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LATAR BELAKANG 
Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronik yang angka kejadiannya terus 

meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mejadi problem global. Ciri khas DM adalah 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya.1 

International Diabetes Federation mengungkapkan pada tahun 2015 diperkirakan ada 415 

juta penderita DM dan 98% di antaranya adalah penderita DM tipe 2. Angka kejadian DM di 

Indonesia yaitu 8,4 juta pada tahun 2000 dan akan meningkat menjadi 21,3 juta pada tahun 

2030. Jumlah ini setara dengan peningkatan sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2035.1 

Komplikasi DM dibedakan menjadi akut dan kronik. Komplikasi akut meliputi 

ketoasidosis diabetikum, hiperosmolar hiperglikemia state dan hipoglikemia. Sedangkan 

untuk komplikasi kronik dapat dibagi menjadi dua yaitu makrovaskular dan mikrovaskular. 

Komplikasi makrovaskular antara lain penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer, dan 

stroke iskemik maupun hemoragik. Untuk komplikasi mikrovaskular yaitu nefropati diabetik, 

retinopati diabetik, dan neuropati diabetik.2,3 Pasien DM yang baru terdiagnosis seringkali 

datang ke rumah sakit dalam kondisi komplikasi akut. Ketoasidosis diabetikum merupakan 

kondisi emergensi yang dapat mengancam jiwa. Bila tidak ditangani segera dengan terapi 

cairan dan insulin, pasien dapat berakhir dengan kematian.4  

Berikut akan disampaikan kasus DM dengan komplikasi ketoasidosis diabetikum yang 

baru terdiagnosis. Kasus ini juga menonjolkan penggunaan insulin, mulai dari drip intravena 

saat di unit gawat darurat, monitoring pemberiannya di unit perawatan intensif dan transisi 

insulin ke subkutan untuk penggunaan di ruang biasa dan rawat jalan. 

 

ILUSTRASI KASUS 
Seorang perempuan 30 tahun, ibu rumah tangga, datang ke UGD RS dengan keluhan 

sesak nafas. Pasien merupakan rujukan RS kabupaten dengan diagnosis Observasi Dyspneu 

ec. susp Bronkitis, disertai Dispepsia dan DM tipe 2. Pasien mengeluh sesak nafas sejak 1 hari 

sebelum MRS. sesak dirasakan semakin lama semakin berat dan tidak dipengaruhi oleh posisi. 

Kadang batuk sejak 1 minggu, tidak ada dahak. Tidak ada demam atau nyeri dada sebelumnya. 

Pasien juga terlihat gelisah dan kontak menurun sejak pagi sebelum opname. Mual dan 

muntah sejak kemarin, frekuensi 2x volume sekitar 2 gelas, isi makanan, tidak ada muntah 

darah atau hitam kopi. Pasien juga mengeluh nyeri perut sekitar ulu hati. Tidak ada keluhan 

luka pada badan. BAK dan BAB dalam batas normal. 
Riwayat penyakit dahulu didapatkan pasien memiliki riwayat DM sejak 1 tahun yang 

lalu, berobat tidak teratur. Terakhir hanya rutin mengkonsumsi sari manggis. Riwayat 

hipertensi, penyakit jantung, gangguan hati disangkal. Alergi obat disangkal. Riwayat 

pengobatan didapatkan pasien telah diberikan Oksigen 2 lpm, Infus RL 20 tpm, Injeksi 

Ceftriaxon 1 gr/12jam dan Ranitidin 1amp/12jam sebelum dirujuk. Tidak ada keluarga yang 
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menderita sakit yang sama. Pasien adalah ibu rumah tangga, belum memiliki anak, riwayat 

keguguran 6 bulan yang lalu. Tidak merokok dan minum alkohol. 
Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak sakit sedang, kesadaran somnolen 

(E3V4M6), Tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi: 116 x/menit, laju respirasi 36 

x/menit cepat dan dalam, suhu aksila 37 ºC. Pada pemeriksaan kepala dan leher tidak anemi 

dan icterus pada mata. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening di leher dan tidak ada 

pembesaran kelenjar tiroid. Pada pemeriksaan torak didapatkan simteris statis dan dinamis, 

iktus kordis tidak tampak. Vokal fremitus normal, perkusi sonor kedua paru dan batas jantung 

dalam batas normal. Pada auskultasi suara nafas vesikuler dan bunyi jantung dalam batas 

normal. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan simetris, tidak tampak massa, bising usus 

normal, terdapat nyeri tekan epigastrium dan hati limpa tidak teraba. Pada pemeriksaan 

ekstremitas tampak hangat dan tidak ada edema tungkai. Pemeriksaan neurologis tidak 

didapatkan kaku kuduk, refleks patologis ataupun kelemahan anggota gerak. 

