
 

i 
 

PENGARUH PENGGUNAAN OBAT GOLONGAN STATIN JANGKA PANJANG 
TERHADAP KEJADIAN BARU DIABETES MELITUS TIPE 2  PADA PASIEN 

DISLIPIDEMIA DAN STROKE 
 

(Penelitian Dilakukan di Poliklinik Rawat Jalan  
RSI UNISMA Kota Malang) 

 

TUGAS AKHIR 

Untuk Memenuhi Persyaratan  

Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi 

 

Oleh :  

Widya Pratiwi Suryanti  

NIM. 145070501111034 

 

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI  

FAKULTAS KEDOKTERAN  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG  

2018 

 

 



 

ii 
 

 

DAFTAR ISI  

Halaman Pengesahan..................................................................................... i 

Pernyataan Keaslian Tulisan........................................................................... ii 

Kata Pengantar................................................................................................ iii 

Abstrak............................................................................................................. vi 

Abstract............................................................................................................ vii 

Daftar Isi.......................................................................................................... viii 

Daftar Tabel.................................................................................................... xii 

Daftar Gambar................................................................................................ xiii 

Daftar Lampiran.............................................................................................. xiv 

Daftar Singkatan............................................................................................. xv 

  

BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................. 1 

 1.1 Latar Belakang......................................................................................... 1 

 1.2 Rumusan Masalah................................................................................... 4 

 1.3 Tujuan Penelitian..................................................................................... 4 

    1.3.1 Tujuan Umum.................................................................................... 4 

    1.3.2 Tujuan Khusus.................................................................................. 4 

 1.4 Manfaat Penelitian................................................................................... 5 

    1.4.1 Manfaat Akademik............................................................................. 5 

    1.4.2 Manfaat Praktis.................................................................................. 5 

  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA........................................................................ 6 

 2.1 Dislipidemia............................................................................................. 6 

    2.1.1 Definisi Dislipidemia........................................................................... 6 

    2.1.2 Klasifikasi Dislipidemia...................................................................... 7 

    2.1.3 Etiologi Dislipidemia.......................................................................... 7 

    2.1.4 Patofisiologi Dislipidemia................................................................... 10 

    2.1.5 Penatalaksanaan Dislipidemia........................................................... 12 

       2.1.5.1 Terapi Farmakologi...................................................................... 12 

       2.1.5.2 Terapi Non Farmakologi.............................................................. 14 

 2.2 Stroke....................................................................................................... 16 

    2.2.1 Definisi Stroke.................................................................................... 16 



 

iii 
 

    2.2.2 Klasifikasi Stroke............................................................................... 16 

    2.2.3 Etiologi Stroke.................................................................................... 17 

 2.3 Tinjauan Obat Golongan Statin................................................................ 17 

    2.3.1 Mekanisme Kerja............................................................................... 17 

    2.3.2 Macam-macam Obat Golongan Statin............................................... 18 

    2.3.3 Intensitas Statin.................................................................................. 21 

    2.3.4 Efek Samping Obat Golongan Statin................................................. 22 

       2.3.4.1 Miopati.......................................................................................... 22 

       2.3.4.2 Rabdomiolisis..............................................................................  22 

       2.3.4.3 Hepatotoksik................................................................................ 22 

       2.3.4.4 Kejadian Baru Diabetes Melitus................................................... 23 

 2.4 Diabetes Melitus............................................... ....................................... 25 

    2.4.1 Pengertian Diabetes Melitus.............................................................. 25 

    2.4.2 Diagnosis Diabetes Melitus................................................................ 25 

    2.4.3 Tes Diagnostik Diabetes Melitus........................................................ 26 

       2.4.3.1 HbA1C............................................... .......................................... 26 

       2.4.3.2 Glukosa Darah Puasa.................................................................. 27 

  

BAB 3 KERANGKA KONSEP....................................................................... 28 

 3.1 Kerangka Konsep............................................... ..................................... 29 

 3.2 Hipotesis............................................... ..................................................  30 

  

BAB 4 METODE PENELITIAN...................................................................... 31 

 4.1 Rancangan Penelitian.............................................................................. 31 

 4.2 Populasi dan Sampel................................................................................ 31 

    4.2.1 Populasi.............................................................................................. 31 

       4.2.1.1 Populasi Terjangkau..................................................................... 31 

       4.2.1.2 Populasi Target............................................................................ 31 

    4.2.2 Sampel................................................................................................ 32 

       4.2.2.1 Kriteria Inklusi............................................................................... 32 

       4.2.2.2 Kriteria Ekslusi.............................................................................. 32 

 4.3 Besar Sampel.............................................................................. 32 

 4.4 Variabel Penelitian.................................................................................... 33 

    4.4.1 Variabel Tergantung........................................................................... 33 

    4.4.2 Variabel Bebas................................................................................... 33 



 

iv 
 

 4.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian................................................................... 33 

 4.6 Instrumen Penelitian................................................................................ 33 

 4.7 Definisi Operasional................................................................................. 35 

 4.8 Prosedur Penelitian.................................................................................. 36 

    4.8.1 Prosedur Operasional........................................................................ 36 

    4.8.2 Prosedur Pengambilan Sampel......................................................... 37 

 4.9 Analisis Data............................................................................................. 37 

  

BAB 5 HASIL PENELITIAN........................................................................... 39 

 5.1 Hasil Penelitian........................................................................................ 39 

 5.2 Data Demografi........................................................................................ 39 

    5.2.1 Jenis Kelamin..................................................................................... 39 

    5.2.2 Usia..................................................................................................... 40 

    5.2.3 Kekuatan Dosis Penggunaan Simvastatin......................................... 41 

    5.2.4 Lama Penggunaan Simvastatin......................................................... 42 

    5.2.5 Data Efek Samping Penggunaan Simvastatin................................... 43 

       5.2.5.1 Hasil Pemeriksaan GDP Bulan Ke-1............................................ 44 

       5.2.5.2 Hasil Pemeriksaan Serum HbA1C Bulan Ke-1............................  45 

       5.2.5.3 Hasil Pemeriksaan GDP Bulan Ke-3............................................ 46 

       5.2.5.4 Hasil Pemeriksaan Serum HbA1C Bulan Ke-3............................ 47 

       5.2.5.5 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Bulan Ke-1 Dan Ke-3..............  48 

 5.3 Analisis Data...........................................................................................  49 

    5.3.1 Uji Normalitas.....................................................................................  49 

    5.3.2 Analisis Bivariat.................................................................................. 50 

    

BAB 6 PEMBAHASAN..................................................................................  53 

 6.1 Pembahasan Hasil Penelitian..................................................................  53 

    6.1.1 Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin.................................... 53 

    6.1.2 Distribusi Pasien Berdasarkan Usia.................................................. 53 

    6.1.3 Kekuatan Dosis Penggunaan Simvastatin.........................................   54 

    6.1.4 Efek Samping Penggunaan Simvastatin...........................................  54 

    6.1.5 Hasil Uji Beda Variabel Terhadap Kejadian Efek Samping Obat....... 56 

 6.2 Implikasi Terhadap Bidang Kefarmasian.................................................  57 

 6.3 Keterbatasan Penelitian........................................................................... 58 

  



 

v 
 

BAB 7 PENUTUP........................................................................................... 60 

 7.1 Kesimpulan.............................................................................................. 60 

 7.2 Saran........................................................................................................ 60 

  

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 61 

  

LAMPIRAN..................................................................................................... 66 



 

6 
 

 



Scanned by CamScanner



 

vi 
 

ABSTRAK 

 

Suryanti, Widya Pratiwi. 2018. Pengaruh Penggunaan Obat Simvastatin 

Jangka Panjang Terhadap Kejadian Baru Diabetes Melitus Tipe 2 

Pada Pasien Dislipidemia Dan Stroke (Penelitian Dilakukan Di 

Poliklinik Rawat Jalan RSI Unisma Kota Malang). Tugas Akhir. 

Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas 

Brawijaya. Pembimbing: (1) Ema Pristi Yunita, M.Farm,Klin.,Apt. (2) dr. 

Didi Candradikusuma, Sp.PD 

Simvastatin merupakan obat penurun kolesterol LDL pada pasien dislipidemia 

dan juga dapat digunakan untuk penstabil plak aterokslerosis pada pasien 

stroke. Efek samping dari penggunaan simvastatin jangka panjang adalah dapat 

menimbulkan kejadian baru DM tipe 2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan obat simvastatin jangka panjang terhadap 

kejadian baru DM tipe 2 pada pasien dislipidemia dan stroke di Poliklinik Rawat 

Jalan RSI Unisma Kota Malang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

concurrent cohort yang dilakukan pada 26 pasien dengan usia ≥ 50 tahun yang 

menggunakan terapi simvastatin minimal 6 bulan dan tidak mempunyai riwayat 

DM tipe 2. Pada penelitian ini dilakukan pengkuran kadar GDP dan serum 

HbA1C dalam dua tahap (bulan ke-1 dan bulan ke-3). Kejadian efek samping DM 

tipe 2 dilihat berdasarkan peningkatan hasil laboratorium. Kemudian data 

penelitian dilakukan uji hipotesis t berpasangan untuk melihat peningkatan kadar 

laboratorium dan uji korelasi pearson untuk melihat hubungan lama penggunaan 

dengan peningkatan hasil laboratorium. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

yaitu tidak ada peningkatan yang signifikan antara pengukuran kadar GDP bulan 

ke-1 dan ke-3, serta tidak ada peningkatan yang signifikan antara pengukuran 

kadar serum HbA1C bulan ke-1 dan bulan ke-3 (p = 0,34 dan p = 0,07). 

Hubungan yang tidak singnifikan antara lama pemakaian dan hasil pengukuran 

laboratorium pada bulan ke-1 dan ke 3 (p > 0,05) menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Dari 26 sampel yang diperoleh, semua pasien mengalami kejadian 

baru DM tipe 2 setelah menggunakan simvastatin jangka panjang.  

Kata kunci: Dislipidemia, DM tipe 2, GDP, Serum HbA1C, Stroke, Simvastatin 
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ABSTRACT 

Suryanti, Widya Pratiwi. 2018. The Long-Term Effect That Used Of 

Simvastatin Drug Against New Incidence Type 2 Diabetes Mellitus In 

Patients With Dyslipidemia And Stroke (The Study Was Conducted In 

Outpatient Clinic Of RSI Unisma Of Malang City). Final Assignment. 

Bachelor of Pharmacy Program, Faculty of Medicine, Brawijaya 

University. Supervisors: (1) Ema Pristi Yunita, M.Farm,Klin.,Apt. (2) dr. 

Didi Candradikusuma, Sp.PD 

Simvastatin is a LDL-cholesterol-lowering drug in patients with dyslipidemia and 
can also use to stabilize atheroxlerotic plaque in stroke patients. The long-term 
use of simvastatin may elicit type 2 diabetes mellitus. The purpose of this study 
was to investigate the effect of long-term use of simvastatin drug on new 
incidence of type 2 DM in patients with dyslipidemia and stroke at Outpatient 
Clinic of RSI Unisma Malang. The method used in this study was concurrent 
cohort conducted on 26 patients with age ≥ 50 years who used simvastatin 
therapy at least 6 months and did not have a history of Type 2 DM. In this study 
carried out the measurement of GDP and serum HbA1C in two stages (month to -
1 and 3rd month). The incidence of side-effects of type 2 diabetes was seen on 
the basis of improved laboratory outcomes. Then the research data is tested 
hypothesis t test to see the increase of laboratory level and pearson correlation 
test to see the relationship of long use with improvement of laboratory result. The 
results obtained from this study were not significant improve between the 
measurements of 1 and 3 months GDP, and no significant increase between the 
measurement of serum HbA1C levels month 1 and month 3 (p = 0.34 and p = 
0.07). There was an insignificant relationship between duration of use and 
laboratory measurement results at months 1 and 3 (p < 0.05). There was not 
significant increase in laboratory levels and there was an insignificant relationship 
to the side effects of new type 2 diabetes mellitus on long-term use of 
simvastatin. Of the 26 samples obtained, all patients experienced a new 
incidence of type 2 DM after using long-term simvastatin. 
 

Keywords: Dyslipidemia, GDP, Serum HbA1C, Simvastatin, Stroke, Type 2 DM  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dislipidemia merupakan salah satu kelainan metabolisme lipid yang 

ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan 

fraksi lipid yang paling utama adalah peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol 

LDL, kenaikan kadar TG, serta penurunan kadar HDL (Anwar, 2014). Dislipidemia 

juga dapat disebabkan oleh terganggunya metabolisme lipid akibat interaksi faktor 

genetik dan faktor lingkungan (Perki, 2013). Penyakit dislipidemia merupakan salah 

satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner dan stroke (Fodor, 2011). Stroke 

adalah penyakit yang menyerang otak yang ditandai dengan adanya gangguan 

fungsi saraf lokal dan/atau global dan timbulnya secara mendadak, progresif, dan 

cepat (Riskesdas, 2013). Stroke juga merupakan penyakit yang sangat serius yang 

dapat menyebabkan lebih dari 4,4 juta kematian pertahunnya.  

