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ABSTRAK  

 
Diabetes mellitus adalah kondisi kronis dimana tubuh sudah tidak bias 

memproduksi insulin secara normal, yang pengobatanya menggunakan obat 
hipoglikemik oral dan bila tidak tercapai target terapinya, harus di tambah ijeksi 
insulin. Insulin dapat di gunakan sebagai monoterapi atau di kombinasi dengan 
obat hipoglikemik oral. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cara 
penggunaan injeksi insulin pen, jenis insulin, frekuensi , tempat penyuntikan, 
lama penggunaan,tempat penyimpanan dan efek samping dari penggunaan injeksi 
insulin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan cara membagikan 
kuisioner. Responden yang di pilih adalah penderita diabetes mellitus yang 
menggunakan insulin pen di poli penyakit dalam RS “X” Purwodadi. Sampel di 
peroleh dengan metode purposive sampling. Analisis data di jelaskan dengan 
menggunakan statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penderita 
diabetes mellitus di RS “X” Purwodadi paling banyak menggunakan insulin pen 
jenis Novomix paling banyak digunakan oleh 22 responden (71%), dengan lama 
menggunakan injeksi antara 6-12 bulan 15 responden (48,4%), tempat atau lokasi 
paling favorit di perut 16 responden (51,6%), frekuensi paling banyak penggunaan 
pagi dan sore 21 responden (67.7%), tidak ada keluhan efek samping akibat 
penggunaan injeksi insulin yang dirasakan 20 responden (64,5%), tempat 
penyimpanan insulin di kulkas 20 responden (64,5%).untuk cara injeksi insulin 
pen yang sudah benar adalah 13 responden (41,9 %). 
 
Kata kunci; diabetes mellitus, insulin, 

 
ABSTRACT  

 
Diabetes mellitus is a chronic condition in which the body is not able to 

produce insulin normally, which pengobatanya use of oral hypoglycemic 
medications and if not achieved the target of therapy, should be added ijeksi 
insulin.insulin can be used as monotherapy or in combination with oral 
hypoglycemic drugs. This study aimed to evaluate how the use of insulin injection 
pen, insulin type, frequency, site of injection, duration of use, the storage and the 
side effects from the use of insulin injections. This study is a descriptive study by 
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distributing a questionnaire. Respondents in select patients with diabetes mellitus 
who are using insulin pens in poly medicine “X” Hospital Purwodadi. Samples 
were obtained by purposive sampling method. Analysis of the data described 
using descriptive statistics. The results showed that people with diabetes in “X” 
hospital Purwodadi most use of insulin pens Novomix type most widely used by 22 
respondents (71 %), with the injection long use between 6-12 months and 15 
respondents (48.4 %), or the location of the most favorite place in the stomach 16 
of respondents (51.6%), the frequency of the most widely use morning and 
evening 21 respondents (67.7 %) , no complaints of side effects due to the use of 
insulin injections perceived 20 respondents (64.5 %) , storage of insulin in the 
refrigerator 20 respondents (64.5%), insulin injection pen for a way that is 
correct is the 13 respondents (41.9 %). 
 
Keywords; diabetes mellitus, insulin 
 
PENDAHULUAN  

Diabetes   mellitus   merupakan   satu   penyakit   degeneratif,   penyakit 

menahun   yang   akan   diderita   seumur   hidup   dengan   angka   kejadian   di 

Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan (PERKENI, 2011). 

Berdasarkan data badan pusat statistik di Indonesia (2003) di perkirakan 

penduduk  Indonesia  yang berusia  di atas 20 tahun sebesar  133 juta adalah 

terserang  diabetes.  Prevalensi  diabetes  mellitus  pada  daerah  urban  sebesar 

14,7%  dan  pada  daerah  rural  sebesar  7,2%  (PERKENI,  2011).  Indonesia 

sendiri diprediksikan oleh world health organization (WHO) mengalami 

kenaikan  jumlah  pasien  diabetes  mellitus  dari  8,4  juta  pada  tahun  2000 

menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Jumlah yang sangat besar dan 

merupakan beban yang sangat berat untuk dapat di tangani oleh dokter 

spesialis/subspesialis    bahkan   oleh   semua   tenaga   kesehatan   yang   ada 

(PERKENI, 2011). 