Pemeriksaan laboratorium pada saat baru masuk RS didapatkan WBC 24300 /uL, Hb 

15.1 g/dL, Trombosit 396000 /uL, granulosit 80%, mid 8.5% dan limfosit 11%. BUN 23.1 mg/dL, 

kreatinin 0.3 mg/dL, glukosa 410 mg/dL, SGOT 26.7 U/l, SGPT 21.7 U/l, Natrium 134 mmol/L, 

Kalium 4.49 mmol/L, klorida 110 mmol/L. Pada pemeriksaan urinalisis didapatkan protein +2, 

glukosa +3, keton +3, pH 5.5 dan berat jenis 1.030. Pemeriksaan Analisa gas darah 

menunjukan asidosis metabolik dimana pH 6.86, pCO2 25, pO2 61, BE – 28.5, HCO3 4.3, SO2 

85%. Hasil pemeriksaan EKG menunjukan gambaran sinus takikardi dan pemeriksaan foto 

rotgen dada menunjukan hasil tidak ada kelainan pada jantung dan paru. 

Bedasarkan uraian kasus diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang ada pasien 

yaitu sesak nafas, kesadaran menurun, kecurigaan infeksi, DM tidak terkontrol, asidosis 

metabolik, hipokalemia, ketonuria. Dari daftar masalah kemudian disusun diagnosis kerja 

atau daftar masalah yaitu DM tipe 1 dd tipe 2, KAD, Sepsis dan Hipokalemia. Tatalaksana yang 

diberikan yaitu Oksigen sungkup 10 lt/mnt, rencana perawatan di ICU, sementara puasa 

sampai dengan GDS < 250mg/dl, IVFD NaCl 0.9% loading 2lt dlm 2 jam -> 80tpm dlm 4 jam -> 

40 tpm dlm 18 jam -> 30tpm pada hari ke-2, Bolus Insulin 6 unit iv, dilanjutkan Drip Insulin 

continous mulai 4 unit/jam selanjutnya sesuai protap, Ceftriaxon 2 gr/24jam, NaBic bolus 

50meq, lanjut 100meq drip continous habis dlm 12jam, KCl 25meq drip continous habis dlm 

12jam, Pantoprazol iv 40mg/24jam, Ondansetron iv 4 mg/8jam dan paracetamol infus bila 

demam. Pemantauan yang dilakukan secara berkala setiap 6 jam meliputi keluhan, tanda 

vital, gula darah sewaktu, Analisa gas darah, elektrolit dan balans cairan. 

Pasien dirawat di ICU selama 4 hari. Awalnya kondisi pasien memburuk, memerlukan 

dukungan vasopresor. Selanjutnya pada hari ke 2-3 kondisi membaik secara klinis dan 

laboratorium. Sebelum pasien pindah ke ruang perawatan biasa, TD 92/63 mmHg, N: 

106x/mnt, R: 18 x/mnt, Tax: 36.5ºC, Saturasi 99%. Selama perawatan ICU pasien 

mendapatkan terapi berupa drip insulin kontinyu intravena, drip dobutamine dan drip KCl. 

Selanjutnya pada perawatan hari-3 di ruang ICU, drip insulin kontinyu intravena dan drip KCl 

dilanjutkan tetapi drip dobutamin dihentikan sesuai dengan kondisi pasien yang mengalami 

perbaikan. Pada perawatan hari ke-4, kondisi klinis pasien stabil, TD 92/63 mmHg, N: 

106x/mnt, R: 18 x/mnt, Tax: 36.5ºC, Saturasi 99%. Pada saat itu, pasien sudah diperbolehkan 

untuk pindah ke ruangan perawatan biasa dan direncanakan pemberikan insulin subkutan 

metode basal bolus. Selama perawatan di ruang biasa selama 2 hari perkembangan klinis 

pasien membaik, tanda vital stabil dan pasien dipulangkan pada hari ke-6 perawatan dengan 

dosis insulin basal 14 unit dan insulin prandial 3x8 unit. 
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Tabel 1. Monitoring dan Terapi pasien selama 24jam pertama perawatan di ICU 

