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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Diabetes melitus adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu

kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan

kadar glukosa darah di atas nilai normal. Penyakit ini disebabkan gangguan

metabolisme glukosa akibat kekurangan insulin baik secara absolut maupun

relatif.Ada tiga ciri pada penderita diabetes melitus yaitu Polipagi (banyak

makan), Polidipsi (banyak minum) dan Poliuri (banyak kencing).

Ada 2 tipe diabetes melitus yaitu diabetes tipe I/diabetes juvenile yaitu

akibat produksi insulin yang tidak ada akibat dari kelainan genetik yang terjadi

sejak usia muda sedangkanDiabetes tipe II yaitu terjadi resistensi insulin,

dimana ada produksi insulin yang optimal namun tidak seluruhnya berfunsi

dengan normal. Umumnya DM tipe II akan dimulai dengan obat-obatan oral,

tapi bila sudah mencapai titik resistensi insulin tinggi dan obat oral tidak

membantu fungsi insulin maka diberikan insulin sintetis. .( FKUI, 2009).

Penatalaksanaan diabetes mellitus terdiri dari beberapa terapi, yaitu

terapi non farmakologis dan terapi farmakologis, yang salah satunyadengan

terapi insulin (abdulazeez dkk, 2014).

Pada awalnya terapi insulin hanyadi tujukan bagi pasiendiabetes melitus

tipe 1 (DMT1).Namun demikian, pada kenyataannya,insulin lebih banyak

digunakan oleh pasien DMT2 karenaprevalensi DMT2 jauh lebih banyak

dibandingkan DMT1.
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Terapiinsulin pada pasien DMT2 dapat dimulai antara lain untuk

pasiendengan kegagalan terapi oral, kendali kadar glukosa darah yangburuk

(kadar glukosa darah puasa >250 mg/dL),riwayat pankreatektomi, atau

disfungsi pankreas, riwayat fluktuasikadar glukosa darah yang lebar, riwayat

ketoasidosis, riwayatpenggunaan insulin lebih dari 5 tahun, dan penyandang

DM lebihdari 10 tahun.

Selain itu indikasi dari terapi insulin diberikan pada keadaan stres berat

gangguan fungsi ginjal/hati yang berat, ketoadsidosis diabetic, Hiperglamik,

Hiperosmolar non ketotis, penyandang DM yang mendapat nutrisi parenteal,

Diabetes gastional, penyandang DM yang memerlukan suplemen tinggi kalori

Di zaman ini Pen Insulin lebih popular di bandingkan dengan jarum

suntik.Pen insulin merupakan kombinasi jarum suntik dan isi insulin pada

satuunit, membuat insulin ini mudah diberikan pada banyak suntikan.Sebagian

orangmembawa dua atau lebih pen jika mereka menggunakan insulin lebih dari

sekalipada waktu yang berbeda dalam sehari.

Sebagian besar penderita diabetes mellitus tidak paham tentang tujuan

Pemberian Pen Insulin sehingga tidak sadar akan bahaya komplikasi yang bisa

muncul akibat penyakit diabetes mellitus itu (Perkeni, 2008)

Kesalahan terapi insulin cukup sering ditemukan dan menjadi masalah

klinisyang penting.Sebagianbesar kesalahan tersebut terkait dengan pasien dalam

menjalankan terapi merupakan salah satupenyebab kegagalan terapi.Hal ini sering

disebabkan karena kurangnyapengetahuan dan pemahaman pasien tentang

penggunaan obat untuk terapinya. Akibat dariketidaktahuan pasien terhadap

terapi/penggunaan obatyang diberikan antara lain adalah kegagalan terapi, dan

yang lebih berbahayaadalah terjadinya toksisitas. Hal tersebut akibat dari
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kurangnya informasi dankomunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien

(DepKes, 2007)

Menurut Riset Keshatan Dasar (Riskesdas,2013) di Indonesia penyakit

Diabetes Melitus atau DM terdiagnosis dokter,  gejala sebesar 2,1%.

Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter tertinggi terdapat di DI-

Yogyakarta (2,6%), DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (2,4%) dan

Kalimantan Timur (2,3%). Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter atau

gejala, tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah (3,7%), Sulawesi Utara (3,6%),

Sulawesi Selatan (3,4%) dan Nusa Tenggara Timur 3,3 %.

Berdasarkan data yang peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kendari,

penyakit diabetes mellitus pada tahun 2016 berjumlah 553 kunjungan, terdiri

dari Laki-laki yang berjumlah 184 orang dan perempuan berjumlah 369 orang,

yang dimulai dari rentan usia 22 tahun sampai 70 tahun keatas.

Di RSU Bahteramas Pada tahun 2014 penderita diabetes melitus

sebanyak 325 penderita, sedangkan pada tahun 2015 pasien diabetes mellitus

berjumlah 282penderita. Kemudian pada tahun 2016 jumlahnya menurun

menjadi 229 penderita.

Sedangkan pada tahun 2017 pada periode Januari sampai Maret 2017

berjumlah 44 orang pasien diabetes mellitus.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal April 2017 berjumlah 13

orang pasien yang menderita diabetes mellitus di RSU Bahteramas 10 orang

(76,9%) mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu insulin Pen, cara

memutar dosis, lokasi penyuntikan, komplikasi jika tidak diberikan insulindan
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pasien juga mengatakan pasien disuntikan 2x1 (Pagi dan Malam) dari dosis

yang ditetapkan oleh dokter 3x1 (pagi,siang dan malam) dalam sehari.

Sedangkan 3 orang (23,07%) pasien mengatakan insulin yang disuntikan

sehari-hari adalah obat agar dirinya dapat sembuh dan pasien tidak

mengetahui berapa nilai normal glukosa dalam darah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan

suatu masalah yaitu “Bagaimanakah Identifikasi Pengetahuan  Pasien Diabetes

Melitus tentang Penggunaan Insulin di RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi

Tenggara tahun 2017?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk Mengidentifikasi secara umum pengetahuan pasien diabetes

mellitus tentang penggunaan insulin di RSU Bahtermas Provinsi Sulawesi

Tenggara.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khususnya sebagai berikut:

a) Identifikasi Pengetahuan pasien diabetes melitus tentang manfaat dan

cara penggunaan insulin

b) Identifikasi pengetahuan pasien diabetes melitus tentang efek samping

penggunaan insulin
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D. Manfaat Penelitian

1. Pihak RSU Bahteramas

Hasil penelitian ini sebagai acuan bagi pihak RSU

2. Bagi Perawat

Hasil penelitian ini sebagai acuan bagi perawat agar meningkatkan asuhan

keperawatan khususnya pada penderita diabetes mellitus

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan acuan bagi institusi dalam kegiatan proses belajar dan

sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya

4. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau bahan

perbandingan untuk melakukan penelitian yang akan datang.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada dikepala kita. Kita

dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki selain

pengalaman, kita juga menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain.