Diabetes  mellitus  merupakan  suatu kumpulan  problema  anatomik  dan 

kimiawi  yang  merupakan  dari  sejumplah  faktor  dimana  terdapat  defisiensi 

insulin  absolut  atau  relatif  dan  gangguan  fungsi  insulin  (WHO,  2011). 

Menurut (Umesh Mashrani) 2007 Diabetes Mellitus didefinisikan sebagai 

syndrome penyakit metabolisme dan ketidaksesuaian kadar gula dalam darah 
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yang  dalam  kaitannya  penurunan  sekresi  insulin  atau  kombinasi  resistensi 

insulin. Sedangkan menurut American Diabetes Association. Diabetes merupakan 

penyakit kronis yang memerlukan perawatan medis terus menerus dan pasien 

self-management   untuk mencegah komplikasi akut dan untuk mengurangi risiko 

komplikasi (ADA, 2009). 

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). 

Ketidakpatuhan  dan ketidaksepahaman  pasien   dalam   menjalankan   

terapi   merupakan   salah   satu penyebab kegagalan terapi. Hal ini sering 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien tentang obat 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan obat untuk terapinya. 

Akibat dari ketidakpatuhan  dan  ketidaktahuan    pasien  terhadap  

terapi/penggunaan obat yang diberikan antara lain adalah kegagalan terapi, 

terjadinya resistensi antibiotika, dan yang lebih berbahaya adalah terjadinya 

toksisitas. Hal tersebut akibat  dari  kurangnya  informasi  dan  komunikasi  

antara  tenaga  kesehatan dengan pasien (DepKes, 2007) 

Mengontrol gula darah dengan insulin sangat penting dalam manajemen 

hiperglikemia pada diabetes baik dan nondiabetes pasien. Namun, penelitian 

telah   menunjukkan   bahwa   penggunaan   insulin   telah   dikaitkan   dengan 

kesalahan pengobatan dibandingkan jenis lainnya atau kelas obat. Dari Januari 

2008 sampai  6 Juni 2009 Pennsylvania  fasilitas  kesehatan  mendapat  2.685 

laporan acara untuk Otoritas yang disebutkan kesalahan pengobatan yang 

melibatkan  penggunaan  produk insulin.  Yang paling umum jenis kesalahan 

pengobatan  yang berhubungan  dengan insulin yaitu   kelalaian obat (24,7%) 
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diikuti oleh salah-obat kesalahan (13,9%). Lebih dari 52% dari peristiwa yang 

dilaporkan di mana pasien mungkin memiliki atau sebenarnya menerima dosis 

yang salah atau tidak ada dosis insulin (misalnya, Dosis kelalaian, dosis yang 

salah/overdosis, salah dosis/underdosage,  dosis ekstra, kesalahan tingkat yang 

salah), yang dapat menyebabkan kesulitan dalam kontrol glikemik. (PPAS, 

2010)  

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  penulis 

untuk melakukan penelitian tentang evaluasi penggunaan injeksi insulin pada 

pasien  diabetes  mellitus  di  RS “X”  Purwodadi,  yang meliputi cara 

penyuntikan, dosis, waktu penggunaan insulin, jenis insulin yang digunakan, 

berapa lama pasien telah menggunakan insulin, manfaat yang dirasakan setelah 

menggunakan insulin, hingga efek samping setelah menggunakan insulin 

tersebut. 

METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat observasional dengan pendekatan 

deskriptif dan pengambilan data kuisioner yang di isi oleh pasien rawat jalan 

di RS “X” Purwodadi.  Untuk mengevaluasi cara penggunaan injeksi  insulin 

pen  pada pasien diabetes mellitus. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RS “X” Purwodadi. Alasan  pemilihan  

lokasi  ini  adalah  peneliti ingin mengetahui apakah di rumah sakit tersebut 

pasien diabetes mellitus telah mengerti bagaimana cara yang benar dalam 

penggunaan insulin pen. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian  ini  sesuai  rencana  akan  dilaksanakan  pada  bulan  Mei 2013. 

Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Pasien  yang dijadikan  subjek  penelitian  adalah  pasien  rawat jalan yang 

mendapatkan   terapi   insulin   injeksi   di   RS “X” Purwodadi. 
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2. Insulin  Pen  yaitu  suatu  alat  yang  penggunaan  obat  dengan  cara  di 

suntikan. 

3. Rumah Sakit adalah RS “X” Purwodadi. 

4. Evaluasi  penggunaan  obat khusus pada pasien adalah,  meliputi  evaluasi 

cara penggunaan obat, dosis, frekuensi dan lama penggunaan. 

5. Pengetahuan penggunaan khusus adalah sejauh mana pasein mengerti akan 

informasi obat yang diberikan oleh profesional kesehatan mengenai obat- 

obat yang cara penggunaannya berbeda dengan obat biasa, seperti tehnik 

penyuntikan insulin 

6. Pengetahuan obat  pada pasien diabetes mellitus. 

Pengumpulan Data 

Kuesioner 

Metode  kuesioner  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 
responden   untuk   dijawab.   Peneliti   menyusun   dan   membagikan   daftar 
pertanyaan  (kuesioner)  untuk  memperoleh  data  primer  mengenai 
permasalahan yang diteliti dan responden diminta mengisi, yang nantinya data 
dari pasien tersebut di analisis untuk mendapatkan hasil apakah penggunaan 
insulin pen pasien sudah benar atau masih salah. 
Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey lapangan. 
Sebagai responden penelitian adalah pasien diabetes mellitus rawat jalan di RS 
“X” Purwodadi  yang  menggunakan  insulin  injeksi dengan tujuan pengobatan 
diabetes mellitus dan bersedia menjadi responden.untuk populasi sampel di 
rumah sakit tersebut tidaklah seperti penyakit umum lainya dan dari survey 
lapangan  dan hasil penelitian yang sudah ada, pasien melekukan kontrol setiap 
bulan sekali. 

Berdasarkan keterangan di  atas  data  sampel  minimum  yang dapatkan oleh 
peneliti dalam 1 -3 bulan adalah 30 pasien. 

Kriteria inklusi populasi penelitian: 
1. Pasien  terdiagnosa  diabetes  mellitus  yang  sudah  pernah  menggunakan 

insulin pen. 
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2. Pasien  sedang  menjalani  rawat  jalan  di  RS “X” Purwodadi Pasien 
diabetes mellitus yang menggunakan terapi dengan injeksi insulin Pen. 

3. Pasien tercatat dalam rekam medik yang lengkap, memuat: 
a. Diagnosis  penyakit  (pasien  yang  terdiagnosis  menderita  diabetes 

mellitus di RS “X”Purwodadi). 
b. Karakteristik pasien (nama, nomor rekam medik, jenis kelamin, dan usia). 
c. Data penggunaan terapi dengan injeksi insulin. 
d. Bersedia menjadi responden. 

Jalannya Penelitian 
Untuk penelitian dilakukan observasi ke RS “X” Purwodadi kemudian 

melihat jumlah pasien yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan  mengajukan   surat  
penelitian   dari  Fakultas  Farmasi  UMS  yang ditujukan kepada RS “X” 
Purwodadi dan disertai proposal penelitian. 
Analisis Data 

Data  yang  diperoleh   dari  RS “X” Purwodadi. 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 pengguaan, 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 kuesioner.  

