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ABSTRAK 

 

Diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang pengobatannya menggunakan obat 

hipoglikemik oral dan bila tidak tercapai target terapinya, harus ditambah injeksi 

insulin. Insulin dapat digunakan sebagai monoterapi atau dikombinasi dengan 

obat hipoglikemik oral. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cara 

penggunaan injeksi insulin, jenis, tipe insulin, frekuensi, tempat penyuntikan, 

lama penggunaan, penyimpanan, dan efek samping dari insulin yang digunakan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan wawancara dan 

membagikan kuisioner. Responden yang dipilih adalah penderita diabetes yang 

menggunakan insulin di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Sampel diperoleh dengan metode Purposive sampling.  Analisis data dijelaskan 

dengan menggunakan statistic descriptive. Hasil penelitian menunjukkan 

penggunaan injeksi insulin oleh penderita diabetes mellitus di Poli Penyakit 

Dalam RSUD Dr. Moewardi Surakarta semua menggunakan Pen insulin dengan 

jenis insulin yang paling banyak digunakan adalah Novomix 18 respondents 

(60%), frekuensi paling sering yaitu pagi dan sore 21 responden (70%), dengan 

lama penggunaan insulin >1 tahun 14 respondents (46,7%), metformin paling 

banyak digunakan sebagai obat hipoglikemik oral 15 responden (50%), 12 

responden (40%) gula darah puasa & 2 jam postprandial masih tinggi, 20 

responden yang tidak merasakan efek samping akibat penggunaan injeksi insulin 

(66,7%), dan 24 responden benar menginjeksikan insulin (80%). 

 

Kata kunci : diabetes mellitus, insulin, cara injeksi. 

 

ABSTRACT 

 

 Diabetes mellitus is a chronic condition whose treatment using oral 

hypoglycemic drugs, and if they do not reach the target of therapy, must be 

augmented insulin injection. Insulin may be used as monotherapy or in 

combination with oral hypoglycemic drugs. This study aims to evaluate how the 

use of insulin injections, type, type of insulin, frequency, injection site, duration of 

use, storage, and side effects of insulin used. This research is a descriptive study 

with interviews and distributed questionnaires. Respondents were selected are 

diabetics who use insulin of patient Hospital Dr. Moewardi Surakarta. Samples 

were obtained by Purposive sampling method. Data analysis is described by using 

descriptive statistics. The results showed the use of insulin injections in diabetics 
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mellitus of patient Hospital Dr. Moewardi Surakarta all using insulin Pen with 

this type of insulin is the most widely used Novomix 18 respondents (60%), the 

frequency of the most frequent morning and evening 21 respondents (70%), with 

longer use of insulin> 1 year 14 respondents (46.7%) metformin most use as 

hipoglikemic oral drug 15 respondents (50%),12 respondents (40%) plasma 

gluskose & 2 hours prospandial are stil high, 20 respondents no fells of side 

effects from the use of insulin injections (66.7%), and 24 respondents is correct 

injecting insulin (80%). 

 

Keywords: diabetes mellitus, insulin injections. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Diabetes mellitus merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

berdampak pada produktivitas dan dapat menurunkan sumber daya manusia. 

Penyakit ini tidak hanya berpengaruh secara individu, tetapi sistem kesehatan 

suatu negara(Rismayanthi, 2010). Untuk Indonesia, WHO memprediksi kenaikan 

jumlah pasien dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 

2030 (PERKENI, 2011). Bagi pasien diabetes mellitus tipe I atau beberapa pasien 

diabetes mellitus tipe II terapi insulin wajib hukumnya(Rismayanthi, 2010). 

Kesalahan terapi insulin cukup sering ditemukan dan menjadi masalah 

klinis yang penting. Bahkan terapi insulin termasuk dalam lima besar “pengobatan 

berisiko tinggi (high-risk medication)” bagi pasien di rumah sakit. Sebagian besar 

kesalahan tersebut terkait dengan kondisi hiperglikemia dan sebagian lagi akibat 

hipoglikemia. Jenis kesalahan tersebut antara lain disebabkan keterbatasan dalam 

hal keterampilan (skill-based), cara atau protokol (rule-based), dan pengetahuan 

(knowledge-based) dalam hal penggunaan insulin (PERKENI, 2008).  