Jam Kes TD Nadi RR Tax GDS Insulin Th/ lain 

11.00 E3V4M6 100/70 116 36 37.0 410  Cairan 

12.00 E3V4M6 100/67 136 32 36.5 356 4 unit AB/KCl 

13.00 E3V4M6 91/54 133 30 36.5 254 4 unit NaBic 

14.00 E3V4M6 90/59 118 32 36.5 257 4 unit  

15.00 E3V4M6 87/58 114 28 36.5 195 1 unit  

16.00 E3V4M6 83/48 130 24 36.5 189 1 unit Dobu 

17.00 E3V4M6 84/47 147 24 36.5  1 unit  

18.00 E4V5M6 89/49 142 22 36.5  1 unit  

19.00 E4V5M6 90/54 130 19 36.5 222 2 unit Norepi 

20.00 E4V5M6 102/57 142 20 36.5  2 unit  

21.00 E4V5M6 93/52 145 21 36.5 168 1 unit  

22.00 E4V5M6 93/54 117 22 37.0  1 unit  

23.00 E4V5M6 99/53 149 20 37.0  1 unit  

24.00 E4V5M6 88/41 157 24 37.0  1 unit  

01.00 E4V5M6 90/48 145 25 37.0 238 2 unit 
Na Bic 

stop 

02.00 E4V5M6 97/55 146 20 37.5  2 unit  

03.00 E4V5M6 83/48 145 21 37.4 205 2 unit  

04.00 E4V5M6 95/51 130 23 37.0  2 unit  

05.00 E4V5M6 91/62 132 20 37.0 110 Stop  

06.00 E4V5M6 95/61 130 20 37.0  Stop  

07.00 E4V5M6 96/55 135 21 37.2  Stop  

08.00 E4V5M6 94/54 140 20 36.6  Stop  

09.00 E4V5M6 94/36 137 23 36.1 233 2 unit  

10.00 E4V5M6 100/56 126 22 36.0  2 unit  

11.00 E4V5M6 102/57 124 21 36.2 149 1 unit 
Norepi 

stop 
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Tabel 2. Hasil perkembangan pemeriksaan penunjang pasien di ICU 

Darah Lengkap Analisa Gas Darah 

Hari I IV JAM 12.00 20.00 

Hb 15.1 12.3 pH 6.86 7.31 

Hct 49.2 34.1 pCO2 25 22 

Wbc 24.3 10.1 pO2 61 322 

Plt 396 239 BE -28.5 -13.6 

Lym% 11 9.2 tCO2 5.1 11.5 

Mid% 8.5 8.5 HCO3 4.3 10.8 

Gra% 80 81 SO2 85% 100% 

Eos%  0.4    

 

Tabel 3. Hasil perkembangan balans cairan dan penunjang harian selama pasien dirawat 

HARI I II III IV 

GDS 410 233 255 134 

Na 134 133 133 136 

K 4.49 3.0 2.9 2.84 

Cl 110 109 106 106 

Cairan Masuk  2962 cc 2512 cc 2167 cc 

Cairan Keluar  2487 cc 3870 cc 2480 cc 

 

 

PEMBAHASAN 
Stres hiperglikemi adalah peningkatan kadar gula darah sesaat karena defisiensi 

insulin atau resistensi insulin sementara yang terjadi bisa akibat penyakit kritis. Sebagian 

besar pasien diabetes memiliki kontrol glikemik yang buruk dengan kadar HbA1c diatas 7. 

Sehingga kontrol gula darah yang intensif sangat diperlukan pada pasien dengan sakit kritis. 

Pada kondisi stress hiperglikemi, terjadi peningkatan hormon kontra regulasi seperti kortisol, 

hormon pertumbuhan dan katekolamin. Kondisi hiperalimentasi juga memicu peningkatan 

glukosa darah dan asam lemak bebas. Pasien kondisi kritis juga sering mendapatkan terapi 

steroid yang memicu peningkatan ambilan glukosa hati dan ekspresi GLUT 2. Pada kondisi 

perawatan kritis, infus insulin merupakan metode yang paling efektif untuk mencapai target 

kontrol gula darah.5 

Angka kejadian hiperglikemi selama perawatan pasien di rumah sakit meningkat bisa 

karena riwayat DM sebelumnya, DM yang tidak terdiagnosis, kondisi prediabetes, stress-

induced hyperglycemia dan hiperglikemi yang diinduksi oleh steroid atau obat lain. 

