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PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus (DM) didefinisikan sebagai penyakit metabolisme dan ketidaksesuaian kadar gula 
dalam darah yang berkaitan dengan penurunan sekresi insulin atau kombinasi resistensi insulin. 
Diabetes mellitus termasuk penyakit kronis yang memerlukan perawatan medis terus menerus dan 
pasien self-management untuk mencegah komplikasi akut dan untuk mengurangi risiko komplikasi. 
Salah satu terapi pengobatan untuk diabetes mellitus yaitu terapi insulin. Pasien DM yang memiliki 
kontrol glukosa darah yang tidak baik dengan penggunaan obat antidiabetik oral perlu 
dipertimbangkan untuk penambahan insulin sebagai terapi kombinasi dengan obat oral atau insulin 
tunggal.  
 
APA ITU INSULIN?? 

Insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk mengubah gula darah (glukosa) menjadi energi 
dan membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah dalam tubuh yang diproduksi oleh 
pankreas. Kekurangan hormon insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Kekurangan 
hormon insulin membutuhkan perawatan dengan insulin buatan untuk mengontrol kadar gula 
darahnya. Insulin buatan adalah sintesis dari hormon yang susunan zatnya mirip seperti insulin 
alami dalam tubuh. 
Insulin pen adalah alat kesehatan yang digunakan untuk pemberian insulin buatan kedalam jaringan 
subkutan 
 
GEJALA DIABETES MELLITUS 

 Kadar gula tinggi dalam urin  
 Sering buang air kecil 
 Sering merasa haus 
 Sering merasa lapar 
 Lemas, lesu dan tidak bertenaga 

 
SIAPA YANG MENGGUNAKAN INSULIN?? 

 Diabetes mellitus tipe 1 
 Diabetes mellitus tipe 2 pada pasien yang kurang efektif pada penggunaan OAD (Oral Anti 

Diabetes) atau kombinasi dengan OAD (Oral Anti Diabetes) 
 Diabetes mellitus pada kehamilan 
 Alergi terhadap penggunaan OAD (Oral Anti Diabetes) 

 
 
 



LOKASI PENYUNTIKAN INSULIN PEN 

Penyuntikan dilakukan secara subkutan (jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak) 
karena penyuntikan pada bagian jaringan lemak akan mempercepat proses penyerapan insulin. 
Lokasi penyuntikan umumnya pada bagian perut (abdomen), lengan, paha atas dan pantat. Bagian 
perut (abdomen) menyerap insulin paling cepat dibandingkan lokasi yang lain karena menyimpan 
cukup banyak jaringan lemak. Disarankan untuk mengganti titik injeksi penyuntikan insulin pen 
setelah waktu dua hari berturut-turut, jangan menggunakan titik yang sama secara berulang-ulang 
karena dapat menyebabkan kulit iritasi dan merusak jaringan lemak dibawah kulit. Mengganti titik 
injeksi, bukan berarti mengganti area injeksi, hanya saja menyuntik pada area injeksi yang sama 
namun letaknya tidak dititik yang sama seperti penyuntikan sebelumnya. Berikanlah jarak sekitar 2 
cm dari titik injeksi sebelumnya. 
 

 
Lokasi Penyuntikan Insulin Pen 

 
PENYIMPANAN INSULIN PEN 

 Simpan insulin pen baru (belum pernah dipakai) pada suhu 2 - 8 0C (dalam lemari es), tetapi 
jangan dibekukan dalam freezer.  
Menyimpan dalam lemari es bertujuan untuk menjaga kestabilan insulin pen yang stabil jika di 
simpan pada suhu dingin dan dapat bertahan lebih lama sampai masa kadaluarsa jika di simpan 
pada suhu dingin.  
Tidak disarankan menyimpan dalam freezer karena jika insulin menjadi beku maka terdapat 
perubahan bentuk partikel insulin menjadi kristal atau gumpalan sehingga insulin menjadi 
rusak dan tidak bisa digunakan lagi  

 Simpan insulin pen yang sedang dipakai pada suhu sejuk ruangan yang terlindung dari 
cahaya matahari (15-200C) dan sebaiknya tidak di simpan dalam lemari es.  
Penyimpanan insulin pen yang sudah / sedang dipakai, baik di simpan pada suhu sejuk ruangan 
atau di simpan didalam kulkas, insulin pen tetap hanya bisa digunakan 30 hari sejak insulin 
tersebut dipakai. Insulin pen yang awalnya disimpan di dalam kulkas dalam kondisi stabil 
kemudian dikeluarkan dalam kulkas untuk dipakai maka akan mengalami perubahan stabilitas 
sehingga akan percuma apabila disimpan kembali kedalam lemari es.  