Prevalensi penyakit dislipidemia di Indonesia berdasarkan Laporan 

RISKESDAS tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 35,9% dari penduduk 

Indonesia yang berusia ≥ 15 tahun dengan kadar kolesterol yang tidak normal pada 

perempuan (39,6%) lebih banyak daripada laki-laki (30,0), dan kadar kolesterol tidak 

normal lebih banyak pada penduduk daerah perkotaan (39,5%) dibandingkan 

dengan perdesaan (32,1%). Data RISKESDAS juga menunjukan bahwa sebanyak 

15,9% populasi yang berusia ≥ 15 tahun mempunyai proporsi LDL yang sangat 

tinggi (> 190 mg/dL) dimana kadar LDL yang sangat tinggi lebih banyak terjadi pada 
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perempuan dibandingkan dengan laki-laki, kemudian sebanyak 22,9% mempunyai 

kadar HDL yang kurang dari 40 mg/dL, dan 11,9% dengan kadar TG yang sangat 

tinggi (≥ 500 mg/dL). Sedangkan prevalensi stroke menurut RISKESDAS (2013), 

prevalensi penyakit stroke di Indonesia diagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 

7,0 per mil, dan yang telah terdiagnosis atau sudah timbul gejala sebesar 12,1 per 

mil, dan prevalensi stroke tertinggi berada di provinsi Sulawesi Utara (10,8%).  

Terapi farmakologi yang digunakan untuk penyakit dislipidemia yaitu  

golongan statin (HMG-CoA reduktase), resin penghambat asam empedu, fibrat, 

asam nikotinat (niasin), penghambat CETP, dan probukol. Namun di Indonesia 

terapi untuk penyakit dislipidemia pada umumnya menggunakan obat HMG-CoA 

reduktase yaitu statin. Terapi kombinasi dapat dipertimbangkan bagi pasien yang 

target kolesterol LDL-nya tidak tercapai dengan terapi statin dosis tinggi atau bagi 

pasien yang tidak toleran terhadap statin (Perki, 2013).  

Statin merupakan obat penurun lipid paling efektif untuk menurunkan 

kolesterol LDL dan mempunyai efek samping berupa rabdomiolisis, mialgia, dan 

hepatotoksik. Selain berfungsi untuk menurunkan kolesterol LDL, statin juga 

mempunyai  efek  meningkatkan  kolesterol  HDL dan  menurunkan TG (Perki, 

2013). Mekanisme kerja dari obat-obatan golongan statin adalah mengurangi 

sintesis kolesterol di hepar dengan cara menghambat aktivitas HMG-CoA reduktase. 

Penurunan kadar kolesterol intraseluler dapat menginduksi ekspresi dari LDL-R 

pada permukaan sel hepatosit, yang menghasilkan peningkatan ekstraksi LDL dari 

darah dan penurunan konsentrasi LDL yang beredar dan Apo-B mengandung 

lipoprotein termasuk partikel kaya TG (Anderson et al., 2016). 
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Manfaat statin dalam mencegah penyakit kardiovaskuler terutama 

hiperlipidemia sudah terbukti secara efektid dan tidak diragukan lagi. Menurut 

Luman (2014), statin memliliki efek menurunkan sintesis endogen kolesterol 

endogen dengan mekanisme menghambat produk dari reaksi HMG-CoA reduktase, 

serta mempunyai efek pleiotropik terhadap plak aterosklerotik. Namun pemilihan 

terapi statin harus dilakukan dengan hati-hati dan mengetahui efek samping yang 

ditimbulkan. Menurut FDA (2014) terdapat risiko peningkatan kenaikan kadar 

glukosa darah dan perkembangan DM tipe 2 yang telah dilaporkan pada 

penggunaan statin. Walaupun manfaat statin tetap lebih besar jika dibandingkan 

dengan peningkatan risiko tersebut, namun perlu dilakukan pengontrolan terhadap 

glukosa darag pasien menggunakan terapi statin.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sukhija dkk (2009), 

menunjukan bahwa statin mengurangi kadar serum kolesterol dan tingkat morbiditas 

dan mortalitas kardiovaskuler. Namun efek statin pada metabolisme glukosa tidak 

jelas. Penggunaan statin dikaitkan dengan meningkatnya kadar glukosa darah 

puasa pasien. Beberapa studi telah menunjukan bahwa statin dapat menyebabkan 

hiperglikemia dengan meningkatkan konsentrasi kalsium dalam sel islet yang 

menyebabkan pelepasan insulin. Pengobatan statin berhubungan dengan terjadinya 

kejadian baru DM tipe 2. Sebuah studi meta-analisis menunjukan bahwa 13 studi 

dengan menggunakan 91140 partisipan menunjukkan pengobatan statin dapat 

meningkatkan insiden DM sebesar 9% dalam 4 tahun (Perki, 2013).  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farida dan Putri (2016)  

mengenai efek samping kejadian baru DM tipe 2 pada penggunaan statin jangka 
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panjang yaitu pada pasien yang telah menderita DM tipe 2 dan mengonsumsi obat 

golongan statin. Penelitian tersebut dilakukan kepada 15 subjek yang menerima 

terapi OAD dan juga terapi golongan statin.  Pada penelitian tersebut dilakukan 

pemantauan GDP selama 2 tahap kepada pasien DM tipe 2 yang menggunakan 

OAD dan obat golongan statin. Pada saat pasien menerima OAD tunggal, kadar 

GDP pasien mengalami penuruan, kemudian pasien diresepkan terapi golongan 

statin selama 4 bulan dan dilakukan pengukuran kadar glukosa darah. Hasil dari 

penelitian tersebut 8 dari 15 pasien mengalami kenaikan GDP.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian lebih 

lanjut menegenai pengaruh penggunaan obat simvastatin jangka panjang terhadap 

kejadian baru DM tipe 2 pada pasien dislipidemia dan stroke. Penelitian yang akan 

dilakukan adalah melakukan pemantauan kadar GDP dan serum HbA1C pada 

pasien dislipidemia dan stroke yang sebelumnya tidak menderita DM tipe 2 dan telah 

menggunakan obat simvastatin jangka panjang, Pemantauan dilakukan dalam 2 

tahap yaitu pada bulan ke-1 setelah perekrutan subjek dan bulan ke-3. Tujuan dari 

pemantauan kadar GDP dan serum HbA1C ini adalah untuk melihat apakah pasien 

tersebut mengalami kejadian baru DM tipe 2 atau tidak.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan obat simvastatin jangka panjang 

terhadap timbulnya kejadian baru diabetes melitus tipe 2 pada pasien 

dislipidemia dan stroke?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh penggunaan obat simvastatin jangka panjang 

terhadap timbulnya kejadian baru diabetes melitus tipe 2.  

 

1.3.2 Tujuan Khusus  
 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan obat simvastatin terkait kekuatan 

dosis terhadap kejadian efek samping berupa kejadian baru diabetes 

mellitus tipe 2 pada pasien dislipidemia dan stroke. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan obat simvastatin terkait lama 

penggunaan  terhadap kejadian efek samping berupa kejadian baru 

diabetes mellitus tipe 2 pada pasien dislipidemia dan stroke. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Sebagai dasar mengembangkan penelitian mengenai pengaruh 

penggunaan simvastatin jangka panjang terhadap munculnya efek 

samping kejadian baru diabetes melitus tipe 2 pada pasien dislipidemia 

dan stroke. 

2. Mendukung dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang kesehatan khususnya farmasi dalam deteksi dini efek 

samping berupa kejadian baru diabetes melitus tipe 2 pada pasien 
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dislipidemia dan stroke yang diberikan terapi simvastatin sehingga 

kedepannya pemberian terapi dapat dipertimbangkan dengan baik. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi tenaga kesehatan dapat dijadikan panduan dalam melakukan  

monitoring dan evaluasi terhadap pemberian obat simvastatin pada pasien 

dislipidemia dan pasien stroke untuk meminimalkan kejadian baru diabetes 

melitus tipe 2 pada penggunaan jangka panjang.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dislipidemia  

2.1.1 Pengertian Dislipidemia   

Lipid merupakan lemak yang berada di dalam aliran darah. Lipid pada 

umumnya terdiri dari kolesterol total, TG, HDL, dan LDL. Dislipidemia adalah 

suatu kondisi medis yang ditandai dengan jumlah lipid di dalam darah yang tidak 

normal. Dislipidemia juga dapat dideskripsikan sebagai kenaikan dari kolesterol 

total, TG, atau penuruan LDL serta kenaikan HDL. Hasil pengukuran kadar 

kolesterol serum memenuhi salah satu atau seluruh kriteria yaitu kadar kolesterol 

total meningkat > 200 mg/dL, kadar TG meningkat > 150 mg/dL, kadar kolesterol 

LDL > 130 mg/dL, kolesterol HDL menurun < 40 mg/dL (Onwe, 2015). 

Dislipidemia didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang 

ditandai dengan peningkatan maupun penurunanan fraksi lipid dalam plasma. 

Kelainan fraksi lipid utama adalah kenaikan kadar kolersterol total, LDL, TG, 

serta penurunan HDL. Agar lipid dapat larut dalam darah, molekul lipid harus 

terikat pada protein (apoprotein). Senyawa lipid dengan apoprotein dikenal 

dengan lipoprotein. Terdapat lima jenis liporotein berdasarkan kandungan dari 

liproprotein, yaitu kilomikron, VLDL, IDL, LDL, dan HDL. (Perkeni, 2015).  

 

2.1.2 Klasifikasi Dislipidemia 

 Klasifikasi dislipidemia berdasarkan patogenesis penyakit antara lain:  

1. Dislipidemia primer adalah dislipidemia yang disebabkan karena kelainan 

genetik. Pasien dislipidemia sedang disebabkan oleh hiperkolesterolemia 
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poligenik dan dislipidemia kombinasi familial. Dislipidemia berat pada 

umumnya disebebkan oleh hiperkolesterolemia familial, dislipidemia 

remnan, dan hipertrigliserida primer (Grundy et al., 2004).   

2. Dislipidemia Sekunder adalah dislipidemia yang terjadi akibat suatu 

penyakit lainnya seperti diabetes melitus, hipertiroidisme, sindroma 

nefrotik, dan lain-lain. Hal utama yang dilakukan dalam pengobatan 

dislipidemia sekunder adalah dengan mengobati penyakit primer. 

Pengobatan pada penyakit primer akan dapat memperbaiki dislipidemia 

yang ada (Grundy et al., 2004). 

 

2.1.3 Etiologi Dislipidemia 

Menurut Anwar (2004), etiologi utama dari dislipidemia terdiri atas : 

a) Faktor Jenis Kelamin 

 Risiko terjadinya dislipidemia pada pria  lebih besar daripada 

wanita. Pada pria sendiri, risiko menderita aterosklerosis lebih besar, 

karena hormon seks pria (testosteron) mempercepat timbulnya 

aterosklerosis sedangkan hormon seks wanita (estrogen) mempunyai 

efek perlindungan terhadap aterosklerosis.  

b) Faktor Usia 

 Semakin tua usia seseorang maka fungsi organ tubuhnya semakin 

menurun, begitu juga dengan penurunan aktivitas  reseptor LDL, 

sehingga bercak perlemakan dalam tubuh semakin meningkat dan 

menyebabkan kadar kolesterol total lebih tinggi, sedangkan HDL relatif 

tidak berubah. Pada usia 10 tahun, bercak perlemakan sudah dapat 
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ditemukan di dinding pembuluh darah dan dapat meningkat frekuensinya 

pada usia 30 tahun. 

c) Faktor Genetik 

 Faktor genetik merupakan salah satu faktor pencetus 

terjadinya  dislipidemia. Suatu gen untuk  sifat–sifat tertentu  diturunkan 

secara berpasangan, yaitu dengan memerlukan satu gen dari ibu dan 

satu gen dari ayah, sehingga kadar hiperlipidemia tinggi dapat 

diakibatkan oleh faktor dislipidemia primer karena faktor kelainan genetik. 

d) Faktor Obesitas 

 Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara energi yang 

masuk bersama makanan, dengan energi yang dipakai. Kelebihan energi 

ini ditimbun dalam sel lemak yang membesar. Orang yang kelebihan 

berat badan menunjukkan hasil kadar VLDL dan trigliserida yang tinggi, 

serta  kadar trigliserida plasma yang lebih tinggi. Kadar trigliserida yang 

berlebihan dalam  sirkulasi juga dapat mempengaruhi kadar lipoprotein 

lain. Jika trigliserida, LDL, dan HDL mengalami lipolisis, ketiganya akan 

menjadi suatu bentuk baru dengan densitas yang lebih rendah. 

Abnormalitas ini secara umum ditandai dengan kadar HDL yang rendah. 

e) Faktor Olahraga 

 Olahraga yang teratur dapat menyebabkan kadar kolesterol total, 

LDL, dan trigliserida menurun dalam darah, sedangkan HDL meningkat 

secara bermakna. Lemak ditimbun dalam di dalam sel lemak sebagai 

trigliserida. Olahraga memecahkan timbunan trigliserida dan melepaskan 

asam lemak dan gliserol ke dalam aliran darah. Orang dengan olahraga 

rendah 2,5 kali lebi berisiko mengalami dislipidemia.  
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f) Faktor Merokok 

 Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol total, LDL, TG, dan 

menekan HDL. Pada seseorang yang merokok, rokok akan merusak 

dinding pembuluh darah. Nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan 

merangsang hormon adrenalin, sehingga akan mengubah metabolisme 

lemak yang dapat menurunkan kadar HDL dalam darah. 

g) Faktor Makanan 

 Konsumsi tinggi kolesterol menyebabkan hiperkolesterolemia dan 

aterosklerosis. Asupan tinggi kolesterol dapat menyebabkan peningkatan 

kadar kolesterol total dan LDL sehingga mempunyai risiko terjadinya 

dislipidemia. 

Menurut PERKI 2013, dislipidemia disebabkan oleh terganggunya 

metabolisme lipid akibat interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. 