Pengetahuan juga didapatkan dari tradisi (Notoatmodjo,2007).

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi

melalui pancaindara manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran,

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh

melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain

yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang

(Notoatmodjo,2007).

2. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan/kognitif merupakan domain yang sangat penting

untuk terbentuk tindakan seseorang.Dari pengalaman dan penelitian

ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langsung

daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan yang

cukup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat ( Notoatmodjo,

2007) yaitu :
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a. Tahu (Know)

Tahu diartikan hanya sebagai reall (memanggil) memori yang telah ada

sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

b. Memahami (Comprehension)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek

tersebut,tidak hanya sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut

harus dapat menginterfretasikan secara benar tentang objek yang

diketahui tersebut.

c. Aplikasi(Application)

Aplikasi diartikan apabila orang ,yang telah memahami objek yang

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang

diketahui tersebut pada situasi yang lain.

d. Analisis(Analysis)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau

memisahkan kemudian mencari komponen komponen yang terdapat

dalam suatu masalah atau objek yangdiketahui.lndikasi bahwa

Pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis adalah

apabila orang tersebut telah dapat membedakan atau memisahkan,

mengelompokan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atau

objek tersebut.

e. Sintesis

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi formulasi

sebelumnya.
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f. Evaluasi(Evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu.

3. Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007) cara memperoleh pengetahuan dapat

dikelompokkan menjadi dua :

a. Cara Tradisional Untuk Memperoleh Pengetahuan

Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperolah

kebenaran pengetahuan, sebelum diketemukannya metode ilmiah, atau

metode penemuan sistematik dan logis. Cara-cara penemuan

pengetahuan pada periode ini meliputi :

1) Cara coba salah (trial and error)

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan,

bahkan mungkin sebelum adanya peradaban.Pada waktu itu

seseorang apabila menghadapi persoalan atau masalah, upaya

pemecahannya dilakukan dengan coba-coba saja. Cara coba-coba ini

dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan

masalah, dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba

kemungkinan yang lain. Apabila kemungkinan ketiga gagal dicoba

kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut

dapat terpecahkan. Itulah sebabnya maka cara ini disebut metode

trial (coba) and error (gagal atau salah) atau metode coba-

salah/coba-coba.
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2) Cara kekuasaan atau otoritas

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali

kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang,

tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau

tidak.Kebiasaan-kebiasaan seperti ini biasanya diwariskan turun

temurun dari generasi ke generasi berikutnya.Misalnya, mengapa

harus ada upacara selapanan dan turun tanah pada bayi, mengapa ibu

yang sedang menyusui harus minum jamu, mengapa anak tidak

boleh makan telur dansebagainya.Kebiasaan seperti ini tidak hanya

terjadi pada masyarakat tradisional saja, melainkan juga terjadi pada

masyarakat modern.Kebiasaan-kebiasaan seperti ini seolah-olah

diterima dari sumbernya sebagai kebenaran yang mutlak.Sumber

pengetahuan tersebut dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat

baik formal maupun informal, ahli agama, pemegang pemerintahan

dan sebagainya. Dengan kata lain, pengetahuan tersebut diperoleh

berdasarkan otoritas atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas

pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu

pengetahuan.

3) Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman adalah guru yang baik, yang bermakna bahwa

pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan untuk memperoleh

kebenaran pengetahuan.Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat

digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan
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dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam

memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.

4) Melalui jalan pikiran.

Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah

menggunakan jalan pikirannya melalui induksi atau deduksi. Induksi

yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-

pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Deduksi yaitu :

pembuatan kesimpulan dari pernyataan umum kepada khusus.

b. Cara Modern untuk Memperoleh Pengetahuan

Cara baru atau cara modern dalam memperoleh pengetahuan lebih

sistematis, logis dan alamiah. Cara ini disebut “metode penelitian ilmiah”

atau lebih populer disebut metodologi penelitian yaitu dengan

mengembangkan metode berfikir induktif.Mula-mula mengadakan

pengamatan langsung terhadap gejala-gejala alam atau kemasyarakatan

kemudian hasilnya dikumpulkan dan diklasifikasikan, akhirnya diambil

kesimpulan umum.

Memperoleh kesimpulan dilakukan dengan observasi langsung dan

membuat pencatatan. Pencatatan ini mencakup tiga hal pokok yakni :

1) Segala sesuatu yang positif yakni gejala tertentu yang muncul pada saat

dilakukan pengamatan.

2) Gejala sesuatu yang negatif yakni gejala tertentu yang tidak muncul

pada saat dilakukan pengamatan.

3) Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi yaitu gejala-gejala yang

berubah-ubah pada kondisi tertentu.
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Berdasarkan hasil pencatatan-pencatatan ini kemudian ditetapkan ciri-

ciri atau unsur-unsur yang pasti pada suatu gejala.Selanjutnya hal tersebut

dijadikan dasar pengambilan kesimpulan atau generalisasi.Prinsip-prinsip

umum yang dikembangkan sebagai dasar untuk mengembangkan metode

penelitian yang lebih praktis. Selanjutnya diadakan penggabungan antara

proses berfikir deduktif-induktif.Venvikatif sehingga melahirkan suatu cara

penelitian yang dikenal dengan metode penelitian ilmiah.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan seseorang itu dipengaruhi oleh

faktot internal dan eksternal:

a. Faktor Internal:

1) Umur

Dua sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan selama hidup :

a) Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang

dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga

menambah pengetahuannya.

b) Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang sudah

tua karena mengalami kemunduran baik fisik maupun mental. Dapat

diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya

usia khususnya pada beberapa jenis kemampuan yang lain seperti

misalnya kosa kata dan pengetahuan umum. Beberapa teori

berpendapat ternyata IQ seseorang akan menurun cukup cepat

sejalan dengan bertambahnya

usia.
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2) Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi pula tingkat

pengetahuan. Bila pendidikannya tinggi maka akan cepat dalam

memahami pengetahuan yang baru.

3) Pengalaman

Dengan pengalaman yang diperolehnya, individu akan memperoleh

informasi tentang suatu hal.

b. Faktor Eksternal:

1) Faktor lingkungan

Lingkungan yang paling berpengaruh besar bagi seseorang adalah

keluarga. Dalam lingkungan masyarakat antar warga terjadi

transformasi pengetahuan dari satu dengan yang lainnya.