Penelitian Pennsylvania Patient Safety Advisory (2010) menunjukkan 

bahwa penggunaan insulin dikaitkan dengan kesalahan pengobatan. Dari Januari 

2008 sampai dengan 6 Juni 2009, fasilitas kesehatan Pennsylvania menerima 

2.685 laporan kesalahan pengobatan yang melibatkan penggunaan produk insulin. 

Kesalahan pengobatan yang paling umum yang berhubungan dengan insulin 

adalah kelalaian obat (24,7%) diikuti oleh salah obat (13,9%). Lebih dari 52% dari 

peristiwa yang dilaporkan adalah pasien menggunakan dosis yang salah atau tidak 

ada dosis insulin (misalnya, kelalaian dosis, dosis terlalu besar / overdosis, dosis 

terlalu sedikit / underdosage,), yang dapat menyebabkan kesulitan dalam kontrol 

glikemik (PPSA, 2010). 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu “ Bagaimana cara penggunaan insulin injeksi pada 

pasien diabetes mellitus di RSUD Dr. Moewardi Surakarta?” 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menilai penggunaan obat insulin 

injeksi pada pasien diabetes mellitus di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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Tinjauan Pustaka 

Diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang terjadi ketika kadar gula 

dalam darah berada di atas kadar normal. Ini terjadi jika pankreas tidak cukup 

memproduksi insulin (hormon yang mengatur gula darah) atau ketika tubuh tidak 

efektif menggunakan insulin yang diproduksi tersebut (WHO, 2011). 

Klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologinya menurut PERKENI 

(2011) ada 4 yaitu: 

1) Diabetes mellitus tipe 1 juga disebut IDDM (Insulin Dependent Diabetes 

Mellitus) (Tjay dan Rahardja, 2007). Terjadi karena destruksi sel beta, umumnya 

menjurus ke defisiensi insulin absolut. Diabetes mellitus tipe ini disebabkan oleh 

autoimun & idiopatik (PERKENI, 2011). 

2) Diabetes mellitus Tipe 2  juga disebut NIDDM (Non Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus) (Tjay dan Rahardja, 2007). Diabetes mellitus tipe ini 

bervariasi, mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif 

sampai dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin (PERKENI, 

2011). Resistensi insulin berarti ketidaksanggupan insulin memberi efek biologik 

yang normal pada kadar gula darah tertentu. Dikatakan resisten insulin bila 

dibutuhkan kadar insulin yang lebih banyak untuk mencapai kadar glukosa darah 

yang normal (ADA, 2004). 

3) Diabetes mellitus tipe lain disebabkan kelainan genetik, penyakit pankreas,  

obat, infeksi, antibodi, sindroma penyakit lain (Zein, 2008).     

4) Diabetes mellitus pada masa kehamilan (Gestasional  Diabetes). 

Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas. Merupakan  yang tertua 

dari obat saat ini tersedia, dan dengan demikian satu dengan pengalaman yang 

paling klinis. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mengobati kekurangan 

insulin pada diabetes mellitus tipe 1, telah lama digunakan untuk mengobati 

resisten insulin diabetes tipe 2. Ini adalah obat yang paling efektif untuk 

mengurangi glikemia (BOP, 2010). Insulin merupakan hormon yang diproduksi 

oleh pankreas yang berfungsi mengontrol kadar glukosa (gula) di dalam darah. 

Pada pasien yang mengidap diabetes, pankreas tidak cukup atau sama sekali tidak 

memproduksi insulin, atau tidak mampu berfungsi secara efektif ketika insulin 

tersebut diproduksi (CDA, 2001). 

Berdasar lama kerja, insulin terbagi menjadi tiga jenis, yakni: 

a. Insulin short-acting, insulin ini mempunyai onset pendek dan durasi yang 

singkat. Contohnya insulin Lispro, Aspart, dan Glulisine  (Kaur & Badyal, 2008). 

Sediaan ini terdiri dari insulin tunggal ‘biasa’. Mulai kerjanya dalam 30 menit 

(injeksi subkutan) mencapai puncaknya 1-3 jam kemudian dan bertahan 7-8 jam 

(Tjay dan Rahardja, 2007). 

b. Insulin long-acting, insulin yang mempunyai durasi aksi yang lama dan 

menjaga kontrol gula darah kurang lebih 24 jam dengan minimum absorbsi dan 

diberikan sekali sehari. Contohnya insulin Gargline dan Detemir (Kaur & Badyal, 

2008). Guna memperpanjang kerjanya telah dibuat sediaan long-acting, yang 

semuanya berdasarkan mempersulit daya larutnya di cairan jaringan dan 

menghambat reabsopsinya dari tempat injeksi ke dalam darah (Tjay dan Rahardja, 

2007). 