Faktor risiko lain yang menyertai pada dislipidemia terdiri atas : 

a. Riwayat PJK prematur dalam keluarga  

b. Diabetes Mellitus  

c. Aterosklerosis di pembuluh darah  

d. Hipertensi  

e. Gagal ginjal kronis 

 

2.1.4 Patofisiologi Dislipidemia  

Kilomikron merupakan TG yang besar dan kaya akan Apo-B 48, Apo-B 

100 dan Apo-E. Kilomikron dibentuk dari makanan yang mengandung lemak dan 

larut di dalam asam empedu di mukosa usus harus. Kilomikron pada umumnya 

tidak terlihat dalam plasma setelah 12-14 jam puasa. Kilomikron mempunyai 
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fungsi untuk mengahantarkan TG menuju otot skeletal dan jaringan adiposa. 

Sintesis VLDL hepatik  sebagian diatur diet dan hormon dan dihambat melalui 

pengambilan sisa-sisa kilomikron di hepar. VLDL disekresi dari hepar dikirm 

kembali melalui LPL ke IDL dan berakhir di LDL (Dipiro, 2008).  

LDL merupakan kolesterol utama yang mengangkut lipoprotein, pada 

umumnya LDL hanya mempunyai Apo-B 100. LDL merupkana turunan dari 

katabolisme VLDL dan sintesis seluler. Pada manusia normal dengan diet rendah 

lemak, kolesterol disintesis dan digunakan dalam organ eksta hepatik, sebagian 

besar kolesterol yang dibawa LDL  diambil oleh hepar untuk proses katabolisme 

(Dipiro, 2008).  

 

Gambar 2.1 Diagram Sederhana Sistem Lipoprotein Untuk 
                       Transportasi Lipid pada Manusia  (Dipiro, 2008) 

 
Keterangan gambar 2.1  Pada sistem eksogen, kilomikron yang kaya akan TG 
yang berasal diet diubah menjadi sisa kilomikron yang kaya akan kolesteril ester 
melalui aksi dari LPL. Sedangkan pada sistem endogen VLDL yang kaya akan 
TG disekresikan oleh hepar dan diubah menjadi IDL yang kaya akan kolesteril 
ester. Beberapa dari LDL akan masuk melalui arteri subendotel akan teroksidasi 
dan dimakan oleh makrofag, kemudian terbentuk sel busa. 
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Dislipidemia atau hiperlipidemia merupakan suatu penyakit yang 

menunjukkan peningkatan level lipid dalam darah. Peningkatan kadar lipid 

berhubungan dengan bermacam-macam penyakit seperti aterosklerosis, PJK, 

hipertensi dan stroke. Lipid masuk dalam aliran darah melalui dua cara yaitu diet 

dan produksi dari hepar. Hepar manusia dapat membuat kolesterol dalam jumlah 

lebih banyak daripada yang diperlukan, sehingga walaupun kolesterol penting 

dalam kehidupan namun konsumsinya tidak diperlukan. Kolesterol bergerak 

melalui aliran darah dalam molekul yang besar dan trigliserida bergerak melalui 

aliran darah dalam molekul yang besar. Molekul berlemak dan berukuran besar 

ini bergerak dalam sistem sirkulasi dan menyumbat pembuluh kecil dan 

menyelimuti pembuluh yang besar (Story, 2015). 

Peningkatan kolesterol total dan LDL, kolesterol total, dan TG serta 

penurunan HDL kolesterol berhubungan dengan PJK. Lesi aterosklerosis terjadi 

dari transportasi dan retensi plasma LDL melalui lapisan sel endotel ke dalam 

matriks ekstraselular dari ruang subendotelial. Pada saat dalam dinding arteri, 

LDL secara kimia termodifikasi melalui oksidasi dan glikasi nonenzimatik. LDL 

yang teroksidasi lalu mengerahkan monosit ke dalam dinding arteri. Monosit ini 

lalu berubah menjadi makrofag yang mengakselerasi oksidasi LDL. Lama akan 

teroksidasi dan respon inflamasi diatur berdasarkan genetik dan kelainan 

lipoprotein primer atau genetik diklasifikasikan kedalam tiga kategori berdasarkan 

deskripsi fenotip dari hiperlipidemia. Tipe dan peningkatan lipoprotein yaitu pada 

tipe I terjadi peningkatan kilomikron, IIa terjadi peningkatan LDL, tipe IIb terjadi 

peningkatan LDL dan VLDL, tipe III terjadi peningkatan IDL, tipe IV terjadi 

peningkatan VLDL dan V terjadi peningkatan VLDL dan kilomikron (Story,2015). 
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2.1.5 Penatalaksanaan Dislipidemia  

2.1.5.1 Terapi Farmakologi  

1. Statin (Penghambat HMG-CoA reduktase)  

Mekanisme kerja statin adalah dengan mengurangi pembentukan 

kolesterol di hepar dengan menghambat enzim secara kompetitif kerja dari ezim 

HMG-CoA reduktase. Pengurangan konsentrasi kolesterol intraseluler 

meningkatkan ekspresi reseptor LDL pada permukaan hepatosit yang dapat 

meningkatkan pengeluaran LDL dari darah dan menurunkan konsentrasi LDL 

dan lipoprotein apo-B lainnya termasuk TG (Perki, 2013). 

2. Fibrat  

Fibrat pada umumnya efektif digunakan untuk menurunkan TG dan 

kolesterol. Efek dari fibrat yang paling utama adalah menurunkan TRLs didalam 

plasma. Tingkatan LDL pada umumnya menurun pada individu dengan 

peningkatan nilai awal konsetrasi plasma, dan HDL biasanya meningkat ketika 

nilai awal plasma rendah. Hasil dari terapi menggunakan fibrat adalah penurunan 

LDL pada aterogenik yang kecil, partikel padat yang sama dengan peningktan 

subfaksi intermediet. (Fazio, 2004). 

3. Ezetimibe 

Ezetimbibe merupakan penurun kolesterol yang bekerja setelah konversi 

menjadi bentuk aktif glukoronidase di hepar. Ezetimibe merupakan produg yang 

bekerja lokal pada brush border pada usus halus, sehingga menghambat 

absorbsi kolesterol dan phytosterol. Mekanisme kerja dari ezetimibe adalah 

dengan menghambat absorbsi kolesterol intestinal secara selektif menghambat 

NPC1L1 pada usus halus. Mekanisme kerja lain dari ezetimibe adalah 

mengurangi kolesterol yang masuk pada enterosit dan hepatosit. Ezetimibe 
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dapat mengubah bentuk dari NPC1L1 sehingga dapat mengganggu pengikatan 

kolesterol bebas kedalam sel (Phan et al., 2012). 

4. Asam Nikotianat (Niasin)  

Asam nikotianat (Niasin) telah lama digunakan sebagai terapi untuk 

gangguan lemak dan penyakit kardiovaskular. Niasin dapat mempengaruhi 

lipoprotein yang mengandung apo-B, LDL, dan dapat meningkatkan HDL. 

Penemuan terbaru menunjukan bahwa niasin secara langsung dan tidak 

kompetitif mengambat hepatosit diasigliserol asiltrasferase-2, yang merupakan 

enzim kunci untuk sintesis TG. Penghambatan sintesis TG oleh niasin 

menghasilkan degradasi apo-B intraseluler di hepar secara cepat dan 

menurunkan sekresi VLDL dan LDL (Kamanna, 2008). 

5. Penghambat CETP  

CETP memfasilitasi pertukaran antara kolesteril ester dan TG, dan juga 

memfasilitasi pertukaran antara lipoprotein densitas tinggi dan lipoprotein 

densitas rendah. CETP merupakan salah satu obat yang efektif untuk penyakit 

kardiovaskular karena dapat menurunkan proses pertukaran lipid. Terapi dengan 

penghambat CETP mempunyai efek ganda yaitu meningkatkan konsentrasi HDL 

dan menurunkan LDL melalui mekanisme reserved cholesterol transprot 

(Chirasani et al., 2016). 

6. Resin Penukar Asam Empedu  

Asam empedu dapat larut dalam, amphipatik yang disintesis dari 

kolesterol di hepar. Setelah tejadi perubahan kolesterol di hepar, kemudian asam 

empedu tersebut mempengaruhi 16 reaksi enzimatik, asam empedu disekresi 

menjadi kanal di anatara hepatosit. Obat ini juga bekerja dengan cara mengikat 

asam empedu dan mencegah reabsorbsinya. Resin penukar asam empedu 



15 
 

    
 

dapat menurunkan LDL sebesar 15-30%, dan meningkatkan HDL sampai 5% 

(Sonne et al., 2014).  

 

2.1.5.2 Terapi Non Farmakologi  

1. Aktifitas Fisik  

Aktifitas fisik yang disarankan adalah program latihan yang mencakup 

setidaknya 30 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang (menurunkan 4-7 

kkal/menit) 4 sampai 6 kali seminggu. Kegiatan yang disarankan meliputi jalan 

cepat, bersepeda statis ataupun berenang. Tujuan aktivitas fisik harian dapat 

dipenuhi dalam satu sesi atau beberapa sesi sepanjang rangkaian dalam sehari 

(Perkeni, 2015). 

2. Berhenti Merokok  

Merokok merupakan salah satu faktor risiko kuat terutama untuk PJK, 

penyakit vaskular perifer, dan stroke. Merokok mempercepat pembentukan plak 

pada koroner dan dapat menyebabkan rupture plak sehingga sangat berbahaya 

bagi orang dengan ateroskelrosis koroner yang luas (Perkeni, 2015). 

3. Diet 

Diet yang dapat dipakai untuk menurunkan kolesterol LDL adalah diet 

asam lemak tidak jenuh seperti MUFA dan PUFA karena faktor diet yang paling 

berpengaruh terhadap penigkatan konstentrasi kolesterol LDL adalah asam 

lemak jenuh. Penurunan kolesterol LDL yang diakibatkan dier PUFA lebih besar 

dibandingkan dengan diet MUFA atau diet rendah karbohidrat (Perki, 2013). 

4. Penururnan Berat Badan  

Konsep obesitas terutama dihubungkan dengan konsep sindroma 

metabolik. Untuk semua pasien dengan kelebihan berat badan hendaknya 
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diusahakan untuk mengurangi 10% berat badan. IMT adalah prediktor kuat untuk 

mortalitas secara keseluruhan. Bertambahhnya mortalitas secara progresif akibat 

peningkatan IMT terutama berhubungan dengan mortalitas penyakit vaskular 

(Perki, 2013). 

Tabel 2.1 Klasifikasi IMT Menurut WHO (2011) 

 Kategori IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat  < 17,0 
Kekurangan berat badan tingkat 
ringan 

17,0 – 18,4 

Normal   18,5 – 25,0 
Gemuk  Kelebihan berat badan tingkat ringan  25,1 – 27,0  

Kekurangan berat badan tingkat berat > 27,0  

 

2.2 Stroke  

2.2.1 Definisi Stoke  

 Menurut WHO (2014), stroke adalah salah satu sindrom klinis yang 

ditandai dengan adanya hilangnya fungsi otak secara signifikan dan dapat 

menyebabkan kematian. Sedangkan Menurut AHA (2015), stroke dapat terjadi 

karena penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah yang membawa oksigen ke 

otak, kekurangan oksigen ini dapat menyebabkan kontrol gerakan tubuh yang 

dikendalikan oleh otak tidak berfungsi. Stroke adalah sindrom yang terdiri atas 

beberapa gejala hilangnya fungsi secara keseluruhan sistem syaraf pusat fokal 

atau global secara cepat dalam hitungan detik dapat menyebabkan kelumpuhan 

dan kematian (Ginsberg, 2007). Stroke juga didefiniskan sebagai salah satu 

penyakit yang dapat menyebabkan infark/sumbatan dan perdarahan pada otak 

dan sumsum tulang belakang. Stroke juga didefiniskan sebagai salah satu 

penyakit yang dapat menyebabkan sumbatan dan perdarahan pada otak dan 

sumsum tulang belakang (Alexander et al., 2017) 
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2.2.2 Klasifikasi Stroke   

 Berdasarkan keadaan patologis, stroke dapat dibedakan menjadi:  

1. Stroke Hemoragik  

Stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan karena pendarahan pada 

pembuluh darah arteri serebralis yang dapat menyebabkan kerusakan otak dan 

gangguan fungsi saraf. Darah yang keluar akibat pendarahan tersebut akan 

masuk ke dalam jaringan otak dan akhirnya menyebabkan hematoma (Junaidi, 

2011).  

2. Stroke Non Hemoragik  

Stroke non hemoragik disebabkan oleh penurunan aliran darah menuju 

bagian otak yang terjadi karena penyumbatan pada pembuluh darah arteri 

sehigga suplai darah menuju otak mengalami penurunan (Mardjono & Sidharta, 

2008). Stroke iskemik pada umumnya disebabkan oleh trombosis akibat plak 

aterosklerosis yang berasal dari pembuluh darah otak yang kemudian tersangkut 

di arteri otak. Stroke iskemik ini merupakan stroke yang paling banyak 

menyerang seseorang dibandingkan dengan jenis stroke lain (Junaidi, 2011). 

 

2.2.3 Etiologi Stroke  

Menurut AHA (2015), faktor risiko stroke dapat dibagi 2 diantaranya : 

1. Faktor Risiko Yang Dapat Dimodifikasi  

Faktor risiko stroke yang dapat dimodifikasi yaitu obesitas, penyakit 

hipertensi, penyakit hiperlipidemia kebiasaan merokok, penggunaan alkohol dan 

obat-obatan terlarang, dan pola hidup yang tidak sehat. Obesitas dapat memicu 

terjadinya stroke secara tidak langsung, yaitu obesitas dapat memperantarai 
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terjadinya sekelompok penyakit, selain itu obesitas dapat meningkatkan risiko 

penyakit kadiovaskuler.  

