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INISIASI DAN TITRASI INSULIN BASAL PADA DIABETES MELLITUS TIPE 2:  

FOKUS INSULIN GLARGINE 

 

Ketut Suastika 

Divisi Endokrinologi dan Metabolisme, Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam, 

FK UNUD/RSUP Sanglah 

 

Abstrak 

Diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan 

hiperglikemia, perjalanannya progresif dan sering menyebabkan komplikasi kronik 

terutama penyakit makro- dan mikrovaskuler. Patogenesis DMT2 secara garis besarnya 

disebabkan oleh karena resistensi insulin dan kegagalan sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas. Pada saat diagnosis ditegakkan, fungsi sel beta tinggal 50% dan ini akan 

terus memburuk dengan berjalannya waktu. Kendali glikemik yang baik merupakan 

tujuan utama pengelolaan untuk mencegah komplikasi DMT2.  

Berdasarkan FINE Asia study, penderita DMT2 di wilayah ini masih banyak 

yang tidak mencapai kendali glikemik yang baik. Salah satu penyebabnya adalah 

keterlambatan penggunaan terapi insulin. Pada studi ini inisiasi insulin baru diberikan 

setelah menderita diabetes selama 9.3 tahun dan kadar HbA1c setinggi 9.8%. Padahal 

inisiasi insulin dapat diulai segera setelah monoterapi gagal mencapai sasaran yang 

dikehendaki. 

Menurut rekomendasi ADA/EASD jika HbA1c <7% belum tercapai dengan 

monoterapi dengan metformin, yang diberikan bersamaan dengan pola makan yang 

baik, pengendalian berat badan, peningkatan aktivitas fisik, dan eduksi, intensifikasi 

terapi dengan kombinasi dua obat harus dimulai. Diantara sekian jenis obat, jika 

menemukan kadar HbA1c terlalu tinggi, maka salah satu pilihan obat kedua adalah 

insulin basal karena efikasinya paling kuat. 

Salah satu jenis insulin basal adalah insulin glargine. Insulin glargine 

merupakan insulin analog kerja panjang yang diindikasikan untuk memperbaiki kadar 

glukosa darah puasa baik pada penderita dewasa maupun anak-anak yang menderita 

DMT1 atau DMT2. Insulin glargine dapat diberikan setiap saat, yang penting diberikan 

sekali sehari pada waktu yang sama setiap harinya. Jadi insulin glargine memberikan 

fleksibilitas dalam penyesuaian dosis sesuai dengan kebutuhan penderita. Dari 

beberapa studi “treat to target” dengan insulin glargine ditemukan bahwa dengan 
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hanya pemberian insulin basal ini sering ditemukan kendali glikemik yang baik 

(HbA1c<7%), dan insulin ini sangat baik ditoleransi dimana kejadian hipoglikemia 

nokturnal menurun, angka hipoglikemia siang hari rendah, dan kejadian hipoglikemia 

berat jarang. Terapi insulin basal sebelum HbA1c mencapai >8% meningkatkan 

kesempatan untuk tercapainya kendali glikemik yang baik.  

Insulin basal saja merupakan rejimen insulin inisial yang paling disukai. 

Dosisnya dimulai dengan 10 unit atau 0.1-0.2 unit/kg, tergantung dari derajat 

hiperglikemianya. Insulin basal sering diberikan bersamaan dengan metformin atau 

mungkin dengan obat oral lainnya. Jika dengan dosis awal kendali glikemik belum 

tercapai maka dosis insulin basal harus di titrasi sampai sasaran kadar glukosa darah 

puasa tercapai. Titrasi dosis ini secara umum didasarkan atas kadar glukosa darah 

puasa. Beberapa cara titrasi bisa diadopsi sebagai petunjuk dalam penyesuaian dosis 

insulin basal. Jika sasaran kadar glukosa darah puasa telah tercapai dengan dosis 

insulin basal tertentu, namun kendali glikemik (HbA1c) belum mencapai sasaran maka 

ditambahkan insulin prandial untuk memperbaiki kadar glukosa darah post-prandial.  

ORIGIN studi merupakan uji klinik insulin glargine dengan tujuan melihat 

luaran penyakit kardiovaskuler pada penderita prediabetes dan DMT2 dini dengan 

risiko kardiovaskuler tinggi. Setelah diuji dengan sasaran kadar glukosa darah puasa 

normal selama lebih dari 6 tahun, insulin glargine menunjukkan efek netral terhadap 

luaran kardiovaskuler dan kanker dibandingkan perawatan baku. Angka hipoglikemia 

berat adalah 1.00 vs. 0.31 per 100 orang-tahun. Median penambahan berat badan 

pada kelompok insulin glargine adalah 1,6 kg dibandingkan 0.5 kg pada kelompok 

perawatan baku.  

Satu studi meta-analisis oleh Dailey et al. meliputi 24 penelitian dimana 4295 

penderita menggunakan insulin glargine sekali sehari pada 20 studi, sedangkan 1086 

penderita menggunakan detemir pada 4 studi. Hasilnya, 50% penderita menggunakan 

detemir 2 kali sehari atau memerlukan intensifikasi terapi. Perbaikan HbA1c sebanding 

antara insulin glargine dan detemir (-1.4 vs. -1.4), berat badan meningkat (2.3 vs. 1.7 

kg), dan berat badan/HbA1c (1.7 vs. 1.2 kg/%). Untuk mencapai sasaran HbA1c yang 

sama dibutuhkan dosis insulin detemir yang lebih tinggi dari pada insulin glargine.  
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Gambar 1. Terapi antihiperglikemik pada diabetes mellitus tipe 2: rekomendasi umum. 

ADA, 2016 
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Gambar 2. Pendekatan untuk memulai dan penyesuaian insulin pada diabetes mellitus 

tipe 2. ADA, 2016 
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Tabel 1. Insulin titration according to the guidelines 

 ADA/EASD 

2015
1
 

AACE/ACE 2015
2
 IDF 2012

3
 

Initial dose 

per day 

10 U/day or 

0.1–

0.2/kg/day 

HbA1c <8%: 0.1–0.2 U/kg  

HbA1c >8%: 0.2–0.3 U/kg  

Starting doses of 

insulin for safety 

reasons should be 

low 

Titration increase dose 

2–4 U once or 

twice weekly  

Fixed regime: increase dose 2 

U/day 

Adjustable regime:  

FBG> 180 mg/dL: increase 

dose by 4 U 

FBG 140–180 mg/dL: increase 

dose by 2 U  

FBG 110–139 mg/dL: increase 

dose by 1 U 

Self-titration 

regimen: insulin 

dose increases of 2 

U every 3 days 

Physician led: 

biweekly or more 

frequent contact 

with a health-care 

professional 

Target FPG, 

mg/dL 

80-130 <110 <115 

Target HbA1c, 

% 

<7 <7 <7 

Down 

titration- 

dealing with 

hypoglycemia 

Decrease 

dose by 4 U 

BG <70 mg/dL: decrease dose 

by 10–20% 

BG <40 mg/dL: decrease dose 

by 20–40% 
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