4 

 

 

c. Insulin Medium-acting, jangka waktu efeknya dapat divariasikan dengan 

mencampur beberapa bentuk insulin dengan lama kerja berlainan. Misalnya 

mencampur insulin kerja-singkat dengan insulin long-acting. Mulai kejanya 

sesudah 1-1,5 jam, puncaknya sesudah 4-12 jam dan bertahan 16-24 jam (Tjay 

dan Rahardja, 2007). 

Penggunaan insulin dapat diberikan secara jarum suntik, pen, dan pompa 

(CDA, 2001) 

1. Pen Insulin merupakan kombinasi jarum suntik dan isi insulin pada satu unit, 

membuat insulin ini mudah diberikan pada banyak suntikan. (CDA, 2001). Pen 

insulin kini lebih popular dibandingkan semprit dan jarum. Cara penggunaannya 

lebih mudah dan nyaman, serta dapat dibawa kemana-mana. Kelemahannya 

adalah kita tidak dapat mencampur dua jenis insulin menjadi berbagai kombinasi, 

kecuali yang sudah tersedia dalam sediaan tetap (Insulin Premixed) (PERKENI, 

2008). 

2. Jet Injeksi, tidak mempunyai jarum suntik sama sekali. Alat ini melepaskan 

insulin dengan cara arus kecil, kemudian menembus ke dalam kulit karena 

tekanan (CDA, 2001) 

3. Jarum suntik, sekarang lebih kecil dari yang dahulu, sehingga mengurangi 

sakit pada waktu penyuntikan sangatlah mungkin (CDA, 2001). Pemakaian 

semprit dan jarum cukup fleksibel serta memungkinkan kita untuk mengatur dosis 

dan membuat berbagai formula campuran insulin untuk mengurangi jumlah 

injeksi per hari. Keterbatasannya adalah memerlukan penglihatan yang baik dan 

ketrampilan yang cukup untuk menarik dosis insulin yang tepat (PERKENI, 

2008). 

4. Pompa Insulin, yang paling aman dan jalan yang efektif untuk mengantar 

insulin pada terapi. Alat ini menggunakan pipa kecil, yang disematkan dibawah 

kulit, dan sebuah pompa, yang sebesar pager, dan berada di luar tubuh. Pompa 

tersebut sebagai penyuplai dan dapat diprogram untuk mengantarkan sejumlah 

kecil insulin pada waktu yang ditentukan (CDA, 2001). 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan yang digunakan adalah lembar catatan rekam medik dari pasien 

yang terdiagnosa diabetes mellitus yang menjalani rawat jalan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta yang berisi tentang diagnosis, serta terapi yang digunakan 

kepada pasien. 

 

Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner untuk 

melakukan wawancara. 

 

Jalannya Penelitian 

Untuk pertama kali dilakukan observasi ke RSUD Moewardi kemudian 

melihat jumlah pasien yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan mengajukan surat 

penelitian dari Fakultas Farmasi UMS yang ditujukan kepada RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta dan disertai proposal penelitian. Pengumpulan data dilakukan 
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melalui kuesioner yang diberikan pada pasien diabetes mellitus di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey lapangan. 

Tehnik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Sebagai responden 

penelitian adalah pasien diabetes mellitus rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi  

yang menggunakan insulin injeksi dengan tujuan pengobatan diabetes mellitus 

dan bersedia menjadi responden. Selama 3 bulan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti mencari responden dengan cara menanyai satu persatu pasien diabetes 

mellitus manggunakan insulin atau tidak, dalam mencari responden peneliti dalam 

seminggu pada hari Selasa dan Rabu (karena pada hari itu khusus untuk pasien 

diabetes mellitus), dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 30 responden. 

Kriteria inklusi populasi penelitian: 

1. Pasien terdiagnosa diabetes mellitus. 

2. Pasien sedang menjalani rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

3. Pasien diabetes mellitus yang menggunakan terapi dengan injeksi insulin. 

4. Pasien tercatat dalam rekam medic yang lengkap, memuat: 

a. Karakteristik pasien (nama, nomor rekam medik, jenis kelamin, dan usia). 

b. Diagnosis penyakit (pasien yang terdiagnosis menderita diabetes mellitus di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta). 

c. Data penggunaan terapi dengan injeksi insulin. 

