
 
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian yang terdiri tujuan umum dan tujuan khusus, pertanyaan penelitian 

serta manfaat dari penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

High alert medication merupakan obat yang harus diwaspadai karena 

berpotensi membahayakan pasien bila tidak dilakukan pemberian dengan benar. 

High alert medication dibagi  menjadi 3 yaitu elektrolit konsentrat tinggi,  look alike 

sounds alike (LASA)  dan sitostatik  dan dalam penyimpanannnya harus disimpan 

terpisah dan diberikan penandaan khusus (Permenkes No. 58 tahun 2014). 

Rashidee, Hart, & Chen (2009),  High alert medication yang sering digunakan 

yaitu insulin, antikoagulan, narkotika dan natrium klorida. Dalam pemberian obat 

ini kesalahan yang sering terjadi adalah salah dosis, salah rute, salah obat, salah 

waktu administrasi dan salah pasien. Kesalahan pemberian label terdapat  sekitar 

52%, selain itu dokter juga sering melakukan kesalahan dalam pemberian resep 

terutama dalam interaksi obat-obatan yang terlarang. Dalam hal ini Institute for 

Healtcare Improvment (IHI) memfokuskan pada insulin sebagai obat yang 

membutuhkan peringatan tinggi karena bersifat elektrolit dengan konsentrasi 

tinggi. 

Pada tahun 2011, Institute for Safe Medication Practices (ISMP) menemukan 

bahwa terdapat kekeliruan sekitar 33% dari pemberian insulin  dan menyebabkan 
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kematian dalam waktu 48 jam, dan  terdapat 24% pasien yang selamat dari 16.000 

insiden terkait kekeliruan penatalaksanaan pemberian insulin. Dalam penelitian 

yang sama ditemukan sebanyak 67% pasien rawat inap mengalami hipoglikemia 

karena kesalahan pemberian insulin. Penelitian ISMP (2014) pada pasien gawat 

darurat menemukan hampir 100.000 kasus hipoglikemia karena kesalahan 

penatalaksanaan pemberian insulin setiap tahunnya.  

ISMP (2017) mengatakan bahwa insulin intravena (IV) merupakan obat yang 

paling sering salah diberikan dan insulin subkutan menempati urutan yang 

kesembilan dari 40 jenis obat high alert medication. Dari penelitian ini ditemui 

bahwa pasien rawat inap rentan terhadap kesalahan insulin subkutan sehingga harus 

dilakukan pencegahan pemberian obat yang salah.  

Dalam penelitian Anderson & Townsed, 2015 yang diambil dari data ISMP 

bahwa insulin memiliki kesalahan seperti penyimpangan konsentrasi, gangguan, 

kesalahan yang terkait dalam pengkuran dosis dan penanganan hipoglikemia serta 

kemasaan insulin dan kurang pengetahuan dalam pemberian insulin itu sendiri. 

Dalam hal menggunakan insulin terkadang perawat atau pasien salah dalam 

memegang insulin misalnya dosis 12 unit akan terlihat 21 unit sehingga terjadi 

kesalahan dalam pemberian dosis yang tidak sesuai dengan resep. 

Insulin adalah salah satu cara praktis untuk mengobati penyakit diabetes 

melitus. Dalam sebuah penelitian, 14% penderita diabetes melitus menggunakan 

insulin dan 13% menggunakan kombinasi insulin dan obat oral lainya. Dalam 

pemberian insulin juga terjadi tingkat kesalahan dosis setinggi 19% sehingga 

menyebabkan pengaturan gula darah yang tidak ideal  (Bradley dkk, 2010).  
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Penelitian Pennsylvania Patient Safety Advisory (2010), bahwa penggunaan 

insulin dikaitkan dengan kesalahan pengobatan. Dari Januari 2008 hingga 6 Juni 

2009 ditemukan 2.685 kesalahan pengobatan produksi insulin, yang termasuk 

ketidaktepatan waktu pemberian (24,7%), salah obat (13,9%), salah dosis (52%), 

sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengendalikan gula darah. 

Pada tahun (2011) National Patient Safety Agency (NPSA), mengeluarkan 

“tanggapan cepat” melaporkan bahwa 16.000 patient safety incidents (PSIs) 

menggunakan insulin ditahun 2003 sampai 2009. Terdapat 17 insiden kesalahan 

dalam mengelola insulin, persiapan dosis dan pemberian obat yang merugikan 

pasien pada tahun 2005 dan 2009.  pemberian insulin dengan kombinasi obat oral 

lain memiliki kesalahan 26%, kesalahan resep 14%. 

Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (Perkeni dikutip oleh Kristiantoro, 2014) 

Kesalahan pemberian insulin disebabkan oleh keterbatasan keterampilan (skill-

based), cara (rule-based), dan pengetahuan (knowledge-based) . 