2. Faktor Risiko Yang Tidak Dapat Dimodifikasi  

Faktor risiko stroke yang tidak dapat dimodifikasi diantaranya faktor 

genetik, usia, jenis kelamin, dan riwayat stroke sebelumnya. Seseorang yang 

mempunyai riwayat keluarga dengan penyakit stroke akan memiliki risiko lebih 

tinggi dibandingkan sengan seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga 

dengan penyakit stroke. Usia juga mempengaruhi risiko terjadinya stroke, 

semakin bertambahnya usia dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke.  

  

2.3 Tinjauan Obat Golongan Statin  

2.3.1 Mekanisme Kerja  

 Mekanisme kerja obat golongan statin adalah dengan menghambat 

secara parsial konversi dari 3-hidroksi-3 metilglutaril koenzim A menjadi asam 

mevalonat. Mekanisme ini merupakan salah satu agen yang paling efektif dan 

efisien untuk kolesterol di dalam plasma. Efek yang menguntungkan dari 

penghambat HMG-CoA reduktase biasanya disebabkan oleh kapasitasnya dalam 

mengurangi sintesis kolesterol endogen. Efek statin dalam regulasi CETP 

menyebabkan penurunan kolesterol VLDL dan LDL di hepar. Selain itu statin 

juga dapat meningkatkan regulasi dari kolesterol LDL sehingga dapat 

meningkatkan pembersihan kolesterol LDL (Stancu, 2001). 

 Statin menghambat HMG-CoA reduktase dan menurunkan sintesis 

kolesterol selular. Hasil dari penurunan konstentrasi kolesterol intraselular 

menurunkan kapasitas dari Insing-1 dan Insing-2 untuk mengambat interaksi dari 

SCAP dengan SREBP-2 pada membran retikulum endoplasma adan 
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pembentukan SCAP yang terdiri dari SREBP-2 dan komplek SP-1. Ketika 

tersebut terbentuk,kemudian kompleks tersebut berpindah melalui badan golgi 

dimana terjadi aktivasi SP-1 dan SP-2  dan pemotongan SREBP-2 untuk 

memberikan peptida NH2-terminal-SREBP-2 bebas yang dapat bermigrasi 

menuju nukleus (Durez, 2003). 

 

2.3.2 Macam Macam Obat Statin  

1.  Simvastatin  

Dosis maksimal yang direkomendasikan untuk pasien dilipidemia adalah 

80 mg/hari. Simvastatin dapat direkomendasikan dengan resin penukar asam 

empedu dan asam nikotianat (Perki, 2013). Pada penggunaan simvastatin dosis 

rendah (20 mg/hari) dapat menurunkan konsentrasi LDL sebesar 30-40% (Weng 

et al., 2010). Simvastatin mengalami metabolisme di hepar melalui enzim 

sitokrom P450 sehingga akan berinteraksi dengan obat yang dimetabolisme 

melalui enzim tersebut. Simvastatin mempunyai waktu paruh sekita 3-4 jam, 

sehingga simvastatin sebaiknya dikonsumsi pada saat malam hari sebelum tidur 

(Reiner et al., 2011).  

2. Atorvastatin  

Atorvastatin digunakan untuk mengobati kadar kolesterol yang tinggi dan 

untuk menurunkan risiko stroke, serangan jantung atau komplikasi lainnya. Dosis 

maksimal yang direkomendasikan adalah sebesar 40 mg/hari. Atorvastatin 

mempunyai waktu paruh 14 jam sehingga atorvastatin bisa dikonsumsi pagi atau 

siang.  Apabila atorvastatin dikonsumsi bersamaan dengan makanan, maka akan 

dapat menurunkan biovailabilitas atorvastatin. Atorvastatin dapat menurunkan 

kadar TG dalam darah sekaligus meningkatkan HDL (Annonymous, 2017). 
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Atorvastatin dimetabolisme di hepar melalui enzim CYP3A4. Pada penggunaan 

atorvastatin dosis rendah (10mg/hari) dapat menurunkan LDL sebesar 20-30% 

(Weng et al., 2010).  

3. Fluvastatin  

Fluvastatin merupakan agan penurun lipid sintesis dengan sifat 

antilipidemik dan antineoplastik potensial. Fluvastatin secara kompetitif 

menghambat reduktase dari 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A di hepar dan 

mengkatalis konversi HMG-CoA menjadi mevalonate. Fluvastatin dapat 

menurunkan kadar kolesterol dan lipoprotein plasma dan memodulasi respon 

imun melalui penekanan MHC II pada sel antigen interferon yang merangsang 

stimulasi gamma seperti sel endotel plasma (National Center for Biotechnology 

Information, 2017). Waktu paruh fluvastatin adalah 1,2 jam dan 

direkomendasikan untuk mengonsumsi pada saat sebelum tidur. Dosis maksimal 

yang direkomendasikan adalah sebesar 80 mg/hari (Perki, 2013). 

4.    Rosuvastatin 

 Rosuvastatin adalah statin dengan aktivitas antineoplastik antilipidemik 

dan potensial. Rosuvastatin secara selektif dan kompetitif mengikat dan 

menghambat HMG-CoA reduktase hati, enzim yang mengkatalisis konversi 

HMG-CoA menjadi mevalonat, pendahulu kolesterol. Hal ini menyebabkan 

penurunan kadar kolesterol hati dan peningkatan penyerapan kolesterol LDL. 

Selain itu, rosuvastatin dapat menunjukkan aktivitas pro-apoptosis, 

penghambatan pertumbuhan, dan pro-diferensiasi pada berbagai jenis sel tumor 

(National Center for Biotechnology Information, 2017). Dosis maksimal 

rosuvastatin yang disarankan adalah 40 mg/hari (Perki, 2013). 
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5. Lovastatin 

 Lovastatin adalah metabolit lakton yang diisolasi dari jamur Aspergillus 

terreus dengan aktivitas penurun kolesterol dan potensi antineoplastik. 

Lovastatin dihidrolisis menjadi bentuk beta-hydroxyacid aktif, yang secara 

kompetitif menghambat reduktase 3-hydroxyl-3-methylgutarylcoenzyme A (HMG-

CoA) yang merupakan enzim yang terlibat dalam biosintesis kolesterol. Selain 

itu, agen ini dapat menginduksi apoptosis sel tumor dan menghambat invasi sel 

tumor  (National Center for Biotechnology Information, 2017). Lovastatin 

mempunyai waktu paruh 3 jam. Dosis maksimal lovastatin yang 

direkomendasikan adalah 80 mg/hari (Perki, 2013). 

Tabel 2.2 Dosis Maksimal Statin yang Direkomendasikan (Perki, 2013) 

Statin Dosis Maksimal yang 
Direkomendasikan (mg/hari) 

Lovastatin  80 
Simvastatin  80 
Atorvastatin 80 
Fluvastatin 80 
Rosuvastatin 40 

 

2.3.3. Intensitas Statin  

 Menurut AHA/ACC (2013), penggolongan statin berdasarkan intensitas 

terdiri dari: 

1. Statin Intensitas Tinggi  

Statin intensitas tinggi pada penggunaan dosis sehari-hari dapat 

menurunkan kadar LDL ≥ 50%. Statin intensitas tinggi dapat diberikan pada 

pasien yang berisiko mempunyai penyakit kardiovaskular dengan usia ≤ 75 

tahun. Selain itu statin intensitas tinggi dapat diberikan untuk pasien yang 

mempunyai kadar LDL ≥ 190 mg/dL. Statin intensitas tinggi terdiri dari 

atorvastatin dengan dosis 40-80 mg dan rosuvastatin 20-40 mg.  
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2.  Statin Intensitas Sedang  

Statin intensitas sedang pada penggunaan dosis sehari-hari dapat 

menurunkan kadar  LDL 30-50%. Pasien yang dianjurkan untuk menerima terapi 

statin intensitas sedang adalah pasien yang mempunyai diabetes melitus tipe 1 

atau tipe 2 dengan usia 40-75 tahun dan mempunyai risiko penyakit 

kardiovaskular 10 tahun kedepan ≥ 7,5%. Statin intensitas sedang terdiri dari 

atorvastatin 10-20 mg, rosuvastatin 5-10 mg, simvastatin 20-40 mg, pravastatin 

40-80 mg, lovastatin 40 mg, dan fluvastatin 40 mg yang digunakan pada dosis 

terbagi.  

3. Statin Intensitas Rendah  

Statin intensitas rendah pada penggunaan dosis sehari-hari dapat 

menurunkan kadar LDL 20-30% (5 mmol/L). Statin intensitas rendah terdiri dari 

rosuvastatin 5 mg, atorvastatin 10 mg, pitavastatin 1 mg, simvastatin 5-10 mg, 

lovastatin 20-10 mg, dan pravastatin 20-10 mg. 

 

2.3.4 Efek Samping Obat Simvastatin  

2.3.4.1 Miopati 

Miopati muncul sebagai gejala nyeri otot dan persendian tanpa adanya 

peningkatan serum kreatinin. Miopati yang parah (rhabdomiolisis fatal) dialami 

oleh 0,2% pasien, disertai dengan peningkatan serum kreatinin (10 kali batas 

atas kadar normal, dimana serum kreatinin normal adalah 10-150 IU/L). Apabila 

serum kreatinin meningkat 3-10 kali batas normal, statin tetap dilanjutkan tetapi 

serum kreatinin harus tetap dipantau sampai diketahui apakah membaik atau 

menurun sehinga statin perlu dihentikan (Pasternak, 2002). 
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2.3.4.2. Rabdomiolisis 

Rabdomiolisis adalah terjadinya destruksi serat otot rangka yang 

berakibat lepasnya konstituen serat otot yang meliputi elektrolit, mioglobin, 

kreatinin kinase, dan protein sarkoplasma ke dalam cairan ekstraseluler dan 

sirkulasi. Penyebab dari rabdomiolisis adalah multifaktorial, terdiri dari faktor fisik, 

antara lain trauma dan kompresi, iskemia jaringan otot, latihan fisik berat 

imobilisasi berkepanjangan, dan lain-lain. Selain itu faktor non-fisik yang dapat 

menyebabkan rabdomiolisis adalah miopati metabolik, obat-obatan dan toksin, 

infeksi virus, dan mikroba (Wangko, 2013).  

2.3.4.3. Hepatotoksik  

Peningkatan yang sifatnya minor pada kadar enzim hati sering dijumpai 

pada 5 bulan pertama terapi statin dan biasanya akan normal kembali dengan 

sendirinya. Peningkatan bermakna terjadi pada 2% pasien pada awal terapi 

tergantung pada dosis statin yang digunakan dan akan normal kembali setelah 

dosis diturunkan (LaRosa, 2005).  

2.3.4.4. Kejadian Baru Diabetes Melitus  

Pengobatan statin berhubungan dengan terjadinya kejadian baru diabetes 

melitus. Hasil meta-analisis dari 13 studi dengan 91140 partisipan menunjukkan 

pengobatan statin meningkatkan insiden diabetes melitus sebesar 9% dalam 

waktu 4 tahun. Risiko kejadian baru diabetes melitus lebih sering terjadi pada 

partisipan usia tua sementara IMT dan persentase perubahan kolesterol LDL 

bukan faktor penting (Sattar, 2010). Diabetes melitus terjadi karena 

ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi hormon insulin. Apabila pankreas 

tidak cukup memproduksi insulin atau sel pankreas tidak merespon insulin, maka 

kadar glukosa darah akan naik, dan akan berisiko serius pada kesehatan. 
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 Peningkatan glukosa darah dapat berkembang menjadi diabetes melitus 

tipe 2 dan pernah dilaporkan terjadi pada pasien yang menggunakan statin (FDA, 

2014). Statin dapat menyebabkan resistensi insulin dengan mekanisme 

penghambatan biosintesis isoprenoid dan meregenesi produksi C/EBPα. Sintesis 

isopreniod yang menurun dapat menurunkan regulasi dari ekspresi GLUT4 di sel 

adiposit. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penyerapan glukosa seluler 

yang di mediasi oleh insulin dan merupakan salah satu manifestasi intoleransi 

terhadap glukosa. Selain itu pada saat proses sintesis kolesterol melalui asetil 

CoA beberapa metabolit seperti isoprenid dan ubiquinon (CoQ10) di produksi 

secara normal, namun pada saat mengonsumsi statin produksi metabolit tersebut 

dapat terganggu dan dapat menurunkan sekresi insulin   (Abel, 2001).  

Koenzim Q 10 merupakan terdiri dari lipid dengan 10 unit isoprenid. 

Koenzim Q 10 secara luas didistribusikan di tubuh manusia dan merupakan 

salah satu kunci untuk transportasi elektron melalui fosforilasi oksidatif di 

mitokondria. Selain itu koenzim Q 10 merupakan salah satu antioksidan yang 

berperan penting bagi tubuh untuk melawan stres oksidatif. Konsentrasi dari 

koenzim Q 10 akan menurun pada pasien diabetes. Penurunan koenzim Q 10 

dapat terjadi karena gangguan pada fungsi dari mitokondria dan stres oksidatif , 

hal ini dapat menyebabkan penurunan sekresi insulin dan sensitivitas insulin (Xu 

dan Cheng, 2016). 