5. Bersedia menjadi responden. 

 

Teknik Analisis 

Data yang diperoleh dari RSUD Dr. Moewardi dianalisis secara deskriptif 

dan dinilai menurut objektifitas data dari kuisioner yang diberikan pada pasien. 

Analisis deskriptif tersebut dapat mengungkapkan gambaran karakteristik 

responden, profil penggunaan injeksi insulin responden yang meliputi cara 

menggunakan insulin, lama pengguanan, waktu penggunaan, kepahaman pasien 

menggunakan injeksi insulin, manfaat penggunaan injeksi insulin, maupun efek 

samping penggunaan insulin. Data evaluasi penggunaan obat dari hasil 

wawancara dengan menggunakan kuisioner. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Demografi Responden 

 Berdasarkan survey  maka pengguna injeksi insulin pada pasien diabetes 

mellitus di RSUD Dr. Moewardi merata pada semua umur, tapi yang paling 

banyak laki-laki pada usia 50-59 tahun (23,3%) dan untuk perempuan pada usia > 

60 tahun (20%), yang berdomisili di Surakarta (60%), dengan pekerjaan pasien 

adalah pensiunan (33,3%) dan ibu rumah tangga (30%). Dari prosentase di atas 

menunjukkan bahwa penggunaan insulin bervariasi dari berbagai daerah di 

Karisidenan Surakarta dan berbagai macam jenis pekerjaan. 
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Tabel 1. Demografi Responden 

Klasifikasi Usia Jumlah (Orang) Presentase (%) 

Usia 

Laki-laki 

30-39 Tahun 1 3,3% 

40-49 Tahun 1 3,3% 

50-59 Tahun 7 23,3% 

> 60 Tahun 5 16,7% 

Perempuan 

30-39 Tahun 2 6,7% 

40-49 Tahun 3 10% 

50-59 Tahun 5 16,7% 

> 60 Tahun 6 20% 

Domisili 

Boyolali 1 3,33% 

Karanganyar 5 16,7% 

Sragen 2 6,7% 

Sukoharjo 2 6,7% 

Surakarta 18 60,0% 

Wonogiri 2 6,7% 

Pekerjaan 

Guru 2 6,7% 

Ibu Rumah Tangga 9 30,0% 

Pensiunan 10 33,3% 

PNS 1 3,3% 

Swasta 4 13,3% 

Wiraswasta 4 13,3% 

 

a. Usia saat menderita diabetes mellitus 

Seluruh responden evaluasi penggunaan insulin injeksi pada pasien 

diabetes mellitus di RSUD Dr. Moewardi Surakarta menderita diabetes mellitus 

pada umur lebih dari 18 tahun. Jika dirunut responden usia pasien menderita 

diabetes mellitus akan susah, karena diabetes mellitus merupakan penyakit 

menahun dan bisa seumur hidup diderita oleh responden. 

b. Riwayat diabetes mellitus pada keluarga 

 
Gambar 1. Riwayat Diabetes Mellitus Pada Keluarga  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, separuh responden mempunyai riwayat 

diabetes mellitus pada keluarga. Genetik dan riwayat diabetes mellitus pada 

keluarga merupakan salah satu faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang 

menderita diabetes mellitus. Gen tertentu diketahui sebagai penyebab diabetes 

mellitus pada orang muda. Gen tersebut juga berkontribusi diabetes mellitus jenis 

lain, termasuk tipe 1 dan tipe 2. Sejarah medis keluarga juga berpengaruh pada 

diabetes mellitus seseorang. Contohnya, seseorang mempunyai orang tua yang 

keduanya menderita diabetes mellitus tipe 1, mempunyai resiko 10% - 20% 
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menderita diabetes mellitus juga ( Riaz, 2009 ). Sementara untuk separuh lainnya 

yang tidak memiliki riwayat diabetes mellitus pada keluarga, mungkin dipicu oleh 

pola makan yang tidak seimbang dan gaya hidup yang serba instan. Hal tersebut 

dapat menyebabkan obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko diabetes 

mellitus. 

c. Kadar gula darah responden 

Setiap mau kontrol, pasien diabetes mellitus rawat jalan di RSUD Dr. 