 Insulin pen yang sedang dipakai, dapat digunakan sampai 4 minggu / 1 bulan 
 Insulin pen tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa seperti yang tercetak 

pada label dan karton 



 Tutup insulin pen harus senantiasa terpasang bila sedang tidak digunakan agar terlindung dari 
cahaya 

 Jauhkan dari jangkauan anak-anak  
 
CARA PENYUNTIKAN INSULIN PEN 

1. Mencuci tangan terlebih dahulu 
2. Siapkan insulin pen, jarum, kapas alkohol dan tempat sampah 
3. Sebelum digunakan, periksa tanggal kadaluarsa, warna dan kejernihan insulin 
4. Persiapkan insulin pen dan lepaskan penutup insulin pen  

Pastikan insulin tidak menggumpal dengan memutar mutar insulin pen sampai gumpalan hilang 
secara perlahan (jangan dikocok) 
 

 
 
5. Lepaskan kertas pembungkus dan tutup jarum  

o Buka kertas pembungkus dan tutup jarum pen 
o Tarik kertas pembungkus pada jarum pen 
o Putar jarum insulin ke insulin pen 
o Lepaskan penutup luar jarum sehingga jarum tampak 

 

 

6. Pastikan insulin pen siap digunakan  
Pastikan tidak ada udara di dalam insulin pen dan jarum berfungsi dengan baik 
Dengan cara : 



o Putar tombol pemilih dosis pada ujung pen untuk 1 atau 2 unit  
o Tahan insulin pen dengan jarum mengarah keatas 
o Tekan tombol dosis dengan benar sambil mengamati keluarnya sedikit insulin 
o Ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum 
o Tombol pemutar harus kembali ke nol setelah insulin terlihat didalam pen 

 

 

7. Atur dosis sesuai anjuran dokter 

 

8. Pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntik 
o Pastikan posisi nyaman saat menyuntikan insulin pen 
o Penyuntikan dapat dilakukan pada bagian perut, lengan, paha atas atau pantat 
o Tidak dianjurkan untuk menyuntik di lokasi yang sama terus menerus, rotasikan posisi 

(konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu) 
 

 

 
9. Suntikan insulin 

o Usapkan kapas alkohol pada bagian yang akan disuntik 
o Genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jari pada tombol dosis. 



o Mencubit kulit (bagian lemak) yang akan disuntik menggunakan 2 jari  
o Segera suntikkan jarum dengan cara tegak lurus (sudut 900) dengan bagian tubuh yang akan 

di suntik 
o Gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti (klep dosis 

akan kembali pada nol).  
o Biarkan jarum di tempat suntikan selama 5-10 detik untuk memastikan insulin benar-benar 

masuk dan mencegah insulin keluar dari tempat suntikan,  
o Melepaskan kulit yang dicubit 
o Tarik jarum dari tempat penyuntikan dan usap dengan kapas alkohol, jangan di gosok atau 

dipijat 


 
 

10. Persiapkan insulin pen untuk penggunaan berikutnya 
o Tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. 
o Tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah 

digunakan pada wadah yang aman (kaleng kosong) dan buang ke tempat sampah 

 
 
11. Simpan kembali insulin pen untuk digunakan ke pemakaian selanjutnya 
12. Cuci tangan setelah selesai menggunakan insulin pen 

 
Penjelasan cara penggunaan insulin pen dapat dilihat secara detail pada video berikut ini : 

Sumber link https://youtu.be/z5sqQqpmwtw 

 
 