Hiperglikemia yang tidak terkait dengan DM bisa terjadi pada 90% pasien yang dirawat di 

ICU.6 Suatu studi menunjukan bahwa dari 100 pasien penyakit kritis terdapat 35% pasien 

dengan DM, 19% stres hiperglikemi dan 46% sebelumnya normoglikemia. Variabilitas glukosa 



Mataram Metabolic Update 2018 

 

 

darah merupakan prediktor terkuat untuk prognosis yang buruk. Angka kematian antara 

pasien normoglikemia, pasien DM lama dan pasien yang baru terdiagnosis berbeda. 

Perawatan intensif dan kematian yang paling tinggi didapatkan pada pasien yang baru 

terdiagnosis DM.7 

 Patofisiologi terjadinya stress hiperglikemi pada pasien yang dirawat dapat dilihat 

pada gambar 1. Hiperglikemia sering terjadi pada kondisi medis atau bedah akut, yang 

menyebabkan perubahan metabolik dan hormonal. Beberapa hormon seperti kortisol, 

katekolamin, hormon pertumbuhan dan glukagon meningkatkan kadar gula darah. Beberapa 

sitokin juga bisa mengganggu metabolisme karbohidrat, peningkatan produksi glukosa hati 

dan penurunan ambilan glukosa oleh jaringan perifer. Efek hiperglikemi terjadi pada respon 

imun, hemodinamik dan gangguan jaringan. Disfungsi imun menyebabkan penurunan fungsi 

leukosit dan fagositosis sehingga memudahkan terjadinya infeksi sistemik seperti yang terjadi 

pada pasien ini.8 Gangguan hemodinamik akibat hiperglikemi yaitu diuresis osmotik, 

dehidrasi, deplesi volume dan kehilangan elektrolit yang juga terjadi pada pasien ini. Efek 

yang terjadi pada tingkat mikrosirkulasi di jaringan lebih kompleks melibatkan inflamasi, 

stress oksidatif dan disfungsi endotel.3 

 

 

Gambar 1. Patofisiologi terjadinya hiperglikemi pada pasien yang dirawat di RS.3 

 

Pengkajian awal pasien DM harus dilakukan saat masuk rumah sakit. Pasien yang 

sudah menggunakan insulin di rumah, dapat melanjutkan dosis insulin sebelumnya bila 

kondisinya stabil dan dapat makan seperti biasa. BIla pasien mengalami penurunan nafsu 

makan karena penyakitnya maka dosis insulin harus diturunkan sekitar 10-20% dari dosis total 

harian. Bila pasien tidak bisa makan seperti biasa maka dosis insulin basal dapat dilanjutkan 

namun dosis sebelum makan diganti dengan insulin koreksi tergantung kenaikan gula darah 

post-prandial.9 Beberapa kondisi yang memungkinkan untuk melanjutkan obat oral anti 

diabetes selama perawatan di rumah sakit yaitu pasien stabil, resiko rendah, HbA1c <8%, 
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makan lebih dari 50% porsi yang disediakan, rencana dipulangkan dalam 1-2 hari, tidak ada 

tindakan kontras radiologi, tidak ada gangguan ginjal akut, tidak ada terapi steroid dan tidak 

ada infeksi.10 

Tahapan awal dalam managemen hiperglikemi di ICU yaitu identifikasi riwayat DM, 

penggunaan nutrisi enteral dan parenteral, penggunaan obat-obatan seperti kortikosteroid, 

antipsikotik, statin, diuretik, nikotin, beta bloker, HIV protease inhibitor, dan vasopressor, 

adanya kondisi sepsis, trauma atau preoperasi dan kontrol gula darah 3 bulan sebelumnya 

yang diwakili oleh HbA1c. Ada beberapa protokol pemberian insulin intravena yang dapat 

diterapkan diantaranya Van Den Bergh 2004, Portland 2001, NHS UK 2017 dan Sydney St 