Moewardi selalu cek medikal dahulu, untuk mengetahui kadar gula darah puasa 

dan kadar gula darah 2 jam postprandial. Hasil lab tersebut kemudian menjadi 

acuan dokter untuk memberikan terapi kepada pasien. 

Menurut Dipiro et al (2008), sasaran terapi untuk pasien diabetes mellitus 

yaitu menurunkan kadar gula darah sampai batas yang dianjurkan. Untuk standar 

dari American Diabetes Association (ADA), gula darah puasa 90-130 mg/dl dan 

untuk gula darah 2 jam postprandial <180 mg/dl. 

 
Gambar 2. Status Gula Darah  

Dari status kadar gula darah responden diatas dapat diketahui responden 

mempunyai status gula darah puasa & 2 jam postprandial dalam rentang normal 

(23,3%). Dan untuk status gula darah puasa normal & 2 jam postprandial tinggi 

sekitar 7 responden (23,3%). Kemudian 12 responden (40%) gula darah keduanya 

masih tinggi, ini mungkin dikarenakan responden tidak mengubah gaya hidupnya, 

meskipun responden sudah menggunakan insulin. Ada 1 responden yang gula 

puasanya rendah & 2 jam postprandial normal, mungkin responden tersebut 

sebelum puasa kurang mengkonsumsi makanan mengandung glukosa, sehingga 

kadar gula puasanya rendah. 

d. Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 

Pengobatan medis yang diterima responden dalam penelitian ini adalah 

obat yang diberikan dan dikonsumsi pasien baik secara injeksi maupun peroral. 

Untuk pembahasan ini hanya mencakup obat hipoglikemik oral, data diambil dari 

data rekam medik pasien di rumah sakit. 

 
Gambar 3. Obat Hipoglikemik Oral  
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Hasil penelitian menunjukkan responden yang menerima tambahan obat 

hipoglikemik oral (OHO) metformin sebanyak 50%. Metformin dapat diberikan 

sebagai tambahan terapi insulin untuk memperbaiki glukosa darah dan lipid serum 

lebih baik dibandingkan hanya meningkatkan dosis insulin. Keuntungan 

penggunaan metformin adalah dapat mengurangi peningkatan berat badan yang 

sering ditemukan pada pasien yang mendapatkan terapi insulin. Penambahan obat 

golongan inhibitor alfa-glukosidase juga dapat mengurangi jumlah suntikan 

insulin per harinya (Perkeni, 2008). Adapun pasien yang tidak mendapat 

tambahan obat hipoglikemik oral (OHO) sebanyak 10%. Kebutuhan obat 

hipoglikemik oral (OHO) tergantung pada kondisi fisologis pasien, jika kondisi 

kadar gula darah pasien sudah terkontrol dengan hanya menggunakan insulin, 

maka tidak perlu penambahan obat hipoglikemik oral (OHO). 

 

Evaluasi Penggunaan Insulin 

Evaluasi yang digunakan pada penggunaan insulin dalam penelitian ini 

meliputi tipe insulin, jenis insulin, frekuensi penggunaan, lama menggunakan 

insulin, dan efek samping penggunaan insulin. 

1. Tipe Insulin 

Orang-orang menderita diabetes mellitus yang tidak bisa terkontrol lagi 

dengan obat hipoglikemik oral maka disarankan memakai insulin untuk 

mengontrol penyakitnya. Sebagian orang yang memakai insulin menggunakan 

jarum suntik untuk menyuntikkan insulin di bawah kulit. Umumnya menggunakan 

Insulin Pen untuk menyuntikkan insulin, tidak masalah alat apa yang digunakan 

untuk menyuntikkan insulin, yang penting dapat mengontrol kadar gula darah 

(NIH, 2009). 

Seluruh responden “evaluasi cara penggunaan insulin injeksi di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta” menggunakan tipe Pen insulin sebagai alat untuk 

menyuntikkan insulin ke bawah kulitnya. Pen insulin dipilih karena mempunyai 

banyak keunggulan daripada menggunakan jarum suntik. Menurut National 

Institutes of Heatlh (NIH) (2009), Pen insulin lebih mudah digunakan dibanding 

jarum suntik, Pen insulin juga lebih nyaman, dan mungkin lebih mengurangi rasa 

sakit daripada menggunakan jarum suntik. 

