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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Diabetes melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau 

gangguan metabolisme kronis dengan multi etiolgi dengan tingginya kadar 

gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan 

protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin 

dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel 

beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang 

responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (WHO, 1999). 

  Data dari berbagai studi global menyebutkan bahwa penyakit DM 

adalah masalah kesehatan yang besar. Hal ini dikarenakan adanya 

peningkatan jumlah penderita diabetes dari tahun ke tahun. Diabetes melitus 

biasa disebut dengan penyakit yang mematikan karena menyerang semua 

organ tubuh dan menimbulkan keluhan. Keluhan pada penderita DM 

disebabkan oleh banyak hal diantaranya karakteristik individu meliputi jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, jumlah 

anggota keluarga, riwayat penyakit dan dapat dipengaruhi juga dengan 

faktor penanganan yang meliputi diet, aktivitas fisik, terapi obat, dan 

pemantauan glukosa darah (Trisnawati, 2013).  

  Prevalensi diabetes tertinggi di Indonesia diduduki oleh provinsi 

DKI Jakarta. Sedangkan Di Jawa Timur menduduki urutan ke lima peyakit 

diabetes melitus di Indonesia, prevalensi tertinggi diabetes melitus di Jawa 

Timur di pegang oleh kota Madiun, kota Gresik sendiri menduduki urutan 

ke lima (Kemenkes RI, 2018). Jumlah penderita DM menurut Riskesdas 

mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 dari 6,9% 

menjadi 8,5% (Kemenkes RI, 2014). 

  Insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas dan 

dibutuhkan oleh tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah 

(gula darah) dari glukosa, sel akan membuat energi yang dibutuhkan untuk 

menjalankan fungsinya. Pasien diabetes melitus tidak memiliki kemampuan 
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untuk mengambil dan menggunakan gula darah, sehingga kadar gula darah 

meningkat. Insulin diberikan dengan cara disuntikkan dibawah kulit 

(subkutan). Insulin di klasifikasikan berdasarkan dari berapa cepat insulin 

mulai bekerja dan berapa lama insulin bekerja (Rismayanthi, 2010). 

  Pusat informasi obat bertujuan untuk menyediakan informasi 

mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan dilingkungan rumah 

sakit dan pihak lain diluar rumah sakit, menyediakan informasi untuk 

membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, 

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama bagi Tim farmasi dan 

terapi juga sebagai penunjang penggunaan obat yang rasional (Kemenkes 

RI, 2014) 

  Pemberian informasi oleh petugas instalasi farmasi sangat penting 

kepada pasien karena semua sediaan insulin umumnya imunogetik pada 

manusia tetapi resistensi imunologis kinerja insulin tidak lazim terjadi. 

Secara teori sediaan insulin yang sesuai dengan insulin manusia kurang 

imunogetik, tetapi hal ini tidak terbukti dalam uji klinik. Insulin dirusak oleh 

enzim dalam saluran cerna sehingga harus diberikan melalui injeksi atau 

inhalasi,rute subktan memberi hasil yang baik pada semua kondisi. Insulin 

biasa nya disuntikkan pada lengan atas, paha, glutea atau perut. Umumnya 

injeksi subtan insulin menyebabkan sedikit masalah, bila terjadi hipertrofi 

lemak yang dapat dikurangi dengan menyuntikkan di daerah yang berbeda. 

Alergi lokal jarang terjadi, insulin diperlukan oleh semua pasien dengan 

ketoasidosi (BPOM RI, 2015). 

  Penyimpanan merupakan salah satu hal penting yang mempunyai 

peran di dalam menjaga mutu suatu produk. Ketidaksesuaian prosedur atau 

kondisi penyimpanan dapat berakibat pada ketidakefektifan obat bahkan 

sampai menyebabkan kerusakan obat yang dapat merugikan bagi 

perusahaan tentunya bagi pasien yang akan mengkonsumsi obat tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu bahan atau 

obat yang disimpan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi 

penyimpanan yaitu suhu. Produk farmasi harus disimpan pada suhu yang 
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sesuai untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya degradasi obat yang 

dapat mempengaruhi kualitas keamanan obat (Karlida, 2017). 