Untuk menentukan apakah pasien tersebut benar atau salah dalam 

penggunaan insulin pen maka dapat di scoring sebagai berikut : 

1. Untuk kriteria benar : 

a. Pasien melakukan cara penggunaan insulin pen dari 1-9 pada kuesioner  

2. Untuk kriteria salah: 

a. Pasien tidak melakukan penggunaan insulin dari no 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

pada kuesioner. 

 

 

 



7 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan survei maka penggunaan terapi injeksi insulin pada pasien 

Diabetes Milletus di RS “X” Purwodadi hampir merata pada semua umur, tetapi 

yang paling banyak adalah perempuan pada usia 40-49 tahun (32,2%) dan untuk 

laki-laki pada usia 40-49 tahun dan 50-59 tahun (12,9%), dengan pekerjaan pasien 

adalah karyawan (25,8%). Berdasarkan prosentase di atas menunjukkan bahwa 

penggunaan insulin bervariasi dari berbagai daerah di wilayah Purwodadi dan 

sekitarnya serta berbagai macam jenis pekerjaan. 
Tabel 1. Demografi Responden Evaluasi Cara Penggunaan Insulin Pen pada Pasien Diabetes 

Mellitus di RS “X” Purwodadi 
 

 Klasifikasi Usia Jumlah (Orang) Presentase (%) 

Usia  Laki-Laki 30-39 Tahun - - 
  40-49 Tahun 4 12,9% 
  50-59 Tahun 4 12,9% 
  > 60 Tahun 2 6,5% 
 Perempuan 30-39 Tahun 2 6,5% 
  40-49 Tahun 10 32,3% 
  50-59 Tahun 6 19,4% 
  > 60 Tahun 3 9,7% 
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga  7 22,6% 
 Karyawan  8 25,8% 
 Pegawai Swasta  7 22,6% 
 Pensiunan  3 9,7% 
 PNS  6 19,4% 

 
Oleh karena itu perlunya pemahaman pasien diabetes tentang pentingnya 

penggunaan terapi injeksi insulin yang susah terkontrol. Tubuh mungkin 
kehilangan kemampuan untuk memproduksi insulin atau menggunakan insulin 
secara efektif. Pengobatan Diabetes Mellitus dengan menggunakan obat oral 
kurang efektif untuk pasien, sehingga membutuhkan insulin tambahan dari luar 
(CDA, 2001). 
1. Status Diabetes Mellitus 
a. Usia saat menderita Diabetes Mellitus 

Seluruh responden evaluasi penggunaan insulin injeksi pada pasien 
Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 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. 
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b. Riwayat Diabetes Mellitus pada Keluarga 
Tabel 2. Riwayat Diabetes Mellitus pada Keluarga Evaluasi Cara Penggunaan Insulin 

Injeksi pada Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 
Riwayat  Jumlah Persentase 

Ya 26 83,9% 
Tidak 5 16,1% 

Jumlah Total 31 100% 
 

Dari Tabel 2 di atas, dapat di lihat bahwa lebih dari separuh responden 
(83,9%) 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% menderita Diabetes Mellitus juga (Riaz, 2009). 

Sementara 16,1% responden 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 
Tabel 3. Status Gula Darah Responden Evaluasi Cara Penggunaan Insulin Injeksi pada 

Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 
Status gula darah pasien Jumlah Persentase 

Puasa rendah & 2jam PP tinggi 10 32,3% 
Puasa rendah & 2jam PP rendah 1 3,2% 
Puasa tinggi & 2jam PP tinggi 17 54,8% 

Puasa normal & 2 jam PP tinggi 2 6,5% 
Puasa nomal & 2 jam PP rendah 1 3,2% 

Jumlah total 31 100% 
 

Dari Tabel 3 status kadar gula darah responden di atas dapat diketahui 

bahwa responden yang mempunyai status gula darah puasa rendan dan 2 jam 

postprandial tidak terukur (3,2%). Untuk status gula darah puasa rendah dan 2 jam 