2) Sumber informasi

Sumber informasi dapat merangsang pengetahuan. Seseorang menerima

informasi tersebut akan mempunyai persepsi dan pandangan yang

berbeda dengan orang lain, sehingga akan mempengaruhi tingkat

pengetahuan. Jadi baik atau buruknya pengetahuan seseorang

tergantung kemampuan seseorang dalam perhatian, pemahaman dan

penerimaan terhadap info yang diterima.

3) Sosial ekonomi

Sosial ekonomi dikaitkan dengan pendidikan, jika ekonomi seseorang

baik maka pendidikan akan baik juga.
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5. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek

penelitian atau responden.Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui

atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan pengetahuan

(Notoatmodjo, 2007).

Penilaian pengetahuan dapat dilihat dari setiap item pertanyaan yang

akan diberikan peneliti kepada responden. Menurut Setiadi (2007), bahwa

untuk mengetahui secara kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh

seseorang dapat menjadi 2 tingkat yaitu:

a. Baik : Jika pertanyaan dijawab dengan benar ≥60%

b. Kurang : Jika pertanyaan dijawab dengan benar ≤60%

B. Tinjauan Tentang Diabetes Mellitus

1. Definisi

Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang

ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia.

(Brunner dan Suddarth, 2002)

Diabetes Melllitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada

seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula

(glukosa) darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif

(Arjatmo, 2002).

Berdasarkan beberapa pengertian Diabetes Melitus diatas maka

penulis menyimpulkan penyakit Diabetes Melitus adalah penyakit

degeneratif dan merupakan suatu penyakit yang komplek  yang melibatkan
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kelainan metabolisme Karbohidrat,Protein, dan Lemak   serta dapat

mengancam  hidup dan disebabkan oleh defisiensi insulin karena adanya

peningkatan kadar gula dalam darah. (Tarwoto,dkk.2012.)

a. Diabetes Melitus Tipe I (Insulin Dependent Diabetes Melitus, IDDM)

Defisiensi insulin karena tidak terdapatnya sel-sel langerhans,

biasanya berhubungan dengan tipe HLA spesifik, keadaan defisiensi

insulin ini biasanya dikatakan absolut karena ketergantungan yang

sepenuhnya pada insulin-eksogen.Penderita IDDM cenderung

memiliki keadaan intoleransi glukosa yang lebih berat dan tidak stabil.

IDDM lebih kas/cenderung terjadi pada semua usia, umumnya usia

muda.

b. Diabetes Melitus Tipe II (Non Insulin Dependent Diabetes Melitus,

NIDDM)

Karena suplai insulin berkurang atau tidak cukup efektif

sebagaimana mestinya tingkat gula darah naik lebih lamban.Tidak

banyak protein dan lemak yang dihancurkan, hingga produksi keton

pun tidak banyak, dan rendahnya resiko terkena ketoasidosis koma.

Kebanyakan yang menderita diabetes tipe 2 adalah wanita dari pada

pria, mungkin karena diabetes munculnya di usia yang lebih lanjut dan

wanita umumnya hidup lebih lama (Tarwoto,dkk.2012)

c. Diabetes Melitus Sekunder (diabetes yang berhubungan dengan

keadaan atau sindrom tertentu)

Diabetes yang terjadi karena akibat kerusakan pada pankreas yang

menyebabkan sebagian besar kelenjar rusak (Tarwoto,dkk.2012)
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d. Diabetes Melitus yang berhubungan dengan Malnutrisi

Masih terdapat dua kategori lain yaitu abnormalitas metabolisme

glukosa yaitu:

1) Kerusakan Toleransi Glukosa (KTG)

Konsentrasi glukosa antara normal dan Diabetes Melitus

dapat menjadi normal atau tetap tidak bertambah, bahkan dapat

melebihi nilai konsentrasi tersebut.

2) Diabetes Melitus Gestasional (DMG)

Diabetes yang terjadi pada saat kehamilan adalah intoleransi

glukosa yang mulai timbul atau menular diketahui selama keadaan

hamil, karena terjadi peningkatan sekresi berbagai hormon di sertai

pengaruh metabolik terhadap glukosa.(Tarwoto,dkk.2012)

2. Etiologi

Corwin (2000) menyatakan etiologi/penyebab Diabetes Melitus

tergantung dari tiap-tiap tipenya terdiri dari:

a. Tipe I: Insulin Dependent Diabetes Melitus, (IDDMP)

IDDM adalah penyakit hiperglikemia akibat ketidakabsolutan

insulin, pengidap penyakit itu harus mendapat insulin pengganti.IDDM

disebabkan oleh destruksi auto imun, sel-sel beta pulau langherhans dan

terdapat kecenderungan pengaruh genetik.Diabetes tipe I biasanya

dijumpai pada orang yang tidak gemuk berusia kurang dari 30 tahun.

b. Tipe II Non Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM)

NIDDM disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta dan resistensi

insulin.Resistensi insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk
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merangkum pengambilan glukosa oleh gangguan perifer dan untuk

menghambat produksi glukosa oleh hati.Sel beta tidak mampu

mengimbangi resistensi insulin ini sepenuhnya. Kefosis resisten lebih

sering pada orang dewasa, tapi dapat juga terjadi pada semua umur,

kebanyakan penderita kelebihan berat badan, ada kecenderungan

familial, mungkin perlu insulin pada saat hiperglikemik selama stress

(Long, BC, 2008).

3. Tanda dan gejala

Menurut (Tarwanto, 2012) Adanya penyakit diabetes ini pada awalnya

seringkali tidak dirasakan dan tidak disadari oleh penderita, beberapa keluhan

dan gejala yang perlu mendapat perhatian

1) Banyak Kencing (Poliuria)

Karena sifatnya, kadar glukosa darah yang tinggi akan

menyebabkan banyak kencing. Kencing yang sering dan dalam jumlah

banyak akan sangat mengganggu penderita, terutama pada waktu malam

hari.

2) Banyak minum (polidipsia)

Rasa haus amat sering dialami penderita karena banyaknya cairan

yang keluar melalui kencing.Keadaan ini justru sering

disalahtafsirkan.Dikiranya sebab rasa haus ialah udara yang panas atau

beban kerja yang berat.Untuk menghilangkan rasa haus itu penderita

banyak minum.
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3) Banyak makan (polifagia)

Rasa lapar yang semakin besar sering timbul pada penderita

Diabetes Melitus karena pasien mengalami keseimbangan kalori

negatif, sehingga timbul rasa lapar yang sangat besar.Untuk

menghilangkan rasa lapar itu penderita banyak makan.