2. Jenis insulin 

Jenis insulin yang digunakan responden berbeda-beda, penggunaan insulin 

didasarkan keadaan fisiologis responden. Setiap responden memiliki keadaan 

fisiologis yang berbeda-beda. Dilihat hasil penelitian (gambar 4) bahwa jenis 

insulin yang paling banyak digunakan adalah novomix (60%). Novomix yaitu 

insulin kerja pendek yang diberikan pada penderita diabetes mellitus. 

Mengandung suspensi netral belum tercampur, yang berisi insulin aspart kerja 

pendek sebesar 30% dan protamine insulin aspart kerja menengah 70%. Insulin ini 

berefek sekitar 10-20 menit setelah injeksi. Sama seperti semua insulin, durasi 

aksinya tergantung pada dosis, tempat injeksi, aliran darah, suhu dan aktivitas 

pasien. Biasanya maksimum efek akan berlangsung antara 1-4 jam setelah injeksi, 

dan efek berakhir sekitar 24 jam (Novo Nordisk, 2002) . 
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Gambar 4. Jenis Insulin Yang Digunakan Responden  

Humulin R merupakan hormone polipeptida yang strukturnya mirip 

dengan insulin manusia(Eli Lilly, 2011). Humulin R (Reguler) termasuk dalam 

short acting insulin yang mempunyai onset 30-60 menit dengan puncak kerja 30-

90 menit, dan lama kerja 3-5 jam, tersedia dalam bentuk Pen insulin (PERKENI, 

2011). Humulin R dipakai sekitar 26,7% responden, yaitu kurang lebih 8 

responden yang menggunakannya (Eli Lilly, 2011).  

Untuk responden lainnya menggunakan Novorapid, yaitu sekitar 13% 

responden. Novorapid menurunkan kadar gula darah setelah injeksi, sangat aman 

dan identik dengan insulin manusia. Novorapid adalah cairan injeksi yang 

mengandung insulin aspart (EMEA, 2009). Dibandingkan dengan insulin manusia 

terlarut, Novorapid lebih cepat diabsorbsi, lebih banyak dan tinggi kurva 

kosentrasi pada waktu yang singkat (Novo Nordisk, 2002). Novorapid termasuk 

dalam rapid acting insulin, yaitu insulin dengan onset sangat cepat sekitar 15-30 

menit, dengan puncak kerja 30-60 menit dan lama kerja 3-5 jam, tersedia dalam 

Vial dan Pen insulin. 

3. Frekuensi Penggunaan Insulin 

Reponden  paling sering menyuntikkan pada waktu pagi dan sore hari. 

Penyuntikan pertama dilakukan pada pagi hari 30 menit sebelum sarapan pagi, 

dan yang kedua 30 menit sebelum makan sore maupun malam. Itu dilakukan 

umtuk menjaga kadar gula darah setelah makan, oleh karena itu insulin tersebut 

disuntikkan 30 menit sebelum makan. Hal tersebut dimaksudkan agar responden 

tidak terkena efek samping hipoglikemik. 

 
Gambar 5. Frekusensi Penggunaan Insulin  

Pada penyuntikkan malam hari dilakukan pada saat menjelang tidur, ini 

dilakukan untuk menjaga kadar gula darah pada waktu tidur. Sehingga responden 

tidak terjadi hiperglikemik pada waktu malam hari, atau mengantisipasi responden 

terbangun hanya untuk menyuntikkan insulin karena responden terkena gejala 

hiperglikemik. 
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Frekuensi penyuntikkan insulin harus lebih diperhatikan oleh responden, 

ini untuk menjaga kestabilan gula darah responden, sehingga akan mempengaruhi 

sasaran terapi dan juga memperkecil resiko komplikasi lain yang disebabkan oleh 

diabetes mellitus. 

4. Lama menggunakan insulin 

Lama menggunakan insulin oleh responden ini digunakan untuk 

mengetahui sudah berapa lama responden menggunakan insulin. Dapat dilihat 

(gambar 6) responden bervariasi dalam hal lama menggunakan insulin tersebut. 

 
Gambar 6. Lama Menggunakan Insulin  

Berdasarkan (gambar 6) hasil penelitian didapatkan 14 responden 

menggunakan insulin lebih dari 1 tahun (46,7%). Ini menunjukkan bahwa 

responden menggunakan insulin sudah lama, dan bila responden sudah cocok 

dengan insulin tersebut, maka akan digunakan selamanya. Insulin tambahan dari 

luar ini berfungsi menggantikan insulin dari dalam tubuh yang tidak berfungsi 

maksimal ataupun organ pankreas yang hanya memproduksi sedikit insulin atau 

tidak memproduksi sama sekali (CDA, 2001). 