Penurunan koenzim Q 10 ditemukan pada pasien yang menggunakan 

terapi statin. Statin dapat mengurangi konsentrasi koenzim Q 10 di dalam darah 

sebesar 16%-54%. Ada dua kemungkinan penurunan koenzim Q 10 yang dapat 

terjadi akibat penggunaan statin, yang pertama statin dapat menghambat 

produksi dari farnesyl pyrophosphate yang merupakan produksi lanjutan dari 
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koenzim Q 10. Kemudian statin dapat menurunkan LDL yang merupakan 

transportasi utama koenzim Q 10 (Xu dan Cheng, 2016). 

2.3 Diabetes Melitus  

2.4.1 Pengertian Diabetes Melitus  

 Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai oleh 

peningkatan kadar glukosa darah di dalam tubuh (hiperglikemia). Hiperglikemia 

merupakan salah satu ciri-ciri khas dari diabetes melitus. Hiperglikemia dapat 

disebabkan karena gangguan sekresi insulin, gangguan produksi insulin atau 

keduanya (Perkeni, 2015).  

 

2.4.2 Diagnosis Diabetes Melitus  

 Diagnosis Diabetes Melitus Ditegakan melalui pengukuran kadar glukosa 

darah dengan bahan plasam darah. Pemantauan hasil pengobatan dapat 

dilakukan dengan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. 

Diagnosis Diabetes Melitus tidak dapat ditegakkan atas dasar terjadinya 

glikosuria (Perkeni, 2015).  

 Terdapat beberapa keluhan yang dapat dirasakan oleh pasien penderita 

Diabetes Melitus, diantaranya (Perkeni, 2015) 

1. Keluhan Klasik : Penurunan berat badan secara signifikan, polidipsia, poli 

uria, dan polifagia.  

2. Keluhan lain: Badan lemas, mata kabur, kesemutan, gatal-gatal, dan lain-

lain. 
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            Tabel 2.3 Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus Menurut Perkeni (2015) 
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         Atau 

 

        Atau 

 

 

 

2.4.3. Tes Diagnostik Diabetes Melitus  

2.4.3.1 HbA1C 

 Hemoglobin A1C (HbA1C) merupakan pengukuran standar untuk 

mengetahui keadaan glukosa darah pada pasien yang didiagnosis Diabetes 

Melitus tipe 1 dan tipe 2. Namun pada saat ini sudah tidak direkomendasikan 

oleh American Diabetes Association pada tahun 2010, hal ini disebabkan karena 

nilai HbA1C dapat meningkat pada pasien tanpa gejala atau tanpa memiliki faktor 

risiko Diabetes Melitus (Agarwal et al., 2012).  

 HbA1C memiliki beberapa keuntungan, diantaranya lebih mudah 

dilakukan karena pasien tidak perlu diminta untuk puasa sebelum dilakukan tes, 

uji analisisnya lebih stabil dibandingkan dengan uji yang lain, dan mengurangi 

waktu pada saat gangguan sakit atau stres. Selain itu HbA1C memiliki 

kelemahan yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melakukan 

pengukuran HbA1C (ADA, 2015).  

 

 

Pemeriksaan GDP ≥ 126 mg/dL, pada saat puasa dan tidak ada asupan kalori 
minimal 8 jam.  

Pemeriksaan GD2JPP ≥ 200 mg/dL 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan 
beban glukosa 75 gram. 

Pemeriksaan GDS ≥ 200 mg/dL dengan adanya keluhan klasik.  

Pemeriksaan HbA1c ≥ 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh 
National Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP). 
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Tabel 2.4 Kadar Tes Serum  HbA1C Untuk Diagnosis DM (Perkeni, 2015) 

 Hba1C (%) 

Normal  < 5,7 

Prediabetes  5,7-6,4 

Diabetes  ≥ 6,5  

 

 2.3.3.2 Glukosa Darah Puasa  

 Glukosa darah puasa atau fasting plasma glucose adalah pengukuran 

dan pengambilan sampel darah yang akan dianalisis pada saat tubuh dalam 

keadaan puasa. Keadaan puasa yang dimaksud untuk melakukan pengambilan 

sampel darah belum terdefinisi dengan jelas. Menurut WHO, pengambilan 

sampel glukosa darah puasa dapat dilakukan pada saat tubuh berpuasa dalam 

jangka waktu 8-14 jam. Sedangkan menurut American Diabetes Association 

waktu yang tepat untuk pengambilan sampel untuk pengukuran glukosa darah 

puasa yaitu dimana tubuh tidak mendapatkan asupan kalori selama minimal 8 

jam atau pada saat puasa pada malam hari selama 8-10 jam (Moebus  et al., 

2011). 

Tabel 2.5 Kadar GDP yang Digunakan Untuk Diagnosis DM (Perkeni, 2015).  

 Bukan DM Belum pasti 

DM  

Pasti DM 

Kadar glukosa 

darah puasa 

(mg/dL) 

Plasma vena  < 100 100-125 ≥ 126 

Darah kapiler  < 90  90-99 ≥ 100 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

Dislipidemia Stroke 

Terapi Farmakologi 

Penurun Kolesterol LDL Penstabil Plak 

Golongan Statin 

Terapi Farmakologi 

Pitavastatin Atorvastatin Simvastatin 

Mekanisme Kerja Dosis Efek Samping 

Lama Penggunaan 

Faktor Risiko 

Usia Jenis  

Kelamin 

Riwayat 

Pegobatan 

Miopati 

Rhabdomiolisis 

Kejadian Baru 

DM tipe 2 

Peningkatan 

GDP 

Peningkatan 

HbA1C 
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Dislipidemia merupakan salah satu penyakit yang paling banyak terjadi 

pada orang dewasa dan orang lanjut usia atau geriatri. Penyakit dislipidemia 

merupakan penyakit degeneratif yang terapinya dilakukan seumur hidup. Terapi 

farmakologi yang dapat diberikan pada pasien dislipidemia pada umumnya 

adalah golongan statin. Terapi dengan menggunakan obat golongan statin 

hampir sering diresepkan oleh dokter karena mempunyai efek samping yang 

sangat minimal. Efek samping dari penggunaan obat golongan statin antara lain 

miopati, rhabdomiolisis, dan kejadian baru DM tipe 2.  

Stroke adalah penyakit yang menyerang sistem syaraf yang disebabkan 

oleh gangguan peredaran darah di otak. Stroke dapat menyerang orang dewasa 

dan lanjut usia.  Terapi farmakologi dengan menggunakan statin bertujuan untuk 

mengurangi risiko stroke berulang dan penyakit kardiovaskuler untuk pasien 

yang menderita stroke iskemik dan TIA yang disertai dengan aterosklerosis. 

Jenis-jenis obat golongan statin yang biasa diigunakan adalah 

simvastatin,pitavastatin, dan atorvastatin.  

Pada 28 Februari 2012, FDA memperingatkan terhadap kemungkinan 

kejadian baru  DM dan perburukan kontrol glikemik pada pasien pengguna statin. 

Obat golongan ini diantaranya simvastatin,atorvastatin dan pitavastatin. Kejadian 

baru diabetes melitus pada yang menggunakan obat golongan  dipengaruhi oleh 

dosis yang dikonsumsi, frekuensi pemberian, lama pemberian, faktor risiko, dan 

jenis obat yang dikonsumsi. Faktor risiko yang berpengaruh antara lain, usia, 

jenis kelamin, gaya hidup dan riwayat pengobatan. 

 

3.2 Hipotesis  

 Penggunaan obat simvastatin jangka panjang dapat menimbulkan 

kejadian baru DM  tipe 2 pada pasien dislipidemia dan stroke.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan menggunakan 

metode penelitian berupa concurrent cohort atau prospective study. Pemantauan 

yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengukur kenaikan dari profil glukosa 

darah puasa dan kadar serum HbA1C pada  pasien dislipidemia dan pasien 

stroke yang mendapat terapi simvastatin dalam jangka panjang untuk melihat 

timbulnya kejadian baru DM tipe 2. Setelah mendapatkan pasien dislipidemia 

dan stroke yang menggunakan simvastatin dalam jangka panjang, kemudian 

dilakukan pengukuran kadar glukosa darah puasa dan kadar serum HbA1C pada 

2 tahap ( bulan ke-1 dan bulan ke-3) setelah dilakukan perekrutan pasien untuk 

melihat adanya peningkatan profil glukosa darah puasa dan kadar serum HbA1C 

subjek penelitian untuk melihat efek samping berupa kejadian baru DM tipe 2. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan obat 

simvastatin jangka panjang terhadap timbulnya kejadian baru DM tipe 2 pada 

pasien dislipidemia dan stroke di Poliklinik Rawat jalan RSI Unisma Kota Malang.  

 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi  

a. Populasi target: Pasien dislipidemia dan stroke yang menggunakan 

terapi obat simvastatin.  

b. Populasi terjangkau: Pasien dislipidemia dan pasien stroke yang 

menggunakan terapi simvastatin dan sedang menjalani rawat jalan di 

Poliklinik Rawat Jalan  RSI Unisma Kota Malang.  
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4.2.2  Sampel  

 Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

mewakili dari seluruh pasien yang menggunakan terapi statin. Sampel diambil 

dengan metode simple random sampling. Sampel diambil dari data pasien yang 

telah memenuhi kriteria inklusi pada penelitian ini. 

4.2.3 Kriteria Inklusi 

1. Pasien rawat jalan yang mendapatkan terapi obat statin teratur. 

2. Pasien yang ≥ 50 tahun. 

3. Pasien dengan dislipidemia dan pasien stroke.  

4.  Pasien yang menggunakan terapi simvastatin minimal 6 bulan. 

5. Pasien yang tidak mempunyai riwayat PJK. 

6. Pasien yang bersedia dijadikan subjek penelitian. 

4.2.4 Kriteria Eksklusi 

1. Pasien yang merokok. 

2. Pasien yang mengonsumsi alkohol. 

3. Pasien dengan riwayat DM tipe 2. 

4. Pasien dislipidemia yang menggunakan obat-obatan lain dimana 

obat-obat tersebut dapat meningkatkan kadar glukosa darah seperti 

kortikosteroid, obat golongan antidepresan, dan obat golongan 

adrenalin.  

5. Pasien yang tidak memiliki data rekam medis yang lengkap.   

 

4.3 Besar Sampel 

Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan 

metode ”time limit”  dimana jumlah subjek minimal pada penelitian ini yaitu 
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pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi yang datang ke Poliklinik Rawat Jalan 

RSI Unisma Kota Malang pada bulan Februari 2018 sampai dengan Juni 2018. 

 

4.4  Variabel Penelitian   

4.4.1 Variabel Tergantung  

 Variabel terikat atau tergantung pada penelitian ini adalah timbulnya 

kejadian baru DM tipe 2 pada penggunaan obat simvastatin jangka panjang  

pada pasien dislipidemia dan pasien stroke yang didapatkan dari tes glukosa 

darah puasa dan kadar serum HbA1C pasien.  

4.4.2 Variabel bebas  

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah kepatuhan penggunaan obat 

simvastatin pada pasien yang sedang menjalani rawat jalan di Poliklinik Rawat 

Jalan RSI Unisma Kota Malang.  

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini akan dilakukan di Poliklinik Rawat Jalan RSI Unisma  Kota 

Malang dan dilaksanakan pada bulan Februari 2018–Juni 2018.  

 

 4.6 Instrumen Penelitian  

4.6.1 Alat Pengolahan Data  

 Penelitian ini menggunakan alat SPSS versi 20 yang merupakan aplikasi 

untuk memproses berbagai macam data meliputi modifikasi data, analisis statistik 

deskriptif, analisis sederhana maupun kompleks, pembuatan grafik, pembuatan 

tabulasi frekuensi, dan lain-lain. 
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4.6.2 Rekam Medis  

 Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa rekam medis 

yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.  

4.6.3 Pengukuran Profil Glukosa Darah Puasa dan Kadar Serum HbA1C 

Pasien  

 Dalam penelitian ini juga dilakukan pengukuran profil glukosa darah 

puasa dan kadar serum HbA1C pasien yang bertujuan untuk melihat profil 

glukosa darah puasa dan kadar serum HbA1C pasien setelah menggunakan 

obat simvastatin jangka panjang, selain itu pengukuran profil glukosa darah 

pasien juga bertujuan untuk melihat kejadian baru diabetes melitus pada pasien 

yang mendapat terapi obat simvastatin jangka panjang.  

4.6.4 Formulir Informed Consent  

  Merupakan formulir persetujuan menjadi responden yang diisi oleh 

responden setelah penelti memberikan penjelasan mengenai tujuan dan 

prosedur penelitian. 

 

4.7 Definisi Operasional 

4.7.1 Pasien Dislipidemia dan Stroke  

 Pasien dalam penelitian ini merupakan pasien dislipidemia dengan kadar 

LDL diatas nilai normal  dan  pasien stroke yang  diresepkan oleh dokter terapi 

simvastatin. 

4.7.2 Usia  

 Merupakan pasien laki-laki maupun wanita berusia lebih dari sama 

dengan 50 tahun.  
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4.7.3 Terapi Simvastatin  

  Terapi simvastatin yang diberikan melalui rute peroral dan telah 

menggunakan obat tersebut minimal 6 bulan.  

4.7.4 Diabetes Melitus  

Diabetes melitus adalah keadaan dimana terjadi peningkatan profil 

glukosa darah meliputi glukosa darah puasa dan kadar serum HbA1C sebagai 

akibat gangguan dari metabolisme dalam tubuh. Menurut PERKENI (2015) 

diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau keduanya.  

