar untuk merawat diri mereka dengan baik melalui kelas dan 
metode pembelajaran lainnya, serta berkomitmen untuk mengelola penyakit mereka 
dengan baik, termasuk aspek-aspek berikut ini: 

• Pengendalian penyakit 
o Mengikuti prinsip pola makan penderita diabetes melitus 
o Memantau kondisi glukosa di rumah, misalnya dengan melakukan tes 

glukosa sendiri 
o Mengonsumsi obat secara tepat waktu dan memahami khasiat dan 

efek samping obat 
o Teknik injeksi insulin 

 
o Berolahraga setiap hari dan mengendalikan berat badan 

• Pencegahan komplikasi 
o Memahami gejala, pencegahan, dan manajemen hipoglikemia 

 
o Perawatan kaki, dengan menjaga agar kaki tetap kering dan bersih, 

memakai alas kaki pelindung, dan mencegah cedera 
o Perawatan mulut, pemeriksaan gigi secara teratur, dan pencegahan 

infeksi  
o Memonitor tekanan darah dan lipid darah, mendeteksi masalah secara 

dini 
o Berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol untuk 

mengurangi risiko komplikasi 
• Mengenakan gelang tangan atau membawa kartu yang menunjukkan bahwa 

dirinya merupakan penderita diabetes melitus. 
• Menghadiri konsultasi dan pemeriksaan lanjutan, mendeteksi dan mengelola 

komplikasi tahap awal. 
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