Dari penelitian ada satu responden yang kurang lebih satu bulan baru 

menggunakan insulin, responden tersebut sudah lama menderita diabetes mellitus. 

Karena dengan kombinasi obat hipoglikemik oral tidak signifikan menurunkan 

kadar gula darahnya, kemudian dokter menggantinya dengan insulin tersebut. 

Menurut responden, ada penurunan yang besar dengan dia menggunakan insulin. 

Responden juga mengimbanginya dengan diet dan olahraga rutin. 

5. Efek samping penggunaan insulin 

Dari gambar 8 dapat dilihat prosentase responden yang mengalami efek 

samping akibat penggunaan injeksi insulin. 20 responden (66,7%) tidak 

mengalami efek samping penggunaan insulin, itu mungkin responden cocok 

dengan insulin yang digunakan. Atau bisa juga kondisi tubuh responden sudah 

menyesuaikan dengan insulin yang responden pakai. 

 
Gambar 7. Efek Samping Insulin 
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Sekitar 3 responden (10%) mengalami penurunan kadar gula drastis, ini 

mungkin dikarenakan setelah menggunakan insulin responden tidak mengimbangi 

dengan makanan yang seimbang. Sehingga kadar gula dalam tubuh responden 

mengalami penurunan yang besar, ini yang biasa disebut hipoglikemik. 

Menurut MedStar Health (2010), hipoglikemik dapat terjadi jika: menunda 

makan, terlalu banyak menggunakan insulin, makan terlalu sedikit, dan lebih aktif 

dari biasannya. Jika kadar gula darah turun drastis maka dapat mengakibatkan: 

gelisah, lapar, pusing, lemah, berkeringat, bingung, timbul memar, dan 

peningkatan detak jantung. Rasa lemas pada 5 responden (16,7%) yang lain juga 

diakibatkan oleh hipoglikemik. Menurut sharing dengan responden tersebut, 

responden mengatasi hipoglikemik tersebut dengan minum air gula atau makan 

dengan porsi yang dianjurkan oleh dokter. 

Sedangkan 2 responden (6,7%) mengaku terjadi penambahan berat badan 

setelah menggunakan insulin. Hal tersebut wajar terjadi karena glukosa diangkut 

masuk bersama insulin ke dalam sel yang seharusnya menjadi energi, malah 

disimpan kembali karena responden tidak beraktivitas atau bekerja (untuk 

menggunakan energy tersebut). Prevalensi obesitas pada DM cukup tinggi, 

demikian pula kejadian DM dan gangguan toleransi glukosa pada obesitas cukup 

sering dijumpai (PERKENI, 2011) 

 

Evaluasi Cara Injeksi Insulin 

Evaluasi cara penggunaan injeksi insulin responden dilakukan dengan 

mengcross cek jawaban kuesioner responden dengan standar penyuntikan insulin 

yang dipakai oleh organisasi diabetes mellitus atau produsen pembuat injeksi 

insulin (Pen insulin). Dari situ dapat dievaluasi, jika jawaban responden 

memenuhi unsur dalam standar maka jawaban tersebut benar, dan jika ada salah 

satu unsur yang penting dalam standar tidak ada dalam jawaban responden, maka 

jawaban tersebut dianggap salah. Ini akan memperlihatkan responden sudah 

paham betul tentang cara injeksi insulin atau masih ada yang belum paham. 

Karena semua responden menggunakan Pen insulin, untuk standar yang 

benar pemakaian Pen insulin menurut Nurse Practitioner Healtcare Foundation 

(NPHF) (2011) sebagai berikut: 

1. Mencuci tangan terlebih dahulu 

2. Membersihkan tempat yang akan diinjeksi dengan kapas alkohol dan 

keringkan 

3. Memutar berapa unit insulin pada Pen insulin sejumlah yang dibutuhkan  

4. Mencubit kulit (lapisan lemak) mengunakan 2 jari 

5. Mendorong jarum ke dalam kulit dengan sudut kemiringan 90º (tegak lurus 

dengan bagian tubuh yang diinjeksi) dan tekan ke bawah plunger 

6. Menahan Pen insulin selama 5 detik 

7. Melepaskan kulit yang dicubit dan lepaskan juga jarum 

8. Membersihkan kulit dengan kapas alkohol 

9. Membersihkan juga jarum Pen insulin dengan alkohol. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada responden diperoleh data 

sebagai berikut : 
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Gambar 8. Evaluasi Cara Injeksi Insulin  