postprandial rendah terdapat 1 responden (3,2%). Kemudian 11 responden 

(35,5%) gula darah puasa tinggi dan 2 jam postprandial tinggi, ini kemungkinan 

disebabkan responden tidak mengubah gaya hidupnya, meskipun responden sudah 

menggunakan insulin. Terdapat 8 responden (25,8%) yang kadar gula puasa 
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rendah dan 2 jam postprandial tinggi, mungkin responden tersebut sebelum puasa 

kurang mengkonsumsi makan mengandung glukosa, sehingga kadar gula 

puasanya normal. 1 orang responden (3,2%) mempunyai kadar gula puasa rendah 

dan 2 jam postprandial tidak terukur, 6 responden (19,4%) mempunyai kadar gula 

puasa tinggi dan 2 jam postprandial tidak terukur serta 1 responden (3,2%) 

mempunyai kadar gula puasa normal dan 2 jam postprandial rendah. 

2. Pengobatan Medis Responden 

a. Penggunaan insulin pen dengan obat Hipoglikemik Oral (OHO) 
Tabel 4. Obat Hipoglikemik Oral yang diterima Responden Evaluasi Cara Penggunaan 

Insulin Injeksi pada Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 
Penggunaan insulin pen dengan OHO Jumlah (orang) Persentase 

Tidak ada 6 19,4% 
Glibenklamid 4 12,9% 

Acarbose 8 25,8% 
Metformin 13 41,9% 

Jumlah total 31 100% 
 
Hasil penelitian menunjukkan responden yang menerima tambahan obat 

hipoglikemik oral (OHO) metformin sebanyak 41,9%. 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, 2011). 

Ada pasien yang tidak mendapatkan tambahan obat hipoglikemik oral 

(OHO) sebanyak 19,4%. 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). 

b. Kontrol Responden 

Hampir semua pasien Diabetes Mellitus rawat jalan di RS “X” selalu 

kontrol setiap bulan sekali dan ada sebagian yang melakukan kontrol dalam 3 

minggu sekali serta 1-2 bulan sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pasien Diabetes 
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Mellitus sangat peduli dengan penyakitnya tersebut, sehingga responden rutin 

kontrol setiap bulan. 

c. Tindakan Responden saat Diabetes Mellitus Kambuh 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua responden 

melakukan kontrol saat Diabetes Mellitus kambuh, meskipun terdapat 1 orang 

yang melakukan olah raga dan mengatur pola makan saat Diabetes Mellitus 

kambuh. Kontrol untuk pasien Diabetes Mellitus sangat penting, mengingat 

bahwa penyakit Diabetes Mellitus sering kambuh. Walaupun penyakit ini tidak 

mematikan secara langsung, tetapi komplikasi yang disebabkannya sangatlah 

berbahaya. 

Gambaran 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. Umumnye 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 penggunaan insulin injeksi di RS “X” 
Purwodadi 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 
Health (NIH) (2009), Pen insulin lebih mudah digunakan dibanding jarum suntuk, 
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 fisologis responden. Setiap responden memiliki keadaan 

fisologis yang berbeda-beda. Dilihat hasil penelitian bahwa jenis insulin yang 

paling banyak digunakan adalah novomix (74,2%). Novomix yaitu insulin kerja 

pendek yang diberikan pada penderita Diabetes Mellitus. Mengandung suspensi 
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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). 
Tabel 5.  Jenis Insulin yang Digunakan Responden Evaluasi Cara Penggunaan Insulin 

Injeksi pada Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 
Jenis insulin pen yang di gunakan Jumlah (orang) Persentase 

Novomix  23 74,2% 
Novorapid (insulin aspart) 3 9,7% 

Humulin R (hormone polipeptida) 3 9,7% 
Mixture 2 6,5% 

Jumlah total 31 100% 
 
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 9,7% responden, yaitu 3 responden yang 

menggunakannya. 

Untuk responden lainnya menggunakan Novorapid, yaitu sebesar 9,7% 

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 diabsorbasi, lebih banyak dan tinggi kurva 

konsentrasi 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. Selain jenis insulin di atas, ada responden yang 

menggunakan Mixture dalam upaya menurunkan kadar gula dalam darah. 