4.7.5 Glukosa Darah Puasa 

Glukosa darah puasa adalah glukosa darah yang diukur pada pasien yang 

telah berpuasa terlebih dahulu minimal 8-12 jam. Hasil dari kadar GDP yang 

berasal dari sampel plasma vena dikatakan normal untuk pasien yang tidak 

menderita DM tipe 2 berikisar < 100 mg/dL, sedangkan untuk sampel darah 

kapiler adalah < 90 mg/dL.  

4.7.6. Serum HbA1C 

 Serum HbA1C merupakan serum darah yang menunjukan rata-rata 

glukosa darah selama 3 bulan. Hasil kadar serum HbA1C dikatakan normal untuk 

pasien yang tidak menderita DM tipe 2 berkisar < 5,7%, untuk prediabetes 5,7-

6,4% dan kategori diabetes ≥ 6,5%.  

4.7.7  Dosis Simvastatin  

 Dosis simvastatin yang diteliti pada penelitian ini adalah 10 mg dan 20 

mg. Dosis ini merupakan dosis lazim yang biasa digunakan untuk menurunkan 

kadar LDL sekitar 30-50%.  
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4.8 Prosedur Penelitian  

 

    Gambar 4.1 Prosedur Penelitian  

4.8.1 Prosedur Operasional  

1. Melakukan pengumpulan data subjek penelitian yang sesuai dengan 

kriteria inklusi melalui rekam medis  

2. Melakukan pencatatan identitas subjek penelitian meliputi nama, alamat, 

nomor telfon, riwayat penyakit, dan data demografi meliputi jenis kelamin, 

dan usia. 

3. Melakukan pencatatan riwayat pengobatan golongan statin meliputi 

nama, dosis, frekuensi, dan lama penggunaan terapi golongan statin 

Pasien stroke dan dilipidemia  yang mendapatkan terapi simvastatin 

Sudah menggunakan simvastatin selama minimal 6 bulan  

Tidak mempunyai riwayat diabetes melitus tipe 2 dilihat dari data rekam medis  

Dilakukan pengukuran kadar GDP dan HbA1C pada subjek penelitian pada 

bulan ke-1 

Pasien melanjutkan terapi simvastatin 

Dilakukan pengukuran kadar GDP dan HbA1C pada subjek penelitian pada 

bulan ke-3 

Dilakukan pengelompokan dan analisis data  



36 
 

 
 

4. Menjelaskan kepada subjek penelitian mengenai tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini. 

5. Meminta persetujuan untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan 

informed consent kepada subjek penelitian. 

6. Melakukan pengukuran kadar glukosa darah puasa dan kadar serum 

HbA1C pada tahap pertama (bulan ke-1). 

7. Melakukan pengukuran kadar glukosa darah puasa dan serum HbA1C 

pada tahap kedua (bulan ke-3). 

8. Melakukan pengelompokan data.   

4.8.2 Prosedur Pengambilan Sampel  

1. Subjek datang ke Labiratorium RSI Unisma Kota Malang dengan kondisi 

sudah puasa minimal 8 jam sebelumnya  

2. Diukur kadar glukosa darah puasa dan serum HbA1C melalui vena oleh 

petugas Laboratorium RSI Unisma Kota  Malang. 

4.9 Analisis Data  

 Analisis data yang dilakukan adalah hasil pemeriksaan profil glukosa 

darah pasien yang digunakan dan dilakukan analisis data mengunakan SPSS 

versi 20. Pengolahan data dilakukan menggunakan uji hipotesis untuk mengukur 

apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal sehingga dapat 

menggunakan metode uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji 

Shapiro-wilk dengan hipotesis Ho yang merupakan data berdistribusi normal dan 

Ha yang merupakan data berdistribusi tidak normal, sehingga pengambilan 

keputusannya berdasarkan Sig. (p) > 0,05 maka Ho diterima, dan Sig, (p) < 0,05 

maka Ho ditolak. Uji digunakan karena besar sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebanyak 26 sampel. Data yang diperoleh berdistribusi 
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normal maka akan dilakukan uji t berpasangan. Untuk data berdistribusi normal 

digunakan uji t berpasangan. Syarat uji t berpasangan adalah data yang 

berdistibusi normal, kedua kelompok sama (dilakukan pengukuran 2 kali pada 

individu yang sama) dan variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan 

kategorik (Oktavia, 2015). Uji t berpasangan digunakan untuk membandingkan 

nilai statistik antar 2 variabel yang berpasangan. Uji ini pada umumnya 

digunakan untuk pengujian sebelum dan sesudah melakukan penelitian. Alpha 

(α) dianggap 0,05 yang artinya tingkat kesalahan yang diperbolehkan maksimal 

5%. Hipotesisi awal (Ho) dan hipotesis alternatif (H1) pada uji ini dapat 

ditentukan sebagai berikut :  

Ho = merupakan selisih nilai sama dengan nol (tidak ada perbedaan nilai 

sebelum dan sesudah perlakuan). 

H1 = selisih nilai tidak sama dengan nol (ada perbedaan nilai sebelum dan 

setelah perlakuan).  

Jika p > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan secara statistik antara nilai sebelum dengan nilai setelah perlakuan (Ho 

ditolak) (Efendi dan Miranto, 2008). 

 Untuk menguji hubungan anatara lama penggunaan statin dan timbulnya 

kejadian baru DM tipe 2 dapat dilakukan dengan metode uji korelasi pearson. Uji 

korelasi pearson digunakan untuk mencari hubungan antara variabel X dan 

variabel Y. Korelas pearson dilambangkan dengan r, dengan nilai r berkisar 

antara rentang -1 ≤ r ≤+1. Apabila nilai r = -1 berarti mempunyai korelasi negatif, 

sedangkan apabila nilai r = 0 berarti tidak mempunyai korelasi antara variabel X 

dan variabel Y, dan apabila nilai r = +1 maka nilai korelasi positif (Sutrisno, 

2004). 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN  

5.1 Hasil Penelitan  

 Hasil penelitian yang telah diperoleh dari pengambilan data pasien yang 

menggunakan simvastatin di poliklinik rawat jalan RSI Unisma Kota Malang 

selama bulan Februari 2018-Juni 2018 akan diuraikan pada bab ini. Pengambilan 

data terkait penggunaan simvastatin diambil secara retrospektif melalui rekam 

medis pasien. Data yang diperoleh antara lain usia, jenis kelamin, riwayat 

pengobatan, dan riwayat penyakit. Pada penelitian ini diamati dosis dan lama 

penggunaan terapi simvastatin sejak pertama kali pasien menggunakan 

simvastatin sampai dengan pengambilan data dilakukan yaitu pada bulan 

Februari-Juni 2018.  

 Penelitian ini juga dilakukan pengambilan data berupa pemeriksaan 

glukosa darah puasa dan serum HbA1C yang dilakukan di laboratorium RSI 

Unisma Kota Malang. Pemeriksaan glukosa darah puasa dilakukan dalam 2 

tahap yaitu pada bulan ke-1 dan bulan ke-3 setelah pasien direkrut.  Dalam 

penelitian ini didapatkan hasil pemeriksaan glukosa darah puasa dan serum 

HbA1C kepada 26 pasien. 

 

5.2 Data Demografi  

5.2.1 Jenis Kelamin 

 Berdasarkan data yang didapatkan dari 26 pasien, terdapat sebesar 11 

orang pasien wanita dan 15 orang pasien pria. Persentase terbanyak yang 

menggunakan simvastatin adalah pria yaitu sebesar 58%. 



39 
 

 
 

Tabel 5.1 Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin  Per N Persentase (%) 

1.  Pria 15 58 
2. Wanita 11 42 

 Jumlah  26 100 

 

 

Gambar 5.1 Persentase Jenis Kelamin Pengguna Simvastatin 

5.2.2 Usia  

 Subjek yang digunakan pada penenlitian ini adalah usia ≥ 50 tahun 

dimana akan dibagi menjadi 3 yaitu rentang usia 50-59 tahun, rentang usia 60-69 

tahun dan rentang usia 70-79 tahun. Dari jumlah subjek sebanyak 26 pasien, 

didapatkan 11 pasien (42,4%) dalam rentang usai 50-59 tahun, 10 pasien 

dengan rentang usia 60-69 tahun (38,4%), dan 5 pasien dengan rentang usia 70-

79 tahun (19,2%). 

Tabel 5.2 Distribusi Pasien Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) N Persentase (%) 

1.  50-59 11 42,4 
2.  60-69 10 38,4 
3.  70-79 5 19,2 
 Jumlah  26 100 
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Gambar 5.2 Persentase Usia Pengguna Simvastatin 

 

5.2.3 Kekuatan Dosis Penggunaan Simvastatin  

 Pada penelitan ini pasien yang digunakan sebagai subjek penelitian 

adalah pasien yang menggunakan simvastatin dengan kekuatan dosis 10 mg 

dan 20 mg. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di bawah terlihat bahwa 

dari 26 pasien menggunakan simvastatin dengan dosis dengan kekuatan 20 mg 

dengan persentase sebanyak 100%. 

Tabel 5.3 Distribusi Penggunaan Simvastatin Berdasarkan Kekuatan Dosis 

No. Dosis N Persentase (%) 

1.  10 mg 0 0 
2.  20 mg 26 100 

 Jumlah  26 100 
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Gambar 5.3 Persentase Dosis Penggunaan Simvastatin 

 

5.2.4 Lama Penggunaan 

 Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah pasien yang 

menggunakan simvastatin dengan lama penggunaan minimal 6 bulan. 

Berdasarkan tabel di bawah ini, kelompok dibagi menjadi 3 kategori yaitu lama 

penggunaan < 1 tahun, 1-2 tahun, dan > 2 tahun. Lama penggunaan yang paling 

banyak adalah penggunaan < 1 tahun sebanyak 15 pasien (57,6%), 1-2 tahun 

sebanyak 7 pasien (26,9%), dan > 2 tahun sebanyak 4 pasien (15,3%).  

Tabel 5.4 Distribusi Lama Penggunaan Simvastatin 

No Lama Penggunaan N Persentase (%) 

1.  < 1 tahun 15 57,6 

2.  1-2 tahun 7 26,9 

3.  > 2 tahun 4 15,4 

 Jumlah  26 100 
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Gambar 5.4 Presentase Lama Penggunaan Simvastatin 

 

5.2.6 Data Efek Samping Penggunaan Simvastatin  

 Pada penelitian dilakukan pengamatan efek samping yang ditimbulkan 

oleh penggunaaan simvastatin jangka panjang (≥ 6 bulan). Jenis efek samping 

yang diamati akibat penggunaan simvastatin jangka panjang adalah peningkatan 

GDP dan peningkatan serum HbA1C yang dilakukan dalam 2 tahap (bulan ke-1 

dan bulan ke-3). 

5.2.6.1 Hasil Pengukuran Kadar GDP Bulan Ke-1 dan Bulan Ke-3  

Tabel 5.5 Hasil Pengukuran Kadar GDP Bulan Ke-1 

   No Kriteria N Persentase (%) 

1.  Bukan DM 17 65,4 

2.  Belum Pasti DM 8 30,8 

3.  Pasti DM 1 3,8 

 Jumlah  26 100 
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Tabel 5.6  Hasil Pengukuran Kadar GDP Bulan Ke-3 

No. Kriteria Jumlah Persentase (%) 

1.  Bukan DM 16 61,6 

2.  Belum Pasti DM 8 30,8 

3.  Pasti DM 2 7,6 

 Jumlah 26 100 

 

Pada tabel 5.5  dan 5.6 dibagi menjadi 3 kriteria yaitu tidak DM dengan 

rentang kadar GDP < 100 mg/dL, belum pasti DM dengan rentang kadar glukosa 

darah puasa 100-125 GDP mg/dL, dan pasti DM dengan rentang GDP ≥ 126 

mg/dL. Pemeriksaan kadar GDP bulan ke-1 pasien yang termasuk kriteria bukan 

DM sebanyak 17 pasien (65,4%), belum pasti DM sebanyak 8 pasien (30,8%) 

dan pasti DM 1 pasien (3,8%). Pada pemeriksaan bulan ke-3 pasien yang 

termasuk kriteria bukan DM sebanyak 16 pasien (61,6%), belum pasti DM 

sebanyak 8 pasien (30,8%), dan pasti DM sebanyak 2 pasien (7,6).  