4) Penurunan berat badan dan rasa lemah

Penurunan berat badan yang berlangsung dalam relatif singkat

harus menimbulkan kecurigaan.Rasa lemah yang hebat yang

menyebabkan penurunan prestasi dan lapangan olahraga juga

mencolok.Hal ini disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat masuk

ke dalam sel, sehingga sel kekurangan bahan bakar untuk

menghasilkan tenaga. Untuk kelangsungan hidup, sumber tenaga

terpaksa diambil dari cadangan lain yaitu sel lemak dan otot.

Akibatnya penderita kehilangan jaringan lemak dan otot sehingga

menjadi kurus.

4. Patofisiologi

Pancreas yang disebut kelenjar ludah perut, adalah kelenjar penghasil

insulin yang terletak di belakang lambung. Di dalamnya terdapat kumpulan

sel yang berbentuk seperti pulau pada peta, karena itu disebut pulau-pulau

Langerhans yang berisi sel beta yang mengeluarkan hormone insulin yang

sangt berperan dalam mengatur kadar glukosa darah (Tarwanto, 2012).

Insulin yang dikeluarkan oleh sel beta tadi dapat diibaratkan sebagai

anak kunci yang dapat membuka pintu masuknya glukosa ke dalam sel, untuk

kemudian di dalam sel glukosa tersebut dimetabolisasikan menjadi
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tenaga.Bila isulin tidak ada, maka glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke

dalam sel dengan akibat kadar glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke

dalams el dengan akibat kadar glukosa dalam darah meningkat. Keadaan

inilah yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 1.

Pada keadaan diabetes mellitus tipe 2, jumlah insulin bisa normal,

bahkan lebih banyak, tetapi jumlah reseptor (penangkap) insulin di permukaan

sel kurang. Reseptor insulin ini dapat diibaratkan sebagai lubang kunci pintu

masuk ke dalam sel. Pada keadaan DM tipe 2, jumlah lubang kuncinya

kurang, sehingga meskipun anak kuncinya (insulin) banyak, tetapi karena

lubang kuncinya (reseptor) kurang, maka glukosa yang masuk ke dalam sel

sedikit, sehingga sel kekurangan bahan bakar (glukosa) dan kadar glukosa

dalam darah meningkat. Dengan demikian keadaan ini sama dengan keadaan

DM tipe 1, bdanya adalah pada DM tipe 2 disamping kadar glukosa tinggi,

kadar insulin juga tinggi atau normal. Pada DM tipe 2 juga bisa ditemukan

jumlah insulin cukup atau lebih tetapi kualitasnya kurang baik, sehingga gagal

membawa glukosa masuk ke dalam sel. Di samping penyebab di atas, DM

juga bisa terjadi akibat gangguan transport glukosa di dalam sel sehingga

gagal digunakan sebagai bahan bakar untuk metabolism energy (Tarwanto,

2012).

5. Faktor Penyebab

ada beberapa faktor yang merupakan penyebab dari penyakit DM antara lain

(Corwin, 2001):
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a. Pola makan

Makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang

dibutuhkan oleh tubuh dapat memacu timbulnya diabetes mellitus.

konsumsi makan yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan sekresi

insulin dalam jumlah yang memadai dapat menyebabkan kadar gula

dalam darah meningkat dan pastinya akan menyebabkan diabetes

mellitus (Corwin, 2001).

b. Obesitas (kegemukan)

Orang gemuk dengan berat badan lebih dari 90 kg cenderung memiliki

peluang lebih besar untuk terkena penyakit diabetes militus.Sembilan

dari sepuluh orang gemuk berpotensi untuk terserang diabetes mellitus

(Corwin, 2001).

c. Faktor genetis

Diabetes mellitus dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Gen

penyebab diabetes mellitus akan dibawa oleh anak jika orang tuanya

menderita diabetes mellitus. Pewarisan gen ini dapat sampai ke cucunya

bahkan cicit walaupun resikonya sangat kecil (Corwin, 2001).

d. Penyakit dan infeksi pada pancreas

Infeksi mikroorganisme dan virus pada pankreas juga dapat

menyebabkan radang pankreas yang otomatis akan menyebabkan fungsi

pankreas turun sehingga tidak ada sekresi hormon-hormon untuk proses

metabolisme tubuh termasuk insulin. Penyakit seperti kolesterol tinggi

dan dislipidemia dapat meningkatkan resiko terkema diabetes mellitus

(Corwin, 2001).
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e. Pola hidup

Pola hidup juga sangat mempengaruhi faktor penyebab diabetes

mellitus.Jika orang malas berolah raga memiliki resiko lebih tinggi

untuk terkena penyakit diabetes mellitus karena olah raga berfungsi

untuk membakar kalori yang berlebihan di dalam tubuh.Kalori yang

tertimbun di dalam tubuh merupakan faktor utama penyebab diabetes

mellitus selain disfungsi pankreas. Badan Kesehatan Dunia (WHO)

mengatakan, kasus diabetes di negara-negara Asia akan naik hingga 90

persen dalam 20 tahun ke depan. “Dalam 10 tahun belakangan, jumlah

penderita diabetes di Hanoi, Vietnam, berlipat ganda.Sebabnya? Di kota

ini, masyarakatnya lebih memilih naik motor dibanding bersepeda,” kata

Dr Gauden Galea, Penasihat WHO untuk Penyakit Tidak Menular di

Kawasan Pasifik Barat. Kesimpulannya, mereka yang sedikit aktivitas

fisik memiliki risiko obesitas lebih tinggi dibanding mereka yang rajin

bersepeda, jalan kaki, atau aktivitas lainnya (Corwin, 2001).

f. Stress

Stres sama seperti banjir, harus dialirkan agar tidak terjadi banjir besar.

Saat stres datang, tubuh akan meningkatkan produksi hormon

epinephrine dan kortisol supaya gula darah naik dan ada cadangan energi

untuk beraktivitas. Tubuh kita memang dirancang sedemikian rupa untuk

maksud yang baik. Namun, kalau gula darah terus dipicu tinggi karena

stres berkepanjangan tanpa jalan keluar, sama saja dengan bunuh diri

pelan-pelan.
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6. Pentalaksanaan Diabetes Melitus

a. Olahraga

Kegiatan jasmani sehari–hari dan latihan secara teratur 3-4 kali

seminggu selama kurang lebih 30 menit. Tujuan latihan jasmani untuk

menjaga kebugaran,menurunkan berat badan, dan memperbaiki

sensitivitas insulin sehingga akan memperbaiki kendali gula darah.

Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat

aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan

berenang.Hindarkan kebiasaan hidup yang kurang gerak.

b. Diet

Perencanaan makan menggambarkan apa yang dimakan, berapa

banyak, dan kapan makan. Dietisien atau ahli diet dapat membantu

membuat perencanaan makan yang cocok. Makanan sehari- hari

hendaknya cukup karbohidrat, serat, protein,rendah lemak jenuh,

kolesterol, sedangkan natrium dan gula secukupnya. Karbohidrat adalah

sumber zat tenaga dan zat gizi utama yang menyebabkan kadar gula darah

naik.Namun penyandang diabetes tidak usah takut mengkonsumsi

karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat pada penyandang diabetes antara 45-

65% kebutuhan kalori dengan asupan karbohidrat tersebar dalam sehari,

hindari makan karbohidrat dalam jumlah besar dalam satu kali

makan.Sumber karbohidrat yang dianjurkan adalah karbohidrat kompleks

seperti nasi, roti, mie, dan kentang.Batasi karbohidrat sederhana seperti

gula, kue, tarcis, dodol, sirup, dan madu.Serat merupakan bagian dari
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karbohidrat yang tidak dapat diserap tubuh, rendah lemak serta

berpengaruh baik untuk kadar gula darah.

Pada umumnya gula darah setelah makan akan naik lebih lambat bila

makan makanan yang mengandung banyak serat. Makanan berikut yang

mengandung banyak serat makanan adalah havermout, kacang-

kacangan,sayur-sayuran, dan buah-buahan seperti apel, jeruk, pir, sirsak,

jambu biji dan lain-lain.

Protein digunakan untuk pertumbuhan & mengganti jaringan tubuh

yang rusak.Sumber protein terdiri dari protein hewani & protein

nabati.Sumber protein hewani utama adalah ikan atau ayam tanpa kulit

oleh karena rendah kandungan lemaknya.Sumber protein lemak sedang

seperti daging atau telur sebagai pengganti protein rendah lemak dapat

dikonsumsi kira-kira 3x seminggu.Sedangkan sumber protein tinggi lemak

seperti otak, merah telur, dan jerohan perlu dibatasi. Sumber protein nabati

adalah kacang-kacangan seperti kacanghijau, kacang merah, kacang tanah,

kacang kedele, tahu, &tempe. Kebanyakan makanan nabati rendah

kandungan lemaknya dan mengandung lemak tidak jenuh tinggi sehingga

dapat membantu menurunkan kolesterol darah.

Sayuran merupakan bahan makanan yang sehat, tinggi kandungan

vitamin, mineral, dan serat.Sayuran boleh dimakan bebas tanpa dibatasi

dan dianjurkan mengkonsumsi aneka ragam sayuran.Buah-buahan juga

merupakan makanan yang sehat, selain berkalori juga merupakan sumber

vitamin,mineral, dan serat. Dianjurkan makan buah 2 sampai 3 buah

sehari.Susu merupakan sumber protein, dan mengandung lemak,
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karbohidrat, dan vitamin serta kalsium Penyandang diabetes dianjurkan

minum susu yang tanpa atau rendah lemak. Bagi yang menyukai susu

dapat menggantikan 1 lauk hewani dengan 1 penuh takar susu (Tarwanto,

2012).

c. Penggunan Insulin

Insulin diperlukan pada keadaan seperti penurunan berat badan

yang cepat, komplikasi akut DM (hiperglikemia berat yang disertai

ketosis, ketoasidosis diabetik, hiperglikemia hiperosmolar nonketotik,

hiperglikemia dengan asidosis laktat), gagal dengan pengobatan obat

diabetes oral dosis optimal, kehamilan dengan DM, stress berat (infeksi

sistemik, operasi besar, stroke, dll), gangguan fungsi ginjal dan hati yang

berat, dan adanya kontra indikasi/alergi terhadap obat diabetes

oral(Tarwanto, 2012).

7. Pencegahan

Pencegahan pada diabetes mellitus sangat penting mengingat sifat

penyakitnya yang menahun dan bila telah timbul komplikasi, biaya

perawatannya sangat mahal.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam program pencegahan dan pengelolaan

penyakit diabetes ini.Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat

dilibatkan dalam program skrining kasus baru terutama pada kelompok risiko

tinggi untuk timbulnya penyakit diabetes mellitus, disebut pencegahan

primer.Sementara itu untuk kelompok masyarakat yang telah menjadi

penyandang diabetes, dapat diajak melakukan pencegahan mandiri terhadap

kemungkinan timbulnya komplikasi, disebut pencegahan sekunder atau
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mencegah berlanjutnya koomplikasi menjadi lebih buruk atau fatal, disebut

pencegahan tersier. Dengan program pencegahan pada tingkat manapun, akans

angat membantu penyandang DM dan keluarga serta masyarakat secara

keseluruhan.

8. Komplikasi

a. Kerusakan saraf (Neuropathy)

Sistem saraf tubuh kita terdiri dari susunan saraf pusat, yaitu otak

dan sum-sum tulang belakang, susunan saraf perifer di otot, kulit, dan

organ lain, serta susunan saraf otonom yang mengatur otot polos di

jantung dan saluran cerna.Hal ini biasanya terjadi setelah glukosa darah

terus tinggi, tidak terkontrol dengan baik, dan berlangsung sampai 10

tahun atau lebih.Apabila glukosa darah berhasil diturunkan menjadi

normal, terkadang perbaikan saraf bisa terjadi. Namun bila dalam jangka

yang lama glukosa darah tidak berhasil diturunkan menjadi normal maka

akan melemahkan dan merusak dinding pembuluh darah kapiler yang

memberi makan ke saraf sehingga terjadi kerusakan saraf yang disebut

neuropati diabetik (diabetic neuropathy). Neuropati diabetik dapat

mengakibatkan saraf tidak bisa mengirim atau menghantar pesan-pesan

rangsangan impuls saraf, salah kirim atau terlambat kirim.Tergantung dari

berat ringannya kerusakan saraf dan saraf mana yang terkena(Tarwanto,

2012).