3. Dosis (Unit) Insulin 

Setiap responden mendapat dosis yang berbeda-beda, dosi yang digunakan 
tergantung pada kondisi fisologis responden yang juga berbeda-beda. Dosis 
insulin mengacu pada beberapa hal, misalnya: berat badan, umur, riwayat 
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penyakit responden. Kadar gula darah pasien akan berpengaruh juga pada dosis 
insulin yang diberikan, ketika kadar gula darah responden sedang tinggi, maka 
dosis yang diberikan akan besar atau dosisnya normal dengan frekuensi 
pemberian lebih sering dan setelah kadar gula darah kembali normal, maka dosis 
insulin juga akan diturunkan perlahan-lahan hingga dosis yang sesuai dengan 
responden. 
4. Tempat Penyuntikan Insulin 
Tabel 6. Tempat Penyuntikan Insulin oleh Responden Evaluasi Cara Penggunaan Insulin 

Injeksi pada Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 
Tempat penyuntikan insulin Jumlah (orang) Persentase 

Perut 16 51,6% 
Lengan 3 9,7% 

Paha 11 35,5% 
Perut dan Paha 1 3,2% 

Jumlah total 31 100% 
 
Insulin disuntikkan melalui kulit ke dalam jaringan lemak yang biasa 

disebut lapisan subkutan. Responden tidak boleh menyuntikkan ke dalam otot 

atau langsung ke dalam aliran darah. Absorbsi insulin bervariasi, tergantung pada 

bagian tubuh mana pasien menyuntikkannya. Bagian perut (abdomen) menyerap 

insulin paling cepat dimana lokasi tersebut paling sering digunakan kebanyakan 

orang (SDA, 2008). Walaupun penting pada setiap pemberian injeksi di area 

berbeda dalam satu lokasi (misalnya perut), itu tidak baik merubah tempat tanpa 

didiskusikan terlebih dahulu dengan dokter atau pembimbing Diabetes Mellitus. 

Ini berbanding lurus dengan hasil penelitian (Tabel 6) yang menunjukkan bahwa 

area yang paling banyak digunakan responden yaitu di perut (51,6%). 

5. Frekuensi Penggunaan Insulin 

Responden 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 kana sore maupun malam. Itu dilakukan untuk 

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. 
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Tabel 7. Frekuensi Penggunaan Insulin oleh Responden Evaluasi Cara Penggunaan Insulin Injeksi 
pada Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 

Frekuensi penggunanan insulin Jumlah (orang) Persentase 
Pagi & sore 21 67,7% 

Malam 2 6,5% 
Pagi & siang 1 3,2% 

pagi, siang & sore 5 16,1% 
pagi,siang & malam 2 6,5% 

Jumlah total 31 100% 
 

6. Lama Menggunakan Insulin 
Tabel 8.  Lama Menggunakan Insulin oleh Responden Evaluasi Cara Penggunaan Insulin 

Injeksi pada Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 
Lama penggunaan insulin Jumlah (orang) Persentase 

3-6 Bulan 3 9,7% 
6-12 Bulan 15 48,4% 
> 1 Tahun 13 41,9% 

Jumlah total 31 100% 
 

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan bahwa 15 responden (48,4%) 

menggunakan insulin antara 6-12 bulan. 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). 

7. Pertanyaan tentang cara penggunaan insulin 
Hampir semua responden tidak memiliki pertanyaan tentang cara 

menggunakan injeksi insulin, karena sebagian besar sudah menganl insulin sudah 
lama antara 6-12 tahun, sehingga responden sudah terbiasa menggunakannya 
seperti yang ditunjukkan pada pembahasan di atas tentang lama menggunakan 
insulin oleh responden. 

