
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

     Diabetes Mellitus merupakan salah satu masalah kesehatan global terbesar di abad 

ke-21. Diabetes Mellitus adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu 

kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar 

glukosa darah di atas nilai normal (Riskesdas, 2013). Data dari studi global 

International Diabetes Federation (IDF) menunjukan bahwa jumlah penderita 

diabetes mellitus di Asia Tenggara pada perkiraan tahun 2015 menunjukan 8,5% dari 

populasi orang dewasa dengan memiliki diabetes yaitu sebanyak 926 juta jiwa dan 

hampir setengahnya (47,5%) penderita diabetes ditemukan di daerah perkotaan (IDF, 

2015). 

     Di Indonesia terdapat 10,214 juta kasus diabetes pada orang dewasa dengan 

jumlah populasi 161,572 juta jiwa pada tahun 2015 dan hal ini menjadikan Indonesia 

berada pada posisi ke tujuh dari top ten negara dengan jumlah penduduk terbanyak 

penyandang Diabetes Mellitus (IDF, 2015). Penatalaksanaan Diabetes Mellitus terdiri 

dari terapi farmakologi dan non farmakologi yang secara umum dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes. Insulin merupakan terapi diabetes 

yang tepat untuk mencapai target gula darah dibandingkan dengan terapi lainnya. 

Umumnya pemberian insulin dilakukan dengan semprit dan jarum, pen insulin, atau 

pompa insulin, namun di Indonesia pen insulin lebih terkenal karena cara 
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penggunaannya yang lebih mudah dan nyaman, serta dapat dibawa kemana-mana. 

Trend terbaru saat ini yaitu PT Kalbe Farma Tbk meluncurkan insulin basal analog 

biosimilar pertama di Indonesia yang tidak hanya mengontrol kadar glukosa darah 

basal, tetapi juga diharapkan dapat mengontrol kadar gula glukosa darah sepanjang 

hari” (Kalbe.co.id, 2017). 

     Diperkirakan terdapat sekitar 50% penyandang diabetes yang belum terdiagnosis 

di Indonesia. Selain itu hanya dua pertiga saja yang terdiagnosis yang menjalani 

pengobatan, baik non farmakologis maupun farmakologis dan hanya sepertiganya 

yang terkendali dengan baik (Soebagijo dkk, 2015). Laporan hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Rikesdas) tahun 2013 dalam prevalensi diabetes pada usia ≥15 tahun menurut 

provinsi didapati prevalensi terendah yaitu provinsi Papua (16,8%) dan tertinggi 

provinsi Bangka Belitung (30,9%) sedangkan di Nusa Tenggara Timur sendiri 

prevalensi Diabetes Mellitus mencapai 23,3% (Riskesdas, 2013). 

     Berdasarkan data Siloam Hospitals Labuan Bajo dari Januari 2016-Januari 2017 

jumlah penderita DM di ruang rawat inap berjumlah 143 jiwa orang dewasa dengan 

komplikasi sebanyak 96 jiwa dan tanpa komplikasi sebanyak 47 jiwa dari total pasien 

yang berada di ruang rawat inap yaitu sebanyak 19,393 jiwa dengan jumlah 

kunjungan pasien DM perbulan berbeda-beda dan bahkan pernah tidak ada kunjungan 

sama sekali yaitu pada bulan Januari 2016. Sedangkan jumlah kunjungan berulang 

pasien DM di OPD (Outpatient Departement) dalam enam bulan terakhir sebanyak 

714 kali kunjungan. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu perawat ruangan 

IPD (Inpatient Department), dalam satu tahun terakhir terjadi beberapa kali kejadian 
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dokter penanggung jawab membatalkan kepulangan pasien karena pasien belum 

mengerti cara penyuntikan insulin. Hal ini juga yang penulis temukan saat masih 

praktik (observation experience) di IPD lantai dua Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

     Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan Pasien Tentang Penggunaan Insulin 

di Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan Siloam Hospitals Labuan Bajo”. 

1. 2 Rumusan Masalah 

     Insulin merupakan pengatur masuknya glukosa dari darah ke dalam sel sehingga 

glukosa darah bisa turun. Dengan kata lain insulin berperan penting dalam mengatur 

kestabilan glukosa di dalam darah (Tandra, 2010). Umumnya penatalaksanaan DM 

dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Untuk 

itu pengetahuan sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi diabetes dan 

data dari Siloam Hospital Labuan Bajo di dapati dalam satu tahun terakhir terjadi 

beberapa kali pasien batal pulang karena pasien belum mengerti cara penyuntikan 

insulin. 

     Untuk itu, penulis ingin membuat penelitian mengenai gambaran pengetahuan 

pasien tentang penggunaan insulin di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan Siloam 

Hospitals Labuan Bajo. 
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1. 3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk melihat gambaran pengetahuan pasien 

tentang penggunaan insulin di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan Siloam 

Hospitals Labuan Bajo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan penelitian ini secara khusus yaitu untuk mengetahui pengetahuan 

pasien tentang penggunaan insulin di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan 

Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

1. 4 Pertanyaan Penelitian 

     Berdasarkan perumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah 

“Bagaimana gambaran pengetahuan pasien tentang penggunaan insulin di ruang 

rawat inap dan ruang rawat jalan Siloam Hospitals Labuan Bajo?” 

1. 5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Pasien 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pasien Diabetes Mellitus untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan insulin dalam mengontrol 

gula darah yang berdampak pada pencegahan munculnya komplikasi DM. 
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1.5.2 Bagi Siloam Hospitals Labuan Bajo 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak tim kesehatan 

khususnya perawat untuk memberikan pendidikan kesehatan sedini mungkin 

untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang penggunaan insulin. 

1.5.3 Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pagi para dosen, 

Clinical Educator, dan para mahasiswa dalam memperkaya ilmu keperawatan 

tentang pentingnya gambaran pengetahuan pasien dalam penggunaan insulin. 

1.5.4 Pengembangan Penelitian 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk melakukan 

penelitian empiris. 
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