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ABSTRAK 

PROFIL PENDERITA DIABETES MELITUS DENGAN KOMPLIKASI AKUT 

HIPOGLIKEMIA DI INSTALASI RAWAT INAP PENYAKIT DALAM RSUD 

DR. SOETOMO PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017 

Latar belakang: Diabetes melitus dapat menyebabkan komplikasi akut seperti 

hipoglikemia, maupun komplikasi kronis. Hipoglikemia dapat timbul akibat berbagai 

faktor risiko, menyebabkan dampak buruk pada sistem organ, dan dapat meningkatkan 

angka mortalitas. 

Tujuan: Peneliti ingin mengetahui profil karakteristik umum dan parameter metabolik 

penderita DM dengan komplikasi akut hipoglikemia di Instalasi Rawat Inap Penyakit 

Dalam RSUD Dr. Soetomo, periode 1 Januari - 31 Desember 2017. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif cross-sectional menggunakan data 

rekam medik pasien diabetes melitus tipe 1 dan tipe 2 di RSUD Dr. Soetomo. 

Hasil: Total pasien diabetes dengan hipoglikemia adalah 79 pasien dengan DMT2. 

Sebagian besar pasien pada kelompok usia 50-70 tahun (72,1%). Jenis kelamin terbanyak 

wanita (60,8%). Sebagian besar pasien menderita DM >5 tahun (40,5%). Obat yang sering 

digunakan adalah sulfonylurea (27,8%). Sebagian besar pasien memiliki nilai eGFR <15 

ml/min/1,73m2, 30-59 ml/min/1,73m2, dan 60-89 ml/min/1,73m2 (24,1%), SGOT <41 U/L 

(84,8%), SGPT <50 U/L (92,4%), albumin >3,5 gr/dL (59,5%). Sebagian besar pasien 

tidak memiliki riwayat hipoglikemia (81%). Proporsi tertinggi kadar glukosa darah 

pertama adalah 30-49 mg/dL (39,2%), pasca koreksi ≥70 mg/dL (76%), dan 24 jam pasca 

koreksi adalah ≥70 mg/dL (67,1%). Perubahan rata-rata kadar glukosa darah adalah 144 ± 

83,8 mg/ dL. 

Kesimpulan: Profil penderita DM dengan hipoglikemia lebih banyak pada pasien tua, jenis 

kelamin perempuan, durasi DM lama, pengobatan SU, gangguan fungsi ginjal, fungsi hati 

normal, tidak memiliki riwayat hipoglikemia, kadar GDA pertama rendah, kadar GDA 

pasca koreksi dan 24 jam pasca koreksi normal. 

Kata kunci: Diabetes Melitus, Hipoglikemia, RSUD Dr. Soetomo 
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