Terdapat satu responden yang masih bingung dan bertanya tentang cara 
penggunaan insulin. Pengalam responden dalam menggunakan insulin akan 
sangat membantu dalam mencapai tujuan terapi injeksi insulin untuk Diabetes 
Mellitus. Pengalam itu juga dapat dibagi untuk pasien yang baru menggunakan 
insulin, sebagai sharing antara penderita Diabetes Mellitus. Itu akan sangat 
bermanfaat bagi pasien diabetes mellitus yang baru memakai insulin.  
8. Evaluasi penggunaan alat injeksi insulin oleh dokter/ahli kesehatan 
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Tabel 11. Evaluasi Penggunaan Alat Insulin oleh Dokter Responden Evaluasi Cara 
Penggunaan Insulin Injeksi pada Pasien Diabetes Mellitus di RSUD Dr. Raden 
Soedjati Purwodadi 

Evaluasi alat injeksi oleh dokter Jumlah (orang) Persentase 
<2 kali 7 22,6% 
2-3 kali 8 25,8% 

tidak pernah 16 51,6% 
Jumlah total 31 100% 

 
Dilihat dari Tabel 11 masih banyak sekali responden yang tidak mendapat 

evaluasi dari dokter tentang penggunaan injeksi insulinnya. Padahal responden 

setiap bulan melakukan kontrol rutin, dokter bisa saja melakukan evaluasi pada 

waktu pasien kontrol tersebut, jadi dokter tidak hanya menanyakan status pasien 

kemudian memberi resep, dokter juga berperan untuk memperbaiki perilaku 

pasien yang tidak benar dan mengevaluasi penggunaan obat oleh pasien. Pasien 

juga harus aktif bertanya jika ada hal yang kurang diketahui, dengan demikian 

akan tercipta keharmonisan antara pasien dan dokter. 

9. Efek samping penggunaan insulin 

Dilihat dari Tabel 12 dapat dilihat prosentase responden yang mengalami 

efek samping akibat penggunaan injeksi insulin. 20 responden (64,5%) 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. 
Tabel 12. Efek Samping Insulin yang dirasakan Responden Evaluasi Cara Penggunaan 

Insulin Injeksi pada Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 
Efek samping insulin Jumlah (orang) Persentase 

rasa lemas  5 16,1% 
kadar gula turun drastis 4 12,9% 

penambahan berat badan 2 6,5% 
tidak ada 20 64,5% 

Jumlah total 31 100% 
 

Sebanyak 4 responden (12,9%) 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. 

Rasa lemas pada 5 responden (16,1%) yang lain juga diakibatkan oleh 
hipoglikemik. Menurut Sharing dengan responden tersebut, responden mengatasi 
hipoglikemik tersebut dengan minum air gula atau menambah porsi makan yang 
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di anjurkan oleh dokter. Sedangkan 2 responden (6,5%) mengaku terjadi 
penambahan berat badan setelah menggunakan insulin. Hal tersebut wajar terjadi 
karena glukosa diangkut masuk bersama insulin ke dalam sela yang seharusnya 
menjadi energi, malah disimpan kembali karena responden tidak beraktivitas atau 
bekerja (untuk menggunakan energi tersebut).  
10. Penyimpanan insulin  
Tabel 13. Penyimpanan Insulin Responden Evaluasi Cara Penggunaan Insulin Injeksi pada 

Pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi 
Penyimpanan insulin Jumlah Persentase 

lemari obat 4 12,9% 
kulkas 20 64,5% 

meja makan 7 22,6% 
Jumlah total 31 100% 

 
Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa 20 responden (64,5%) 

menyimpan insulin di Kulkas, 4 responden (12,9%) menyimpan insulin di lemari 
obat dan 7 responden (22,6%) yang menyimpan insulin di meja makan. Insulin 
yang masih tertutup (belum dibuka) dan belum akan digunakan harus disimpan 

dalam suhu 2°C - 8°C di kulkas (jangan sampai membeku). Ketika insulin sedang 
digunakan atau sebagai cadangan, tidak harus disimpan dalam kulkas. Insulin 
yang digunakan tadi dapat bertahan lebih kurang 4 minggu pada suhu ruang di 