  Upaya untuk menangani Diabetes Melitus dengan terapi insulin 

membutuhkan kerja sama antara pasien dan petugas kesehatan terutama 

petugas farmasi. Salah satu nya pelayanan yang diberikan oleh petugas 

farmasi adalah pelayanan edukasi. Edukasi yang diberikan terutama 

meliputi cara penggunaan insulin yang benar serta cara penyimpanan 

insulin. Penggunaan dan penyimpanan insulin yang tidak sesuai dapat 

mempengaruhi keberhasilan terapi dan timbulnya efek samping yang tidak 

diinginkan hingga menjadi keadaan yang serius. Reaksi alergi yang terjadi 

akibat efek samping dari insulin ditandai dengan kulit terasa gatal, 

memerah, serta muncul bengkak di tempat penyuntikan. Edukasi 

memberikan perubahan secara progresif pada pihak yang diberi edukasi 

yakni pasien dan keluarga sehingga dapat mempengaruhi gaya hidup, 

tingkat pengetahuan, dan kepatuhan pengobatan (Avista, 2019). 

  Terjadinya kesalahan pada terapi insulin masih sering ditemukan 

serta dapat menjadi masalah klinis yang penting. Bahkan terapi dengan 

menggunakan insulin termasuk dalam lima besar pengobatan yang beresiko 

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

kesalahan tersebut berkaitan dengan kondisi hiperglikemia dan lainnya 

diakibatkan hipoglikemia. Kesalahan tersebut antara lain disebabkan 

keterbatasan keterampilan (skill-based), cara (rule-based), dan juga 

pengetahuan (knowledge) dalam penggunaan insulin (Perkeni, 2008). 

Ketidakpahaman serta perilaku yang tidak baik dari pasien seringkali 

disebabkan akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang obat 

serta segala sesuatu yang berhubungan dengan obat untuk terapi (Depkes, 

2007).  

  Pada survey awal, di Instalasi Farmasi Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Sekapuk masih ditemukan pasien yang tidak paham 

bagaimana cara penggunaan dan penyimpanan insulin yang benar. Pasien 

seringkali mengeluh pen insulin rusak dan tidak dapat keluar, padahal hal 

tersebut terjadi karena jarum insulin tidak diganti atau pasien  menyimpan 



 

4 
Evaluasi Pemberian Informasi Obat Insulin Pada Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Sekapuk, 

Christiana Siska Sari 2020 

 

insulin di dalam freezer, karena pasien memahami bahwa yang dimaksud 

kulkas adalah freezer. Petugas farmasi sebagai praktisi pharmaceutical care 

memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan terapi pengobatan serta 

meningkatkan kualitas hidup pasien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Bagaimana  pemberian informasi obat insulin pada pasien rawat 

jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sekapuk. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Mengetahui bagaimana pemberian informasi obat dan 

penyimpanannya pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Sekapuk. 

  

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Instansi Farmasi RS PKU Muhammadiyah Sekapuk 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat dilakukan pemberian 

informasi obat lebih maksimal oleh petugas farmasi sehingga tidak ada 

pasien yang tidak tau tentang cara penyimpanan insulin yang benar dan 

menambah pengetahuan.  

2. Untuk Penulis 

1) Untuk memenuhi Laporat Tugas Akhir Sebagai Salah satu syarat 

kelulusan 

2) Dapat digunakan sebagai acuan wawasan tentang bagaimana cara 

penyimpanan insulin yang benar sesuai dengan ketetapannya dan 

mengurangi resiko efek samping yang tidak di inginkan karena adanya 

kerusakan pada obat. 

3. Untuk Institusi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dapat dijadikan referensi data untuk penelitian selanjutnya tentang 

penyimpanan insulin yang benar. 

 