 

Gambar 5.5 Persentase Hasil Pengukuran GDP Bulan Ke-1 dan Bulan Ke-3 

65% 
62% 

31% 31% 

4% 8% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bulan Ke-1 Bulan Ke-3

P
e

rs
e

n
ta

s
e
  

Hasil Pegukuran Kadar GDP  Bulan Ke -1 dan Ke-3  

Bukan DM

Belum Pasti DM

Pasti DM



44 
 

 
 

5.2.6.2 Hasil Pengukuran Kadar Serum HbA1C Bulan Ke-1 dan Bulan Ke-3 

Tabel 5.7 Hasil Pengukuran Kadar Serum HbA1C Bulan Ke-1 

No Kriteria Jumlah Persentase (%) 

1.  Normal 0 0 

2.  Prediabetes 13 50 

3.  Diabetes 13 50 

 Jumlah  26 100 

 

Tabel 5.8 Hasil Pengukuran Kadar Serum HbA1C Bulan Ke-3 

No Kriteria Jumlah Persentase (%) 

1.  Normal 1 3,8 

2.  Prediabetes 10 38,5 

3.  Diabetes 15 57,7 

 Jumlah  26 100 

 

Pada tabel 5.7 dan tabel 5.8 dibagi menjadi 3 kriteria yaitu normal dengan 

rentang serum HbA1C < 5,7%, prediabetes dengan rentang serum HbA1C 5,7-

6,4%, dan diabetes dengan rentang  serum HbA1C ≥ 6,5%. Pengukuran kadar 

serum HbA1C bulan ke 1 pasien yang termasuk kedalam kategori normal yaitu 

sebanyak 0 pasien (0%), prediabetes 13 pasien (50%) dan kategori diabetes 

sebanyak 13 pasien (50%). Pada pengukuran kadar serum HbA1C bulan ke-3 

pasien dengan kategori normal sebanyak 1 pasien (3,8%), pasien prediabetes 

sebanyak 10 pasien (38,5%) dan pasien diabetes sebanyak 15 pasien (57,7%).  
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     Gambar 5.6 Persentase Hasil Pengukuran Kadar Serum HbA1C                        

   Bulan ke-1 dan Bulan Ke-3 

 

5.2.6.3  Interpretasi Hasil Pengukuran Kadar GDP dan Serum HbA1C Bulan 

Ke-1 dan Bulan Ke-3   

Tabel 5.9 Interpretasi Hasil Pengukuran Kadar GDP dan Serum 

HbA1C Bulan Ke-1 dan Bulan Ke-3 

No. Inisial Pasien Kategori Diagnosis Kesimpulan 

Bulan Ke-1  Bulan Ke-3  

1. Ny. RB Pre-diabetes  Diabetes + 

2. Tn. MU Pre-diabetes  Pre-diabetes  + 

3. Tn. SY Pre-diabetes  Pre-diabetes  + 

4. Ny. ES Diabetes Diabetes + 

5. Tn. BS Diabetes Diabetes + 

6. Ny. MAR Diabetes Pre-diabetes + 

7. Tn. HW Pre-diabetes  Pre-diabetes  + 

8. Tn. MH Diabetes Diabetes + 

9. Ny. SL Diabetes Diabetes + 

10. Tn. SH Pre-diabetes  Diabetes  + 
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No. Insial pasien Kategori Diagnosis Kesimpulan 

Bulan Ke-1 Bulan Ke-3 

11. Tn. HD Pre-diabetes  Pre-diabetes  + 

12. Tn. SS Diabetes Diabetes + 

13. Ny. AY Pre-diabetes  Diabetes  + 

14. Tn. SN Diabetes Diabetes + 

15. Ny. SM Pre-diabetes  Pre-diabetes  + 

16. Tn. WM Pre-diabetes  Diabetes  + 

17. Tn. SUC Diabetes Diabetes + 

18. Tn. SP Diabetes Diabetes + 

19. Ny. HIN Diabetes Diabetes + 

20. Tn. BSD Diabetes Diabetes + 

21. Ny. CH Diabetes Diabetes + 

22. Ny.HAR Pre-diabetes  Pre-diabetes  + 

23. Ny. HER Pre-diabetes  Pre-diabetes  + 

24. Ny. ATN Pre-diabetes  Normal  + 

25. Tn. BP Pre-diabetes  Pre-diabetes  + 

26. Tn. RI Diabetes Diabetes + 

Keterangan:  
+ : Pasien mengalami kejadian baru DM tipe 2 
- : Pasien tidak mengalami kejadian baru DM tipe 2 
Normal  : Kadar GDP < 100 mg/dL dan/atau kadar serum HbA1C < 5,7% 

(PERKENI, 2015) 
Pre-diabetes : Kadar GDP 100-125 mg/dL dan/atau kadar serum HbA1C 5,7-

6,4% (PERKENI, 2015) 
 

Diabetes  : Kadar GDP ≥ 126 mg/dL, kadar serum HbA1C ≥ 6,5 % 
(PERKENI, 2015) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengukuran 

kadar GDP dan HbA1C bulan ke-1 dan bulan ke-3 sebanyak 26 pasien 

mengalami kejadian baru DM tipe 2.  

 

5.3 Analisis Data  

5.3.1 Uji Normalitas  

 Uji normalitas dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Tujuan 

dilakukannya uji normalitas adalah untuk melihat apakah data yang telah 

didapatkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan 

uji normalitas dengan metode Shapiro-wilk. Uji Shapiro-wilk digunakan karena 
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sampel yang diperoleh berjumlah < 50 sampel. Hasil uji normalitas dikatakan 

normal apabila nilai p > 0,05 artinya Ho diterima dan apabila nilai p < 0,05 maka 

Ho ditolak (Kuntoro,2007). 

Tabel 5.10 Hasil Uji Normalitas 

Variabel  p Keterangan 

GDP Bulan Ke-1  0,575 Berdistribusi normal 

HbA1C Bulan Ke-1 0,165 Berdistribusi normal 

GDP Bulan Ke-3 0,429 Berdistribusi normal 

HbA1C Bulan Ke-3 0,808 Berdistribusi normal 

Lama Penggunaan Pada Bulan Ke-1  0,165 Berdistribusi normal 

Lama Penggunaan Pada Bulan Ke-3 0,429 Berdistribusi normal  

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji normalitas diatas dengan 

menggunakan metode Shapiro-wilk, dapat disimpulkan bahwa variabel usia dan 

lama penggunaan memiliki distribusi normal dengan nilai p > 0,05. Setelah 

dilakukan uji normalitas dilakukan uji korelasi yaitu korelasi pearson untuk 

menguji lama penggunaan dengan hasil pengukuran kadar GDP dan serum 

HbA1C bulan ke-1 dan ke-3, dan uji t berpasangan untuk mengetahui perbedaan 

hasil pengukuran kadar GDP dan serum HbA1C bulan ke-1 dan ke-3.  

 

5.3.2 Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara usia, 

dan lama penggunaan terhadap kejadian efek samping berupa kenaikan kadar 

GDP dan HbA1C pada bulan ke-1 dan bulan ke-3. Hubungan antar variabel 

dikatakan signifikan apabila menunjukan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (p < 

0,05), namun apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (p > 0,05) maka hubungan 

dinyatakan tidak signifikan. Tingkat kekuatan hubungan dapat dilihat dari 

koefisien korelasi (r). Sedangkan untuk uji antara hasil pengukuran kadar GDP 
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bulan ke-1 dengan kadar GDP bulan ke-3, dan hasil pengukuran kadar serum 

HbA1C bulan ke-1 dengan kadar serum HbA1C bulan ke-3 dilakukan uji analisis 

dengan menggunakan metode uji t berpasangan. 

 

5.3.2.1 Perbandingan Hasil Pengukuran Kadar GDP dan Serum HbA1C 

Bulan Ke-1 dan Bulan Ke-3  

Tabel 5.11 Hasil Uji T Berpasangan Pengukuran Kadar GDP dan 

Serum HbA1C Bulan Ke-1 dan Bulan Ke-3 

 N Rerata±s.b Perbedaan 

rerata±s.b 

IK 95% p 

Kadar GDP bulan 

ke-1 dan kadar 

GDP bulan ke-3  

26 97,85±21,71 2,00±4,25 1,62-0,07 0,34 

Kadar serum 

HbA1C bulan ke-1 

dan kadar serum 

HbA1C bulan ke-3  

26 6,80±0,30 0,41±0,30 6,25-2,25 0,07 

  

Berdasarkan tabel diatas ada perbedaan yang tidak signifikan antara 

pengukuran kadar pengukuran laboratorium bulan ke-1 dan bulan ke-3 (p > 

0,05). 

5.3.2.2 Hubungan Lama Penggunaan dengan Kenaikan Kadar GDP dan      

HbA1C Pada Bulan Ke-1 

Tabel 5.12 Uji Korelasi Pearson Lama Penggunaan Pada Bulan Ke-1 

dengan Kenaikan Kadar GDP dan HbA1C Bulan Ke-1  

No   Lama Penggunaan Bulan Ke-1  

1.  Kadar GDP Bulan Ke-1  r -0,113 

p 0,584 

n  26 

2.  Kadar HbA1C bulan ke-1 r -0,083 

p 0,687 

n  26 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

tidak signifikan (p > 0,05) antara lama penggunaan pada bulan ke-1 dengan 

kenaikan kadar GDP dan HbA1C pada bulan ke-1. Nilai korelasi antara kenaikan 

GDP dan serum HbA1C dan lama penggunaan adalah (-), hal ini menunjukan 

kekuatan korelasi yang lemah, dimana tidak ada hubungan antara  lama 

penggunaan dengan kenaikan kadar GDP dan serum HbA1C pada bulan ke-1. 

 

5.3.2.3 Hubungan Lama Penggunaan dengan Kenaikan Kadar GDP dan      

HbA1C Pada Bulan Ke-3 

Tabel 5.13 Uji Korelasi Pearson Lama Penggunaan Pada Bulan Ke-3 

dengan Kenaikan Kadar GDP dan HbA1C Bulan Ke-3 

No   Lama Penggunaan Bulan Ke-3  

1.  Kadar GDP Bulan Ke-3  r -0,038 

p 0,855 

n  26 

2.  Kadar HbA1C bulan ke-3 r 0,075 

p 0,717 

n  26 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

tidak signifikan (p > 0,05) antara lama penggunaan pada bulan ke-3 dengan 

kenaikan kadar GDP dan HbA1C pada bulan ke-3. Nilai korelasi antara kenaikan 

GDP pada bulan ke-3 dan lama penggunaan pada bulan ke-3 adalah (-), hal ini 

menunjukan kekuatan korelasi yang lemah, dimana tidak ada hubungan antara  

lama penggunaan dengan kenaikan kadar GDP pada bulan ke-3, namun nilai 

korelasi antara lama penggunaan pada bulan ke-3 dan kenaikan serum HbA1C 

pada bulan ke-3 adalah positif, hal ini menunjukan bahwa semakin lama 

penggunaan simvastatin maka dapat meningkatkan kadar HbA1C. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

obat simvastatin jangka panjang terhadap kejadian baru DM tipe-2 pada pasien 

yang menggunakan obat simvastatin di Poliklinik Rawat Jalan RSI Unisma Kota 

Malang. Penelitian ini telah dinyatakan laik etik oleh Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dengan nomor 

surat keterangan laik etik 450/EC/KEPK/12/2017. Pengambilan data dilakukan 

pada bulan Februari 2018 sampai Juni 2018. 

  

6.1.1 Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin  

 Berdasarkan hasil pengambilan data yang dilakukan di Poliklinik Rawat 

Jalan RSI Unisma Kota Malang didapatkan data sebanyak 26 pasien yang 

menggunakan obat simvastatin. Distribusi pasien yang menggunakan obat 

simvastatin yaitu pria sebesar 58% dan wanita 42%. Penggunaan obat 

simvastatin lebih banyak digunakan oleh pria daripada wanita disebabkan karena 

pria mempunyai hormon seks (testosteron) yang dapat mempercepat timbulnya 

aterosklerosis, sedangkan wanita mempunyai hormon seks (estrogen) yang 

mempunyai efek perlindungan terhadap timbulnya aterosklerosis (Anwar, 2004). 

Hormon estrogen akan menurun tajam saat menopouse sehingga kemungkinan 

menderita penyakit kardiovaskular semakin meningkat. Mekanisme  hormon 

estrogen dalam melindungi jantung adalah karena efek proteksi yang 

ditimbulkannya. Hormon estrogen dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL dan 

menurunkan kolesterol LDL. Kolesterol LDL akan menimbulkan plak didalam 
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darah, namun apabila kadar kolesterol HDL tinggi akan membersihkan plak 

aterosklerosis. Hormon estrogen berperan sebagai antioksidan. Selain itu 

estrogen juga mempunyai peran sebagai vasodilator pembuluh darah jantung 

sehingga aliran darah menjadi lancar dan jantung memperoleh suplai oksigen 

secara cukup. Namun pria tetap lebih berisiko tinggi mengalami penyakit 

kardiovaskular dibandingkan dengan wanita menopause (Khomsan, 2002). 

 

6.1.2 Distribusi Pasien Berdasarkan Usia  

 Usia yang digunakan sebagai kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu 

pasien dengan usia ≥ 50 tahun. Didapatkan pasien dengan 3 kategori yaitu 

rentang usia 50-59 tahun, 60-69 tahun, dam 70-79 tahun. Presentase usia paling 

banyak dalam penelitian ini yaitu kategori 50-59 tahun sebanyak 11 pasien. Usia 

mempengaruhi fungsi organ manusia, semakin meningkat usia  seseorang maka 

fungsi organ tubuhnya semakin menurun, begitu juga dengan penurunan 

aktivitas  reseptor LDL, sehingga bercak perlemakan dalam tubuh semakin 

meningkat dan menyebabkan kadar kolesterol total lebih tinggi, sedangkan HDL 

relatif tidak berubah, namun hal ini juga dapat dipengaruhi faktor lain seperi gaya 

hidup, riwayat keluarga, dan diet yang dikonsumsi (Anwar, 2004).   

 

6.1.3 Dosis Penggunaan Simvastatin  

 Pada penelitian ini dosis penggunaan simvastatin yang digunakan 

sebagai kriteria inklusi adalah 10 mg dan 20 mg. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari 26 sampel, semua sampel menggunakan simvastatin dengan 

dosis 20 mg (100%). Menurut ACC/AHA (2013), dosis harian simvastatin yang 

digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol LDL sebanyak 30%-50% 
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(intensitas sedang) adalah 20 mg/hari, sedangkan untuk menurunkan kolesterol 

< 30% (intensitas rendah) dapat menggunakan simvastatin dengan dosis harian 

10 mg/hari.  

 

6.1.4 Efek Samping Penggunaan Simvastatin  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek samping dari penggunaan 

simvastatin jangka panjang berupa timbulnya kejadian baru DM tipe 2. Parameter 

yang diamati dalam penelitian ini adalah kenaikan kadar GDP dan serum HbA1C 

yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada bulan ke-1 dan bulan ke-3. 