Data (gambar 8) tersebut menunjukkan bahwa 24 responden (80%) sudah 

paham tentang cara menginjeksi Pen insulin dengan benar, dan 6 responden (20%) 

masih salah dalam menginjeksikan insulin. Tahap yang membuat cara injeksi 

insulin responden salah atau yang tidak dilakukan responden yaitu pada tahap 

mencuci tagan sebelum menginjeksi (tahap 1) dan tahap menahan pen insulin 

selama 5 detik (tahap 6). 

Umumnya tahap yang paling sering tidak dilakukan oleh responden yaitu 

pada tahap awal dimana harus mencuci tangan sebelum menginjeksikan insulin. 

Mungkin tahap itu dianggap tidak penting oleh responden dan kadang diabaikan, 

tetapi tahap tersebut sangat penting. Kebersihan pada waktu menginjeksi insulin 

merupakan hal utama, mengingat injeksi Pen insulin secara subkutan atau 

langsung dibawah kulit. Bila dalam proses, alat, dan penggunanya kurang 

perhatian dalam hal kebersihan, maka dapat terjadi infeksi atau radang setelah 

menginjeksi. 

Menurut Konsensus PERKENI (2011), pasien diabetes mellitus sangat 

rentan (mudah) terkena infeksi dan penyembuhan luka akibat infeksi pun sangat 

lambat dibanding orang normal. Adanya infeksi pada pasien sangat berpengaruh 

terhadap pengendalian glukosa darah. Infeksi dapat memperburuk kendali glukosa 

darah, dan kadar glukosa darah yang tinggi meningkatkan kemudahan atau 

memperburuk infeksi.Oleh karena itu penting adanya peningkatan kesadaran 

responden dalam hal kebersihan alat, proses, dan penggunanya. Faktor yang 

mungkin mempengaruhi terjadinya hal tersebut yaitu kurangnya edukasi atau 

penyuluhan kepada responden. 

Tahap lain yang juga diabaikan responden yaitu menahan Pen insulin 

selama 5 detik setelah menekan pluger. Responden terkadang sering tidak sabar 

atau terburu-buru dalam menginjeksikan insulin. Padahal menahan Pen insulin 

selama 5 detik bertujuan agar semua dosis/unit insulin yang diputar untuk 

diinjeksi dapat masuk seluruhnya kedalam tubuh dan tidak ada yang tertinggal di 

Pen maupun keluar dari jarum atau kulit. 

Hal tersebut berakibat berkurangnya insulin yang seharusnya masuk ke 

dalam tubuh, sehingga menyebabkan gula darah yang seharusnya diangkut insulin 

ke dalam sel berhubung insulin berkurang dosisnya pada waktu injeksi, maka 

kadar darah tidak bisa turun secara optimal. 

Mayoritas responden (80%) sudah benar dalam menginjeksikan insulin. Hanya 

saja masih ada responden yang salah, karena tidak tahap-tahap yang penting 

diabaikan (tidak dilakukan) oleh responden, seperti yang telah dijabarkan atau 

dijelaskan di atas. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Evaluasi cara injeksi insulin menunjukkan 24 responden (80%) sudah 

benar dalam menginjeksi insulin, tetapi ada 6 responden (20%) yang masih salah, 

responden yang masih salah dikarenakan mengabaikan (tidak melakukan) tahap 

yang kelihatannya sepele tetapi penting dalam injeksi insulin. 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam pada cara penggunaan injeksi 

insulin yang dilakukan secara nyata (praktek) oleh pasien diabetes mellitus 

yang menggunakan insulin. 

2. Perlu adanya penyuluhan dari pihak RSUD Dr. Moewardi untuk memberikan 

penjelasan lebih rinci tentang penggunaan injeksi insulin untuk meningkatkan 

kesadaran pasien diabetes mellitus yang menggunakan injeksi insulin tentang 

pentingnya kebersihan alat, proses, dan penggunanya. Pasien juga diharapkan 

bersabar dalam menginjeksikan insulin agar tujuan terapi diabetes mellitus 

dapat tercapai. 

Ucapan Terima Kasih 

Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 
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