Data yang diperoleh dari Siloam Hospitals Lippo Cikarang (SHLC) tentang 

medikasi error terutama dalam pengunaan insulin pen dari  bulan Januari sampai 

Juni 2017 terdapat tujuh pasien yang sudah makan sebelum mendapatkan insulin. 

Dalam distribusi insulin sering terjadi keterlambatan farmasi dalam mengantar 

insulin ke ruangan rawat inap sehingga insulin tidak diberikan dan perawat menjadi 

terlambat dalam memberikan insulin kepada pasien. Namun dalam hal ini SHLC 

tidak mengumpulkan data yang spesifik terkait insulin tetapi melakukan audit 

semua high alert medication.  

Peneliti juga melakukan observasi di ruang rawat inap dan mendapatkan bahwa 

perawat kurang memberikan edukasi pada pasien, perawat juga menggunakan 
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needle yang sama berulang kali dan tidak memberikan insulin tepat pada waktunya. 

Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik melakukan penelitian yang berjudul 

Gambaran pelaksanaan penggunaan insulin pen oleh perawat di rawat inap Siloam 

Hoapitals Lippo Cikarang (SHLC). 

1.2 Pernyataan Masalah 

Kelalaian penatalaksanaan insulin seperti yang dipaparkan di atas, dapat 

menyebabkan gula darah yang tidak stabil serta komplikasi lain yang dapat 

mengancam nyawa pasien.  Oleh sebab itu diperlukan penatalaksanaan yang tepat 

khusunya dirawat inap, untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul 

Gambaran pelaksanaan penggunaan insulin pen oleh perawat di rawat inap Siloam 

Hoapitals Lippo Cikarang (SHLC). 

1.3 Pernyataan Tujuan  

         Penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui Gambaran pelaksanaan 

penggunaan insulin pen oleh perawat di rawat inap Siloam Hoapitals Lippo 

Cikarang (SHLC) 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui data demografi responden dalam pelaksanaan penggunaan 

insulin pen  

2. Mengidentifikasi masing-masing point dalam pelaksanaan penggunaan 

insulin pen oleh perawat dirawat inap SHLC. 
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1.4 Identifikasi Konseptual/Teoritis 

  Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan satu variabel 

yaitu pelaksanaan pengunaan insulin pen. 

Variabel                 Definisi              

konseptual 

Defenisi 

operasional 

              Alat ukur       Hasil ukur                              Skala  

 

1.4.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

penggunaan 

insulin pen  

Insulin adalah 

hormon alami 

yang 

dikeluarkan oleh 

pankreas. 

Insulin 

dibutuhkan oleh 

sel tubuh untuk 

mengubah dan 

menggunakan 

glukosa darah 

(gula darah), 

dari glukosa, sel 

membuat energi 

yang dibutuhkan 

untuk 

menjalankan 

fungsinya 

(Rismayanthi, 

2010). 

Pelaksanaan 

penggunaan insulin:  

Pemberian insulin 

pen:  dengan 

standard operating 

procedure (SOP). 

Dengan rentang 

usia menurut 

Depkes, (2009)  

Masa remaja akhir: 

17-25 tahun 

Masa dewasa awal: 

26-35 tahun 

Masa dewasa akhir: 

36-45 tahun 

 

Lembar 

Observasi  

Menggunakan data 

observasi checklist. 

Pilihan jawaban: 

Jika Ya diberi    

skor:1 

jika Tidak diberi 

skor: 0 

 

Nominal 

Gambaran pelaksanaan 

penggunaan insulin pen 

oleh perawat  sesuai SOP 

Pelaksanaan 

penggunaan insulin pen 

di rawat inap 

Sesuai  Tidak sesuai 
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1.5 Pertanyaan peneliti  

Bagaimana gambaran pelaksanaan penggunaan insulin pen oleh perawat 

di rawat inap Siloam Hospitals Lippo Cikarang (SHLC) 

1.6  Manfaat penelitian 

1.6.1 Manfaat teoritis 

1. Hasil yang diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan 

mengenai  asuhan keperawatan dalam pelaksanaan pemberian obat 

insulin dan meningkatkan asuhan keperawatan dalam pemberian high 

alert meication. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam 

efektivitas dalam pemberian terapi insulin pen. 

 1.6.2 Manfaat praktis 

     1.  Bagi pelayanan perawatan rawat inap 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk    

meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan pemberian insulin dan 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien dalam penggunaan 

insulin.      

      2.  Bagi pendidikan 

Melalui penelitian ini peneliti berharap tambahan pengetahuan atau 

informasi mengenai pelaksanaan dalam pemberian insulin pen.  

3. Bagi pasien  

Peneliti berharap melalui penelitian ini pasien mampu melaksanakan 

pemberian insulin pen secara benar dan mandiri. 
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4. Bagi penelitian selanjutnya  

  Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi yang bisa 

digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan jangka 

waktu penelitian yang lebih lama dengan responden yang lebih banyak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