Berdasarkan hasil peneltian dari 26 sampel yang diperoleh bahwa semua pasien 

mengalami efek samping kejadian baru DM tipe 2, dimana dari 26 pasien 

tersebut, 8 pasien mengalami prediabetes dan 18 pasien mengalami diabetes, 

dan tidak ada satupun pasien yang temasuk dalam kriteria normal. Efek samping 

kejadian baru DM tipe 2 pada penelitian ini dinilai secara objektif karena 

dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga yang terjadi merupakan terindikasi 

efek samping obat.  

 Parameter yang digunakan untuk melihat pasien mengalami efek 

samping kejadian baru DM tipe 2 adalah ada atau tidaknya salah satu 

peningkatan dari hasil pengukuran laboratrium. Menurut PERKENI (2013), hasil 

pemeriksaan yang memenuhi kriteria tidak normal atau kriteria DM dapat 

digolongkan kedalam kelompok prediabetes, dimana salah satu diagnosis 

prediabetes dapat ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan serum HbA1C 

dengan nilai 5-7-6,4%.   

Hemoglobin A1C adalah glukosa stabil yang terikat pada gugus N-

terminal pada rantai HbA0 membentuk suatu modifikasi post transiasi sehingga 
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glukosa bersatu dengan kelompok amino bebas pada residu valin N- terminal 

rantai β hemoglobin (Saudek, 2006). HbA1C adalah protein yang terbentuk dari 

perpaduan antara glukosa dan hemoglobin dalam sel darah merah. Pemeriksaan 

HbA1C merupakan pemeriksaan penentu untuk mengetahui keseimbangan 

glukosa darah. Nilai HbA1C tidak dipengaruhi oleh fluktuasi konsentrasi glukosa 

darah harian dan gaya hidup jangka pendek pasien. Pemeriksaan serum HbA1C 

mencerminkan pengendalian metabolisme glukosa darah selama tiga hingga 

empat bulan sebelumnya. Pemeriksaan ini juga merupakan indikator yang sangat 

berguna untuk memonitor sejauh mana kadar glukosa darah terkontrol, efek diet, 

olahraga, dan lain-lain (Nicoll, 2004).  

Pada penelitian ini ditemukan ketidaksesuaian antara rata-rata kadar 

GDP dan nilai serum HbA1C. Terdapat 23 pasien (88,46%) dengan kadar rata 

rata GDP normal namun memiliki nilai HbA1C tidak normal. Seharunya apabila 

kadar rata-rata GDP normal makan nilai HbA1C juga normal. Namun keadaan 

seperti ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor faktor yang 

menyebabkan hal ini terjadi antara lain pasien hanya mengontrol diet dan 

olahraga pada saat menjelang pengukuran kadar GDP dan serum HbA1C dan 

tidak melakukannya lagi dilain hari. Hal ini menyebabkan glukosa yang terukur 

pada saat itu tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.  

Statin dapat menginduksi resistensi insulin dapat disebabkan oleh inhibisi 

biosintesis isoprenid dan down-regulasi dari produksi C/EBPα. Penurunan 

sintesis dari isoprenid dapat menurunkan menyebabkan down regulating dari 

GLUT4 pada sel adiposit. Hal ini menyebabkan penurunan penyerapan 

pengambilan insulin-glukosa yang termediasi dan dapat menyebabkan 
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intoleransi glukosa. Salah satu penanda DM tipe 2 dapat dilihat dari down 

regulating dari GLUT/SLC2A4 di dalam sel adiposit (Chogtu, 2015).  

 Statin dapat menyebabkan diabetes dengan cara mempengaruhi 

homeostasis dari glukosa dengan dua cara yaitu dengan cara merusak sekresi 

inslin dan menghilangkan sensitivitas dari insluin.  Pada saat sintesis kolesterol 

melalui asetil CoA beberapa metabolit seperti isoprendid dan CoQ10 diproduksi. 

Namun pada saat mengonsumsi statin juga dapat menurunkan kadar dari 

CoQ10, dimana penurunan  kadar CoQ10 dapat menyebabkan penurunan kadar 

insluin secara bertahap. Selain itu penghambatan biosintesis dari CoQ10 dapat 

menyebabkan down regulating dari GLUT 4 di jaringan adiposit dan dapat 

memediasi stimulasi pengambilan insulin dari glukosa pada otot skletetal dan 

jaringan adiposa (Raaje, 2015).  

 Penurunan insulin yang disebabkan oleh penggunaan statin dalam jangka 

panjang juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti diet yang 

dikonsumsi. Konsumsi makanan yang berlebih akan menyebabkan jumlah energi 

yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang dengan kebutuhan energi konsumsi 

makanan tersebut terutama berasal dari jenis sumber karbohidrat dan lemak. 

Pola makanan yang salah dan cenderung berlebih dapat menyebabkan obesitas. 

Obesitas merupakan faktor risiko dari penyakit DM. Selain pola makan yang tidak 

seimbang dan gizi yag berlebih, aktivitas fisik juga merupakan faktor risiko mayor 

dalam memicu terjadinya DM. Latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan 

kualitas pembuluh darag dan memperbaiki aspek metabolik, termasuk 

sensitivitas insulin serta memperbaiki toleransi glukosa. Orang-orang yang 

aktivitas fisiknya rendah 2,5 kali lebih berisiko mengalami DM dibandingkan 

dengan orang yang 3 kali lebih aktif (Dahmiar, 2014). 
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6.1.5 Hasil Uji Beda Variabel Terhadap Kejadian Efek Samping Obat  

6.1.5.1 Hasil Pengukuran Kadar GDP Dan Serum HbA1C Bulan Ke-1 Dan 

Bulan Ke-3  

 Penelitian ini mengamati peningkatan kadar GDP dan serum HbA1C 

pasien yang dilakukan pada bulan ke-1 dan bulan ke-3. Pengukuran kadar GDP 

dan HbA1C pasien pada bulan ke-1 dilakukan setelah pasien direkrut. 

Pemeriksaan dilakukan untuk pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian 

setelah melakukan pemeriksaan kadar GDP dan serum HbA1C pada bulan ke-1, 

pasien melanjutkan penggunaan simvastatin dan kembali dilakukan pengukuran 

kadar GDP dan serum HbA1C pada bulan ke-3. Uji bivariat yang digunakan 

untuk melihat ada atau tidak adanya peningkatan dari hasil pengkuran kadar 

GDP bulan ke-1 dengan kadar GDP bulan ke-3, dan hasil pengukuran kadar 

serum HbA1C bulan ke-1 dengan kadar serum HbA1C bulan ke-3 adalah uji t 

berpasangan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dengan menggunakan  

uji t berpasangan nilai p untuk pengukuran kadar GDP bulan ke-1 dan bulan ke-3 

adalah sebesar 0,341 dimana hal ini menunjukan bahwa ada peningkatan yang 

tidak signifikan antara kadar GDP bulan ke-1 dan bulan ke-3. Untuk nilai p pada 

pengukuran kadar serum HbA1C bulan ke-1 dan serum HbA1C bulan ke-3 

adalah 0,073, hasil ini juga menunjukan bahwa ada peningkatan yang tidak 

signifikan antara pemeriksaan kadar serum HbA1C bulan ke-1 dan bulan ke-3.  

 

6.1.5.2 Lama Penggunaan  

 Pada penelitian ini dilakukan uji bivariat antara lama penggunaan 

simvastatin dengan peningkatan kadar GDP dan serum HbA1C. Pemantauan 

kenaikan kadar GDP dan serum HbA1C dilakukan 2 tahap yaitu pada bulan ke-1 
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setelah pasien di rekrut dan bulan ke-3 setelah pasien di rekrut. Hasil 

pemantauan ini dilakukan uji analisis bivariat uji korelasi Pearson. Berdasarkan 

hasil uji korelasi antara lama penggunaan dan kenaikan kadar GDP bulan ke-1 , 

HbA1C bulan ke-1 mempunyai nilai p 0,584 dan 0,687, sedangkan untuk nilai 

koefisien korelasi adalah -0,113 dan -0,083. Apabila nilai nilai koefisien korelasi 

negatif (-) menunjukan bahwa kekuatan korelasi lemah, sedangkan apabila nilai 

koefisien korelasi 0 mempunyai kekuatan korelasi sedang dan apabila nilai 

koefisien korelasi 1 mempunyai kekuatan korelasi kuat. Nilai dan hasil uji korelasi 

antara lama penggunaan dan kadar GDP bulan ke-3, HbA1C bulan ke-3 

mempunyai nilai p 0,907 dan 0,712, nilai masing masing koefisien korelasinya 

adalah -0,038 dan 0,075. Dari hasil uji korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang tidak bermakna antara lama penggunaan dan kenaikan hasi 

laboratorium. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil meta analisis yang 

dilakukan oleh Sattar et al. (2010) mengenai kejadian baru DM tipe 2 pada 

pasien yang menggunakan simvastatin jangka panjang (> 6 bulan) dengan 

kondisi pasien sebelumnya tidak menderita DM tipe 2 ditemukan bahwa statin 

dapat meningkatkan insiden kejadian DM tipe 2 sebesar 9%. Selain itu pada 

februari 2012 FDA mengeluarkan peringatan bahawa statin dapat mempegaruhi 

kontrol glikemik dimana dapat menyebabkan peningkatan serum HbA1C dan 

kadar GDP.  

6.2 Implikasi Terhadap Bidang Kefarmasian 

 Simvastatin merupakan salah satu obat golongan statin yang mempunyai 

mekanisme kerja dapat menurunkan sintesis kolestero VLDL dan LDL di hepar. 

Simvastatin pada umumnya digunakan sebagai terapi lini pertama untuk penyakit 

kelainan lipid seperti dislipidemia dan hiperkolesterolimia. Selain itu simvastatin 
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juga digunakan untuk pasien stroke dan pasien dengan penyakit jantung koroner 

untuk menstabilkan plak aterosklerosis. Simvastatin biasanya diresepkan dalam 

waktu yang panjang dan bahkan bisa dikonsumsi seumur hidup. Oleh karena itu, 

monitoring kejadian efek samping pada penggunaan simvastatin dalam jangka 

panjang sangat penting dilakukan, dimana efek samping yang terjadi juga dapat 

mempengaruhi kualitas hidup pasien dan dapat menyebabkan komplikasi. 

Sehingga dalam melakukan monitoring ini farmasis juga mempunyai peranan 

penting untuk memberikan informasi kepada dokter agar melakukan 

pemeriksaan laboratorium secara berkala untuk mencapai tujuan terapi yang 

diinginkan. Selain memberikan informasi kepada dokter, farmasis juga dapat 

memberikan konseling kepada pasien yang menggunakan simvastatin jangka 

panjang agar dapat melakukan pemeriksaan glukosa darah secara berkala dan 

mengatur gaya hidup.  

 

6.3 Keterbatasan Penelitian  

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pasien yang dijadikan sampel 

sebelumnya tidak dipastikan DM tipe 2 melalui pemeriksaan laboratorium pada 

tahap awal sebelum pasien direkrut, parameter untuk melihat apakah sampel 

menderita DM tipe 2 atau tidak, hanya melalui rekam medis sampel dan melalui 

wawancara langsung kepada sampel mengalami gejala klasik DM tipe 2 (poliuri, 

polidipsi, dan polifagia) untuk melihat kejadian efek samping simvastatin 

sehingga hasil hanya bersifat subektif yang merupakan asumsi dari pasien terkait 

keadaan yang dirasakan setelah mengkonsumsi simvastatin jangka panjang 

sehingga banyak variabel perancu yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. 

Kemudian keterbatasan lain dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel yang 
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diperoleh dalam penelitian ini cukup sedikit yaitu sebanyak 26 sampel, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan waktu. Selain itu, keterbatasan waktu untuk 

pengukuran kadar GDP dan HbA1C mempunyai jarak yang cukup dekat 

sehingga menyebabkan data yang diperoleh tidak berubah secara signifikan.  
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BAB 7  

PENUTUP  

7.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan data yang didapatkan dari 26 sampel penelitian pasien 

rawat jalan di Poliklinik Rawat Jalan RSI Unisma Kota Malang yang 

menggunakan obat simvastatin dengan lama penggunaan minimal 6 bulan 

dengan dosis 20 mg dapat disimpulkan bahwa 26 pasien mengalami kejadian 

baru DM tipe 2 dan terdapat hubungan yang tidak signifikan antara lama 

penggunaan dan kekuatan dosis dengan timbulnya kejadian baru DM tipe 2.  

 

7.2 Saran  

 Saran yang dapat diberikan setelah adanya penelitian ini untuk penelitian 

selanjutnya adalah:  

1. Besar  sampel yang digunakan pada penelitian selanjutnya lebih dari 26 

pasien agar hasil lebih akurat dan lebih baik.  

2. Untuk penelitian selanjutnya agar sampel yang digunakan lebih homogen 

seperti lama penggunaan simvastatin tiap sampel harus sama. 

3. Pemeriksaan laboratorium untuk melihat adanya kejadian baru DM tipe 2 

sebaiknya dilakukan pada rentang waktu yang cukup lama seperti pada 

bulan ke-1 dan bulan ke-6 agar hasil yang didapatkan lebih valid.  

4. Penelitian dilakukan dilebih dari satu rumah sakit agar dapat diperoleh 

besar sampel yang lebih banyak. 

5. Pasien yang mengonsumsi simvastatin jangka panjang perlu melalukan 

pemeriksaan GDP dan serum HbA1C secara rutin (tiap 3 bulan sekali).  
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