 

https://youtu.be/z5sqQqpmwtw


PEMBUANGAN LIMBAH INSULIN PEN 

 Hilangkan etiket atau semua informasi yang menempel pada kemasan insulin pen untuk 
melindungi identitas kesehatan diri 

 Jarum suntik pada insulin pen dibengkokkan sampai tumpul atau dirusak sampai tidak dapat 
digunakan kembali kemudian masukkan jarum insulin tersebut ke dalam wadah tertutup dan 
aman seperti kaleng kosong dan buang ke tempat sampah  

 Insulin pen yang sudah habis, dipisahkan dengan sampah lainnya lalu buang ke tempat sampah 
 
EFEK SAMPING YANG TIDAK DIHARAPKAN DARI INSULIN PEN 

1. Hipoglikemik (Penurunan kadar gula dalam darah) 

Terapi insulin pen intensif untuk mencapai sasaran kendali gula darah yang normal atau mendekati 
normal cenderung meningkatkan risiko hipoglikemik. Adapun tanda-tanda terjadinya hipoglikemik 
yaitu badan terasa lemas, pusing dan kepala terasa ringan, pandangan berkunang-kunang, kadang 
kadang pandangan menjadi gelap (pitam), mengantuk bukan pada jam tidur, keluar keringat dingin, 
berkeringat berlebihan, merasa lapar, gemetar, serta penderita tampak gugup dan bingung. Apabila 
terjadi efek samping tersebut dan mengganggu aktivitas maka segera konsultasikan dengan dokter 
 
2. Reaksi lokal terhadap suntikan insulin 

Reaksi lokal terhadap suntikan insulin mengakibatkan terjadinya memar atau luka pada lokasi 
penyuntikan. Hal itu dapat muncul pada pasien yang menjalani beberapa kali penyuntikan dalam 
sehari dan tidak melakukan perpindahan lokasi tempat penyuntikan. Apabila terjadi efek samping 
tersebut dan mengganggu aktivitas maka segera konsultasikan dengan dokter 
 
3. Edema insulin 

Edema (bengkak) dapat muncul karena adanya penimbunan cairan di dalam jaringan pada anggota 
tubuh. Edema (bengkak) dapat menghilang secara spontan dalam beberapa hari. Apabila edema 
(bengkak) mengganggu aktivitas, maka segera konsultasikan ke dokter 
 

KONSELING PENGOBATAN 

 Tidak mengendarai, bekerja dengan mesin atau melakukan aktivitas berat setelah menggunakan 
insulin pen. Apabila terjadi hipoglikemik setelah melakukan aktivitas tersebut, maka istirahat 
perlu waktu untuk pengembalian ke keadaan normal sekitar 15 menit atau lebih baik dipastikan 
dengan mengukur kadar gula darah 

 Penderita diabetes mellitus yang menggunakan pengobatan insulin pen lebih baik 
mempersiapkan gula-gula seperti permen atau makanan minuman manis, agar dapat menjadi 
tindakan awal ketika terjadi penurunan gula secara mendadak akibat penggunaan insulin  

 Sebaiknya penggunaan jarum insulin pen hanya sekali pakai / dapat digunakan 2-3 kali atau 
ganti jarum apabila jarum mulai tumpul yang ditandai sakit ketika disuntikkan 

 Pola makan yang sehat dan seimbang, misal : menghindari konsumsi makanan yang 
mengandung pemanis buatan dan pasien dianjurkan makan dalam porsi kecil dan pada waktu 
tetap dan teratur 

 Konsumsi makanan yang berserat misal : buah segar dan sayur-sayuran 



 Olahraga teratur 3-4 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit sesuai dengan 
kemampuan, misal : olahraga ringan seperti jalan kaki selama 30 menit 

 Menghindari kebiasaan buruk kurang gerak 
 Patuh terhadap pengobatan 

 
KESIMPULAN 
Pengguna insulin pen mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai informasi tentang insulin pen 
dan cara penggunaan insulin pen secara mandiri sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
hidup pasien diabetes mellitus. Penggunaan insulin pen yang tepat disertai asupan makanan dan 
aktivitas fisik yang sesuai, dapat membantu mengendalikan diabetes dan mengurangi risiko 
komplikasi. 
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