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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Standar prosedur operasional (SPO) adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja 

instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan 

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit 

kerja yang bersangkutan. Tujuan SPO adalah menciptakan komitmen mengenai 

apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk 

mewujudkan good governance (Atmoko, 2011).  

Salah satu SPO yang ada di rumah sakit adalah SPO pemberian suntikan 

atau suntikan subkutan (SC). Suntikan SC adalah metode pemberian obat 

dilapisan subkutan. Pada jenis suntikan ini, jarum pendek digunakan untuk 

menyuntikkan obat ke dalam lapisan jaringan antara kulit dan otot. Obat yang 

diberikan dengan cara ini biasanya diserap lebih lambat daripada jika 

disuntikkan ke pembuluh darah, terkadang hingga selama 24 jam. Suntikan SC 

menembus epidermis dan dermis kulit untuk mengantarkan obat ke lapisan 

subkutan. Suntikan tersebut merupakan rute umum pemberian obat-obatan 

seperti insulin dengan berat molekul rendah (Case, 2016). 

Pada dasarnya di setiap rumah sakit, setiap tindakan yang dilakukan oleh 

pemberi pelayanan kesehatan memiliki standar prosedur operasional (SPO) 

termasuk SPO suntikan subkutan (Atmoko, 2011). Dalam setiap tindakan yang 
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dilakukan diharapkan perawat menerapkan SPO dari Rumah Sakit dengan baik 

(Dash, Sinha, & Bose, 2017). 

Dari hasil wawancara dengan salah satu perawat kepala ruangan di Satu 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian Barat, salah satu cara yang dilakukan 

oleh rumah sakit untuk memastikan setiap perawat yang bekerja di rumah sakit 

tersebut mengenal dan mendapatkan materi tentang SPO di rumah sakit yaitu 

dengan memberikan PKU (Pengenalan Keperawatan Umum) dan POU 

(Pengenalan Orientasi Umum) kepada setiap perawat yang baru bekerja di rumah 

sakit tersebut selama dua minggu. Setelah itu, perawat-perawat baru akan di 

training dan diberikan materi dalam satu buku yaitu Nursing Staff Effectiveness 

Training (NSET) yang akan mereka pelajari selama tiga bulan. Pada masa 

training ini perawat-perawat baru akan diberikan materi tentang semua SPO 

yang ada di rumah sakit dan mereka disebut sebagai probation yang setiap 

melakukan tindakan di bawah bimbingan perawat senior. 

Suntikan SC sering diberikan pada orang yang menderita penyakit 

diabetes melitus dalam pemberian obat insulin. Diabetes melitus (DM) adalah 

penyakit kronik progresif yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk 

melakukan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, mengarah ke 

hiperglikemia (Black & Hawks, 2014). Perkiraan usia yang menderita penyakit 

diabetes adalah usia dewasa antara 20-79 tahun. Dari total populasi dunia 

sebanyak 7.5 miliar, terdapat populasi dewasa yang berusia antara 20-79 tahun 

mencapai 4,84 miliar. Perkiraan DM global mencapai 8,8% dari jumlah 

penduduk populasi dewasa (20-79 tahun) yang mencapai 424,9 juta orang, 
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sedangkan jumlah kematian akibat DM mencapai 4.0 juta orang (International 

Diabetes Federation, 2017).  

DM telah menjadi sebuah epidemi di Amerika Serikat dengan 21 juta 

orang (7% dari populasi) memiliki penyakit DM. Sekitar 15 juta orang 

terdiagnosis DM, selain itu jumlah yang tidak terdiagnosis diperkirakan hampir 

6 juta orang. DM merupakan penyebab utama ke-6 kematian di Amerika Serikat 

(Black & Hawks, 2014). Menurut Kementrian Kesehatan RI (2012), jumlah 

penderita diabetes melitus di Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan 

dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta jiwa pada tahun 2030 

mendatang.  

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian Barat mencatat bahwa 

penyakit DM merupakan penyakit keenam terbanyak di ruang perawatan 

medikal pada tahun 2017, sedangkan pada bulan Januari – Maret 2018 DM 

merupakan penyakit kelima terbanyak. Penderita DM tahun 2017 mencapai 1879 

orang, sedangkan pada bulan Februari 2018 mencapai 209 orang. DM jika tidak 

dikelola dengan baik akan dapat mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit 

yang menahun, seperti penyakit serebro-vaskuler, penyakit jantung coroner, 

penyakit pembuluh darah tungkai, penyakit pada mata, ginjal dan syaraf 

(Suyono, et al., 2011). Salah satu cara mengendalikan kadar gula darah pada 

penderita DM adalah dengan memberikan terapi insulin yang benar meliputi 

benar dosis, benar cara, benar waktu dan benar lokasi (Thahir, 2008) 

Insulin bekerja untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan 

memperbaiki transport glukosa ke dalam sel, dan menghambat perubahan 
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glikogen dan asam amino ke dalam glukosa. Tipe dan jenis insulin yang 

digunakan, teknik suntikan, kadar antibiotik insulin serta respon individual 

semuanya dapat memengaruhi onset, puncak dan durasi kerja insulin (Black & 

Hawks, 2014). Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Satu Rumah Sakit 

Swasta di Indonesia Bagian Barat mulai dari Januari - Maret 2018, terapi insulin 

yang sering diberikan kepada pasien penderita penyakit DM adalah melalui rute 

suntikan SC. Salah satu bahaya yang dapat ditimbulkan pada pemberian terapi 

insulin melalui suntikan SC adalah needle stick injury (NSI) atau luka tusuk 

jarum. 