25

b. Kerusakan ginjal (Nephropathy)

Ginjal manusia terdiri dari dua juta nefron dan berjuta-juta pembuluh

darah kecil yang disebut kapiler.Kapiler ini berfungsi sebagai saringan

darah. Bahan yang tidak berguna bagi tubuh akan dibuang ke urin atau

kencing. Ginjal bekerja 24 jam sehari untuk membersihkan darah dari

racun yang masuk ke dan yang dibentuk oleh tubuh. Bila ada nefropati

atau kerusakan ginjal, racun tidak dapat dikeluarkan, sedangkan protein

yang seharusnya dipertahankan ginjal bocor ke luar.Semakin

lamaseseorang terkena diabetes dan makin lama terkena tekanan darah

tinggi, maka penderita makin mudah mengalami kerusakan

ginjal.Gangguan ginjal pada penderita diabetes juga terkait dengan

neuropathy atau kerusakan saraf (Tarwanto, 2012).

c. Kerusakan mata (Retinopathy)

Menurut (Tarwanto, 2012) Penyakit diabetes bisa merusak mata

penderitanya dan menjadi penyebab utama kebutaan. Ada tiga penyakit

utama pada mata yang disebabkan oleh diabetes, yaitu:

1) retinopati, retina mendapatkn makanan dari banyak pembuluh darah

kapiler yang sangat kecil. Glukosa darah yang tinggi bisa merusak

pembuluh darah retina.

2) katarak, lensa yang biasanya jernih bening dan transparan menjadi

keruh sehingga menghambat masuknya sinar dan makin diperparah

dengan adanya glukosa darah yang tinggi.

3) glaukoma, terjadi peningkatan tekanan dalam bola matasehingg

merusak saraf mata.
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d. Penyakit jantung

Diabetes merusak dinding pembuluh darah yang menyebabkan

penumpukan lemak di dinding yang rusak dan menyempitkan pembuluh

darah.Akibatnya suplai darah ke otot jantung berkurang dan tekanan darah

meningkat, sehingga kematian mendadak bisa terjadi (Tarwanto, 2012).

e. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi jarang menimbulkan keluhan

yang dramatis seperti kerusakan mata atau kerusakan ginjal.Namun, harus

diingat hipertensi dapat memicu terjadinya serangan jantung, retinopati,

kerusakan ginjal, atau stroke.Risiko serangan jantung dan stroke menjadi

dua kali lipat apabila penderita diabetes juga terkena hipertensi (Tarwanto,

2012).

f. Penyakit pembuluh darah perifer

Kerusakan pembuluh darah di perifer atau di tangan dan kaki, yang

dinamakan Peripheral Vascular Disease (PVD), dapat terjadi lebih dini

dan prosesnya lebih cepat pada penderita diabetes daripada orang yang

tidak mendertita diabetes. Denyut pembuluh darah di kaki terasa lemah

atau tidak terasa sama sekali. Bila diabetes berlangsung selama 10 tahun

lebih, sepertiga pria dan wanita dapat mengalami kelainan ini.Dan apabila

ditemukan PVD disamping diikuti gangguan saraf atau neuropati dan

infeksi atau luka yang sukar sembuh, pasien biasanya sudah mengalami

penyempitan pada pembuluh darah jantung (Tarwanto, 2012).
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g. Gangguan pada hati

Banyak orang beranggapan bahwa bila penderita diabetes tidak

makan gula bisa bisa mengalami kerusakan hati.Anggapan ini keliru, hati

bisa terganggu akibat penyakit diabetes itu sendiri. Dibandingkan orang

yang tidak menderita diabetes, penderita diabetes lebih mudah terserang

infeksi virus hepatitis B atau hepatitis C. Oleh karena itu, penderita

diabetes harus menjauhi orang yang sakit hepatitis karenamudah tertular

dan memerlukan vaksinasi untuk pencegahan hepatitis. Hepatitis kronis

dan sirosis hati (liver cirrhosis) juga mudah terjadi karena infeksi tau

radang hati yang lama atau berulang.Gangguan hati yang sering ditemukan

pada penderita diabetes adalah perlemakan hati atau fatty liver, biasanya

(hampir 50%) pada penderita diabetes tipe 2 dan gemuk.Kelainan ini

jangan dibiarkan karena bisa merupakan pertanda adanya penimbunan

lemak di jaringan tubuh lainnya (Tarwanto, 2012).

h. Penyakit paru-paru

Pasien diabetes lebih mudah terserang infeksi tuberkulosis paru-paru

dibandingkan orang biasa, sekalipun penderita bergizi baik dan secara

sosio-ekonomi cukup. Diabetes memperberat infeksi paru-paru, demikian

pula sakit paru-paru akan menaikkan glukosa darah.

i. Gangguan saluran makan

Gangguan saluran makan pada penderita diabetes disebabkan karena

kontrol glukosa darah yang tidak baik, serta gngguan saraf otonom yang

mengenai saluran pencernaan.Gangguan ini dimulai dari rongga mulut

yang mudah terkena infeksi, gangguan rasa pengecapan sehingga
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mengurangi nafsu makan, sampai pada akar gigi yang mudah terserang

infeksi, dan gigi menjadi mudah tanggal serta pertumbuhan menjadi tidak

rata.Rasa sebah, mual, bahkan muntah dan diare juga bisa terjadi.Ini

adalah akibat dari gangguan saraf otonom pada lambung dan usus.Keluhan

gangguan saluran makan bisa juga timbul akibat pemakaian obat-obatan

yang diminum (Tarwanto, 2012).

j. Infeksi

Glukosa darah yang tinggi mengganggu fungsi kekebalan tubuh

dalam menghadapi masuknya virus atau kuman sehingga penderita

diabetes mudah terkena infeksi.Tempat yang mudah mengalami infeksi

adalah mulut, gusi, paru-paru, kulit, kaki, kandung kemih dan alat

kelamin.Kadar glukosa darah yang tinggi juga merusak sistem saraf

sehingga mengurangi kepekaan penderita terhadap adanya infeksi.

C. Tinjauan Tentang Penggunaan Insulin

1. Definis Insulin

Insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh

pankreas.Insulindibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan

menggunakan glukosa darah(gula darah), dari glukosa sel membuat energi

yang dibutuhkan untukmenjalankan fungsinya (Rismayanthi, 2010).

Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas

yangberfungsi mengontrol kadar glukosa (gula) di dalam darah. Pada pasien

yangmengidap diabetes, pankreas tidak cukup atau sama sekali

tidakmemproduksi insulin, atau tidak mampu berfungsi secara efektif

ketikainsulin tersebut diproduksi (CDA, 2008).
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2. PenggunaanPen Insulin

a. Pen Insulin

Pen insulin merupakan kombinasi jarum suntik dan isi insulin pada

satuunit, cara pemberian insulin ini mudah diberikan pada banyak

suntikan.Sebagian orangmembawa dua atau lebih pen jika mereka

menggunakan insulin lebih dari sekalipada waktu yang berbeda dalam

sehari. Jika pasien membutuhkan untukmenggunakan dua insulin yang

berbeda pada waktu bersamaan, pasien akanmembutuhkan dua alat pen

dan menyuntikannya sendiri. Salah satukeuntungannya yaitu mudah

dibawa (CDA, 2001)

Pen insulin kini lebih popular dibandingkan jarum

suntik.Carapenggunaannya lebih mudah dan nyaman, serta dapat dibawa

kemana-mana.Kelemahannya adalah kita tidak dapat mencampur dua

jenis insulin menjadiberbagai kombinasi, kecuali yang sudah tersedia

dalam sediaan tetap (InsulinPremixed) (PERKENI, 2008).

b. Cara Menyimpan Insulin

Simpan botol insulin yangbelum dibuka atau pena kartridge di

lemari es, Jangan biarkan membeku. Setelahdi buka insulin dapat dijaga

pada suhu kamar (kurang dari 30 derajat) bias bertahan sampai 1 bulan

kemudian setelah itu di buang. Insulin dapat denganaman di bawa dalam

tas atau saku, Insulin sendiri akan rusak bila berada padasuhu yang

ekstrim dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung

c. Waktu Pemberian

Insulin diberikan 30 menit sebelum makan.insulin umumnya

dibagi menjadi menjadi 3 kategori antara lain berdasarkan aktivitasnya,
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durasi dan intensitasnyaaktivitas setelah injeksi subkutan: aktitas pendek

(short acting) waktu pemberian Per 8 jam pada pagi, siang dan malam

hari, insulin aktivitas sedang (intermediate acting) waktu pemberian Per

24 jam pada pagi hari, sedangkan aktivitas panjang (long acting) waktu

pemberiannya per 36 jam pada pagi hari (Tarwanto, 2012).

d. Cara Menyuntik Menggunakan Pen Insulin

1) Mencuci tangan terlebih dahulu

2) Membersihkan tempat yang akan diinjeksi dengan kapas alcohol

3) Memutar beberapa unit insulin pada pen insulin sejumlah dosis yang

ditetapkan dokter

4) Tentukan lokasi penyuntikan Insulin jika ke dalam perut (daerah

perut), bekerja tercepat atau Insulin disuntikkan ke lengan, bekerja

dengan kecepatan sedang, insulin yang disuntikkan ke paha, bekerja

paling lambat.

5) Mencubit kulit (lapisan lemak) menggunakan 2 jari

6) Mendorong jarum kedalam kulit dengan kemiringan 90 (tegak lurus

denganbagian tubuh yang di injeksi) dan tekan kebawah plunger

7) Menahan pen insulin selama 5-10 detik

8) Melepaskan kulit yang dicubit dan lepaskan juga jarum

9) Membersihkan kulit dengan alcohol dan tempat jarum suntik dibuang

3. Manfaat Insulin

Terapi insulin digunakan untuk mengontrol kadar glukosa darah. Pada

pasien dengan DM tipe 1 dan digunankan juga untuk pasien DM tipe 2

yangmengalami kegagalan dalam terapi diet, olahraga dan terapi oral anti-

hiperglikemia. Terapi ini juga digunakan untuk mengontrol gula darah
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pasien tipe DM tipe 2 yang mengalami stress dan sakit berat (Tarwanto,

2012).

4. Efek Samping Penggunaan Insulin

Menurut (Tarwanto,2012) ada beberapa efek samping yang

ditimbulkan dari penggunaan insulin anatara lain:

a. Hipoglikemia

Komplikasi terapi insulin yang paling penting adalah

hipoglikemia.Terapi insulin intensif untuk mencapai sasaran kendali

glukosa darah yang normal atau mendekati normal cenderung

meningkatkan risiko hipoglikemia.Edukasi terhadap pasien dan

penggunaan rejimen terapi insulin yang mendekati fisiologis dapat

mengurangi frekuensi hipoglikemia.

b. Peningkatan berat badan

Pada pasien dengan kendali glukosa yang buruk, peningkatan

berat badan tidak dapat dihindari karena terapi insulin memulihkan

massa otot dan lemak (pengaruh anabolik insulin). Penyebab

peningkatan berat badan yang lain adalah makan yang berlebihan serta

kebiasaan mengudap untuk menghindari hipoglikemia. Pasien yang

menjalani terapi insulin umumnya melakukan diet yang lebih longgar

dibandingkan dengan diet ketat saat terapi dengan obat antidiabetik

oral.Hal tersebut juga dapat menyebabkan peningkatan berat badan.

c. Edema insulin

Edema (bengkak) dapat muncul pada pasien yang memiliki

kendali glukosa darah buruk akibat retensi garam dan air yang



32

akut.Edema dapat menghilang secara spontan dalam beberapa

hari.Kadang-kadang dibutuhkan terapi diuretika (mengeluarkan cairan

lewat kencing) untuk menatalaksana hal tersebut.

d. Reaksi lokal terhadap suntikan insulin

Lipohipertrofi merupakan pertumbuhan jaringan lemak yang

berlebihan akibat pengaruh lipogenik dan growth-promoting dari kadar

insulin yang tinggi di tempat penyuntikan. Hal itu dapat muncul pada

pasien yang menjalani beberapa kali penyuntikan dalam sehari dan

tidak melakukan rotasi tempat penyuntikan.Lipoatrofi adalah

hilangnya jaringan lemak pada tempat penyuntikan.Saat ini, dengan

penggunaan sediaan insulin yang sangat murni, lipoatrofi sudah sangat

jarang terjadi.
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BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran

Diabetes melitus adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu

kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan

kadar glukosa darah di atas nilai normal.

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).

Berbagai masalah dapat terjadi seperti hipoglikemia jika penggunaan

insulin tidak tepat sehingga harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan

dokter, oleh karena itu penderita diabetes mellitus (DM) perlu diberi

pengetahuan tentang penggunaan insulin.

Pengetahuan pasien diabetes mellitus tentang penggunaan insulin yaitu

manfaat dan cara pemberian insulin serta efek samping dari penggunaan

insulin.
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B. Bagan Kerangka Konsep

Keterangan : Variabel Yang diteliti

C. Variable Penelitian

1. Variabel Independent

Variabelindependent dalam penelitian adalah pengetahuan pasien

diabetes melitus tentang penggunaan insulin terdiri dari  manfaat dan cara

pemebrian insulin serta efek samping dari penggunaan insulin.