bawah 30°C setelah diambil dari kulkas. Jang menggunakan insulin jika lebih dari 

4 minggu setelah di buka/digunakan walaupun masih ada insulin yang tersisa 
(Novo Nordisk, 2006). Jadi, walaupun ada perbedaan antara responden dalam 
penyimpanan insulin, tetapi penyimpanan insulin oleh responden sudah benar. 
Evaluasi Cara Penggunaan 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 
inulin (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. 
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Tabel 14. Evaluasi Cara Injeksi Insulin oleh Responden pada Pasien Diabetes Mellitus di RS 
“X” Purwodadi 

Cara penggunaan  Jumlah Persentase 
Benar  13 41,9% 
Salah  18 58,1% 

Jumlah total 31 100% 
 

Data Tabel 14 di atas tersebut menunjukkan bahwa 13 responden (41,9%) 

sudah paham tentang cara menginjeksi Pen insulin dengan benar, dan 5 responden 

(58,1%) masih salah dalam menginjeksi insulin. Tahap yang membuat cara injeksi 

insulin tersebut salah atau yang tidak dilakukan responden yaitu pada tahap 

mencuci tangan sebelum injeksi (tahap 1) 7 orang, tahap mencubit lapisan kulit di 

tempat penyuntikan (tahap 4) 2 orang, tahap membersikan bagian kulit setelah 

injeksi (tahap 8) 6 orang, dan tahap membersihkan jarum Pen insulin dengan 

alkohol (tahap 9) 18 orang. 
Tabel 15. Tahap Penggunaan Injeksi Insulin oleh Responden pada Pasien Diabetes Mellitus 

di RS “X” Purwodadi 
No Tahap Penggunaan Insulin Jumlah  Persentase 
1 Mencuci tangan terlebih dahulu 24 71,4 % 

2 Membersihkan tempat yang akan di injeksi, dengan kapas yang di 
basahi dengan alkohol dan keringkan 31 100% 

3 Memutar beberapa unit insulin pada pen insulin sejumlah yang di 
butuhkan  31 100% 

4 Mencubit kulit (lapisan lemak)  menggunakan dua jari 29 93,5 % 

5 
mendorong jarum ke dalam kulit dengan sudut kemiringan 90 
(tegak lurus dengan bagian tubuh yang di injeksi) dan Tekan bawah 
plunger 30 96,7 % 

6 Menahan pen insulin selama 5-10 detik  31 100% 
7 Melepaskan kulit yang di cubit dan lepaskan juga jarum 31 100% 
8 Membersihkan kulit dengan kapas alkohol. 25 80,6 % 
9 Membersikan juga jarum pen insulin dengan alkohol 14 45,1 % 

 
Mayoritas responden (>40%) sudah benar dalam menginjeksikan insulin. 

Hanya saja masih ada responden yang salah, karena tahap-tahap yang penting 
diabaikan (tidak dilakukan) oleh responden, seperti yang telah dijabarkan atau 
dijelaskan di atas. 
KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Evaluasi cara injeksi insulin menunjukkan 13responden (41,9%) sudah benar 

dalam menginjeksi insulin. Kesalahan injeksi insulin yang terjadi atau paling 

mendasar yaitu  responden umumnya mengabaikan masalah kebersihan. 
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SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian dengan menilai secara langsung (mempraktekkan) 

cara penggunaan injeksi insulin pada pasien Diabetes Mellitus di RS “X” 

Purwodadi. 

2. Perlu adanya konseling dari dokter, apoteker, suster dan staf ahli kesehatan RS 

“X” Purwodadi tentang cara penggunaan injeksi insulin yang benar menurut 

standar kesehatan. 

3. Untuk pasien Diabetes Mellitus di RS “X” Purwodadi diharapkan mematuhi 

instruksi kesehatan yang diberikan oleh dokter, apoteker, suster dan staf ahli 

kesehatan RS “X” Purwodadi. 
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