George Hospital 2017. Masing-masing memiliki target yang tidak begitu berbeda. Untuk 

protocol NHS UK yang digunakan pada kasus ini, insulin dimulai pada dosis 2 unit/jam bila 

gula darah 180-216 mg/dL, kemudian dititrasi bertahap 2 unit/jam. Monitor kadar gula darah 

dilakukan setiap 2-4 jam bila stabil. Target gula darah selama perawatan yaitu 80-180 

mg/dL.2,9 Hal penting yang harus ditulis pada protokol pemberian insulin intravena adalah 

instruksi  untuk dokter dan perawat, target glukosa darah yang diharapkan, instruksi cara 

menghitung kecepatan insulin, frekuensi monitor gula darah, protokol tatalaksana 

hipoglikemi bila terjadi dan protokol cara merubah dosis insulin intravena menjadi basal 

bolus.10 

Penggunaan jenis insulin sangat tergantung pada beberapa kondisi yaitu kondisi klinis, 

respon terhadap insulin, jumlah makanan, jenis aktivitas harian, stress (fisik dan psikis), dan 

kemampuan ekskresi ginjal.6 Sasaran kendali glikemik pada yang diharapkan pada pasien DM 

adalah HbA1c < 7, gula darah puasa 72-126 mg/dL dan gula darah 2 jam post prandial 90-180 

mg/dL.1 Pemberian insulin pasien disesuaikan dengan panduan Perkeni sesuai dengan 

gambar 2. Pasien pada kasus diatas memiliki kebutuhan insulin 24 jam terakhir yaitu 36 unit. 

Selanjutnya kebutuhan insulin dibagi dua menjadi insulin basal sebesar 40% (12 unit) dan 

insulin prandial 60% (24 unit = 3x8 unit). Monitoring yang dilakukan yaitu gula darah sebelum 

makan, gula darah 1 jam post prandial, dan gula darah bedtime. Target glukosa pasien DM 

yang dirawat di rumah sakit yaitu glukosa random < 180 mg/dL dan glukosa puasa 100-140 

mg/dL. HIndari terjadinya hipoglikemia pada saat pasien di RS yaitu bila kadar glukosa darah 

< 70 mg/dL.(khazai) Pada kondisi sepsis yang terjadi pada pasien ini, target glukosa sesuai 

dengan panduan terbaru menyatakan bahwa glukosa tidak boleh lebih dari 180 mg/dL dan 

insulin wajib diberikan bila didapatkan kadar glukosa darah diatas 180 mg/dL pada dua 

kesempatan atau lebih.11 

Beberapa hambatan dalam pemberian insulin kontinu intravena antara lain ketakutan 

untuk terjadinya hipoglikemia, keraguan menentukan target glukosa, rasio perawat dan 

pasien yang sulit terpenuhi, kurangnya fasilitas pemantauan glukosa mandiri dan kurangnya 

dukungan manajemen.2 Semua hambatan diatas harus diatasi bila menghadapi pasien 

hiperglikemia pada penyakit kritis atau dirawat di rumah sakit. Pemberian insulin di rumah 

harus memperhatikan jenis, dosis, dan monitoring insulin. Indikasi terapi insulin rawat jalan 

berdasarkan panduan Perkeni antara lain DM tipe 1, gagal mencapai target dengan kombinasi 

AHO dosis optimal 3-6 bulan, DM tipe 2 rawat jalan dengan kehamilan, dekompensasi 

metabolik, terapi steroid dosis tinggi, preoperasi, infeksi (TB), penyakit hati kronik dan 

gangguan fungsi ginjal.1 Pada pasien ini, terapi insulin subkutan basal bolus dilanjutkan di 

rumah dengan dosis insulin basal 14 unit dan insulin prandial 3x8 unit. Pasien diedukasi untuk 

melakukan pengecekan dula darah mandiri di rumah dan mengatur dosisnya sendiri. Pada 

tahap awal pasien di rencanakan untuk kontrol ke poliklinik 1 minggu setelah pulang. 
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Gambar 2. Pedoman memulai injeksi insulin harian multipel pada pasien DM tipe 1.2 

  

 

KESIMPULAN 
Telah dilaporkan seorang pasien DM tipe 1 yang datang dengan kondisi emergensi 

yaitu ketoasidosis diabetikum. Setelah dilakukan tatalaksana sesuai protap dan perawatan di 

ruang intensif, kondisi pasien membaik. Terapi insulin diberikan secara bertahap dari terapi 

drip kontinyu intravena, kemudian insulin subkutan basal bolus dan pemantauan mandiri 

glukosa darah setelah pasien pulang ke rumah. Pasien yang dirawat di rumah sakit dapat 

diberikan obat oral antidiabetic bila dalam kondisi stabil. Pasien denga infeksi atau dirawat di 

ruang ICU harus mendapatkan insulin baik drip intravena maupun basal bolus. Kontrol glukosa 

darah yang optimal akan memperbaiki luaran klinis pasien. 
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