2. Varibel Dependent

Variabel dependent dalam penelitian adalah penggunaan insulin

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Pasien DM adalah Diabetes mellitus merupakan pasien yang datang di

RSU Bahteramas dengan diagnosa Diabetes Mellitus.

2. Insulin adalah hormon alami yang di produksi oleh tubuh di pankreas.

3. Pengetahuan pasien diabetes mellitus dalam penelitian ini adalah

pengetahuan pasien tentangPenggunaan Insulin yang terdiri dari : manfaat

dan cara kerja insulin, dan efek samping dari penggunaan insulin.

Dengan Kriteria Objektif :

a. Baik :Jika responden menjawab dengan benar ≤60%

b. Kurang :Jika responden menjawab dengan benar ≥60%

Pengetahuan Pasien DM

a) Manfaat Insulin
b) Efek Samping Penggunaan Insulin

Penggunaan Insulin
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Pengetahuan yang dimaksud antara lain:

4. Pengetahuan pasien DM tentang manfaat dan cara pemeberian insulin

yang meliputi:insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengubah

glukosa menjadi sumber energy, mengontrol kadar glukosa dalam darah

agar tetap normal yang diberikan 30 menit sebelum makan.

Cara pemberian insulin yaitu manfaat insulin, waktu pemberian

insulin, lokasi penyuntikan insulin, dan cara kerja insulin.

Pengetahuan responden tentang manfaat dan cara pemberian

insulin diukur dengan menggunakan kuesioner.kemampuan responden

dalam menjawab kuisioner berdasarkan 5 pertanyaan yang diajukan.Bila

menjawab dengan benar beri 1 nilai dan jika salah diberi 0.

Kriteria Objektif :

a. Baik : Jika responden menjawab dengan benar ≥60%

b. Kurang : Jika responden menjawab dengan benar ≤60%

5. Pengetahuan responden tentang Efek Samping dari Penggunaan Insulin

adalah kemampuan responden untuk mengingat Efek Samping

PenggunaanInsulin yang meliputi: Hipoglikemia, Peningkatan berat badan,

Edema insulin, Reaksi lokal terhadap suntikan insulin

Pengetahuan tentang efek samping insulin diukur dengan

menggunakan kuesioner.kemampuan responden dalam menjawab

kuisioner berdasarkan 5 pertanyaan yang diajukan.Bila menjawab dengan

benar beri 1 nilai dan jika salah diberi 0.
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Kriteria Objektif :

a. Baik : Jika responden menjawab dengan benar ≥60%

b. Kurang : Jika responden menjawab dengan benar ≤60%
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dekskritif yang dimaksud

mendekskripsikan atau menguraikanIdentifikasiPengetahuan Pasien Diabetes

Melitus tentang Penggunaan Insulin di RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi

Tenggara tahun 2017.

B. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini akandilakukan di Poliklinik Penyakit Dalam dan Ruang

Perawatan RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah Ujian Seminar Proposal dan

dikeluarkannya Surat Penelitian.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan diteliti

(Nursalam, 2013).  Populasi dalam penelitian ini adalah pasien diabetes

melitus yang berada di Poliklinik Penyakit Dalam Ruang dan Perawatan

RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulanJanuari sampai

Maret 2017 sebanyak 44 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan sampling

tertentu untuk bisa memenuhi/mewakili populasi (Nursalam, 2013)
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a. Besar Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pasien DM yang

berada di Ruang Perawatan.Adapun Jumlah sampel yang digunakan yaitu

30 orang.

b. Cara Penagambilan Sampel

Accidental samplingadalah teknik penetuan sampel berdasarkan

kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti

dapat dijadikan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui cocok sebagai sumber data atau memenuhi kriteria inklusi.

Maka sampel dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus

yang berada di Poliklinik Penyakit Dalam dan Ruang Perawatan hingga

jumlah sampel yang menggunakan insulin terpenuhi.

c. Kriteria Sampel

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Kriteria Inkulsi

a) Pasien Terdiagnosa Diabetes Mellitius

b) Bisa membaca dan menulis

c) Bersedia dan kooperatif untuk dijadikan responden dalam

penelitian

2) Kriteria Eksklusi

a) Pasien yang tidak terdiagnosa Diabetes Mellitius

b) Tidak Bisa membaca dan menulis

c) Tidak Bersedia dan kooperatif untuk dijadikan responden dalam

penelitian
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D. Jenis Data

Data  yang diperoleh dari penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer

dan data sekunder yaitu :

1. Data primer yaitu data tentang paseien Diabetes Melitusyang diperoleh dari

kuesioner penelitian yang telah dirancang dan disiapkan oleh peneliti dan

kemudian disebarkan kepada responden yang terpilih. Kuesioner dibagikan

kepada para respondenyang berada RSU Bahteramas. Calon responden

yang bersedia diminta untuk menandatangani lembar persetujan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari RSU Bahtermasmengenai

gambaran lokasi penelitian dan jumlah pasien Diabtes Mellitus.

E. Instrumen Penelitian

Penggumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar Kuesioner

pada responden yang disusun berdasarkan konsep penelitian.Kuesioner

merupakan lembar atau daftar pertanyaan yang berupa formulir. Lembar

kuesioner ini akan dibagikan kepada setiap responden untuk diisi (Setiadi,

2007).

F. Pengelolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang sangat penting dalam

penelitian ini. Oleh karena itu harus dilakukan dengan baik dan

benar.Kegiatan-kegiatan dalam pengolahan data :

a. Editing

Editing adalah memeriksa kelengkapan jawaban responden dan

menghitung jumlah kwisioner yang kembali
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b. Coding

Codingadalah mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden ke

dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara

memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

c. Scorring

Scorring adalah menilai masing-masing item dengan menggunakan

perhitungan kalkulator

d. Tabulating

Tabulating merupakan lanjutan dari pengkodean pada proses

pengolahan. Dalam hal ini setelah data tersebut di koding kemudian di

tabulasi agar lebih mudah penyajian data dalam bentuk distribusi

frekuensi

G. Analisa Data

Setelah melakukan observasi pengisisan kuesioner kemudian dilakukan

analisis univariat dengan cara menampilkan distribusi dan persentase

frekuensi variable yang di teliti dari suatu populasi dan hasil observasi

tersebut di persentasikan dalam bentuk distribusi tabel dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

Rumus yang digunakan adalah :

f
X = x k

n
Keterangan  :

X : Persentase hasil yang di capai

f : Frekuensi variabel yang diamati

n : Jumlah sampel penelitian

k : Konstanta 100%(Nursalam, 2008)
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H. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi Frekuensi

yang dipersentasikan dan diuraikan secara Narasi.