Needle stick injury (NSI) atau luka tusuk jarum didefinisikan sebagai 

paparan perkutan dimana jarum menembus kulit atau benda tajam yang 

terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh lainnya karena tusukan yang tidak 

disengaja (Bidira, Woldie, & Nemera, 2014). NSI mengacu pada luka tembus 

dengan berbagai jenis jarum yang berpotensi terkontaminasi dengan cairan tubuh 

orang lain (Galougahi, 2010). 

Laporan WHO dalam World Health Report atau laporan kesehatan 

dunia tahun 2002 bahwa di antara 35 juta tenaga kesehatan, 2 juta di antaranya 

pernah mengalami luka perkutan yang akhirnya menjadi infeksi setiap tahunnya. 

Selain itu tercatat 37.6 % Hepatitis B, 39 % Hepatitis C dan 4.4 % HIV/AIDS 

terjadi pada tenaga kesehatan di seluruh dunia karena NSI. 

Laporan Health Protection Agency (HPA) pada tahun 2012 tentang 

petugas kesehatan menyatakan bahwa luka-luka selama paparan kerja di antara 

profesi medis dan gigi meningkat sebesar 131% (100-231) dari tahun 2002 
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sampai 2011. Sebagian besar juga terjadi di antara staf rumah sakit lainnya. 

Paparan ini disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap tindakan pencegahan 

pengendalian infeksi standar untuk penanganan dan pembuangan limbah klinis 

yang aman (Bhardwaj, et al., 2014). 

NSI menimbulkan risiko yang serius untuk transmisi penyakit patogen 

darah seperti virus imunodefisiensi manusia (HIV), virus hepatitis B dan virus 

hepatitis C (HCV). NSI merupakan penyebab paling umum kedua dari cedera 

akibat kerja dalam National Health Services. Diketahui bahwa 3-6 miliar 

suntikan diberikan per tahun, dimana 60% tidak aman (Galougahi, 2010).  

Observasi peneliti pada Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian Barat 

selama tiga bulan mulai dari Desember 2017 – April 2018 mengenai tindakan 

suntikan SC dalam pemberian insulin kepada penderita DM, terdapat empat 

perawat yang mengalami kejadian NSI dalam waktu yang berbeda-beda. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran 

pelaksanaan SPO suntikan subkutan dalam pemberian insulin kepada pasien 

penderita DM. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada dasarnya di setiap rumah sakit, setiap tindakan yang dilakukan oleh 

pemberi pelayanan kesehatan memiliki standar prosedur operasional (SPO) 

termasuk SPO suntikan subkutan. Standar prosedur operasional (SPO) adalah 

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi 

dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator-indikator 
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teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan 

sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan (Atmoko, 2011).  

Perawat merupakan pemberi pelayanan kesehatan yang paling sering 

terlibat dalam fase administrasi pengobatan, yaitu dalam memberikan obat yang 

diresepkan oleh dokter kepada pasien salah satunya dalam pemberian insulin 

melalui suntikan subkutan (Dash, Sinha, & Bose, 2017). Dalam setiap tindakan 

yang dilakukan diharapkan perawat menerapkan SPO dari Rumah Sakit dengan 

baik. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: “Gambaran Penerapan 

Standar Prosedur Operasional Suntikan Subkutan dalam Pemberian Insulin di 

Ruang Perawatan Medikal Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian Barat”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran pelaksanaan SPO dalam pemberian insulin di Satu 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian Barat. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah 

1. Mengidentifikasi pelaksanaan langkah-langkah SPO suntikan subkutan 

dalam pemberian insulin di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Barat. 

2. Mengidentifikasi persiapan dokumen pada SPO suntikan subkutan 

dalam pemberian insulin di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Barat. 
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3. Mengidentifikasi fasilitas dan peralatan pada SPO suntikan subkutan 

dalam pemberian insulin di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Barat. 

4. Mengidentifikasi rincian aktivitas pada SPO suntikan subkutan dalam 

pemberian insulin di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian 

Barat. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah gambaran penerapan Standar prosedur operasional 

suntikan subkutan dalam pemberian insulin di Satu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Bagian Barat? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Fakultas 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

mahasiswa keperawatan sebagai calon pemberi pelayanan kesehatan 

tentang pelaksanaan SPO suntikan subkutan dalam pemberian insulin 

kepada penderita diabetes melitus (DM). 

1.5.2 Bagi Rumah Sakit  

Data dan informasi hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan 

masukan bagi rumah sakit dalam melihat bagaimana gambaran pelaksanaan 

SPO suntikan subkutan dalam pemberian insulin yang dilakukan oleh 

perawat di ruang perawatan medikal Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Bagian Barat. 
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1.5.3 Bagi Penulis 

Dapat mengembangkan kemampuan di bidang penelitian serta 

mengasah kemampuan analisis penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




