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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Perkembangan yang terjadi pada zaman era globalisasi ini terjadi begitu pesat 

menyebabkan banyak timbul berbagai jenis penyakit yang dirasakan oleh manusia. 

Penyakit yang di alami pada saat ini adalah penyakit menular maupun penyakit tidak 

menular. Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit kronis yang tidak di tularkan 

melalu kontak dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit tidak menular merupakan 

70% penyebab kematian di dunia. Penyakit tidak menular setiap tahunnya 

menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan (profil Kesehatan Indonesia 2016) 

terdapat empat jenis penyakit tidak menular menurut WHO (Badan Penelitian  dan 

Pengembangan Kesehatan 2013 yaitu kanker kardiovaskuler (jantung coroner dan 

stroke) diabetes mellitus serta penyakit pernafasan kronis seperti asma dan penyakit 

paru obstruksi kronis.  

Menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 2010, diabetes meilitus 

merupakan sutau kelompok penyakit metabolic dengan karakteristik hiperglikemia 

terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin (Perkeni, 2011). Diabetes 

mellitus (DM) adalah gangguan metabolisme (metabolic syndrome) dari distribusi 

gula oleh tubuh (Vita Health, 2004).  Diabetes Militus (DM) yang biasanya di 

kalangan masyarakat dikenal dengan kencing manis merupakan penyakit tidak 

menular yang memiliki karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena adanya 

kelainan pada produksi insulin dan kerja insulin dalam tubuh.  
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Gejala awal yang biasa ditimbulkan yaitu terjadinya peningkatan rasa haus 

(polidipsia) dan peningkatan rasa lapar (polifagia) yang disertai penambahan volume 

berkemih (poliuria). Diabetes Melitus (DM) dapat ditetapkan dengan melakukan 

pemeriksaan kadar gula darah sewaktu mencapai 200 mg/dl atau di lakukan 

pemeriksaan kadar gula darah sewaktu puasa yaitu 126 mg/dl (Soegondo, 2010).    

Prevalensi Diabetes mellitus terus meningkat setiap tahunnya. International 

Diabetes Federation (2013) mengatakan bahwa 382 juta penduduk dunia menderita 

diabetes mellitus. Pada tahun 2014 IDF mengatakan jumlah penderita DM didunia 

sebanyak 415 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat 642 juta jiwa di tahun 2040. 

Pada tahun yang sama juga ditemukan fakta bahwa satu dari sebelas orang dewasa 

didunia menderita DM dan setiap 6 detik satu orang meninggal karena DM (IDF, 

2014).  

Pada tahun yang sama juga ditemukan fakta bahwa satu dari sebelas orang 

dewasa didunia menderita DM dan setiap enam detik satu orang meninggal dunia 

karena DM.  Indonesia  merupakan salah satu negara yang berada pada urutan ke-7 

negara dengan penderita DM terbanyak setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, 

Rusia dan Meksiko yaitu berjumlah 8.554.155 jiwa (IDF, 2013). Menurut Kemenkes 

RI (2014) Kejadian DM di Indonesia merupakan penyebab kematian tertinggi no 3 

setelah penyakit stroke dan jantung.Di Sumatera Barat sendiri diperkirakan penduduk 

yang terdiagnosis DM berjumlah 44.561 jiwa. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas, 2013) Di Indonesia penyakit Diabetes mellitus mengalami peningkatan 

yang sangat pesat yang pada awalnya pada tahun 2007 1.1 % dan sekarang pada tahun 

2013 meningkat menjadi 2.1 % dari keseluruhan penduduk sebanyak 250 juta jiwa. 
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Khususnya di Provensi Bali terjadi peningkatan DM dari 1.0% menjadi 1.5%. 

Prevalensi Diabetes Melitus di Provensi Bali berdasarkan atas diagnosis dokter 

sebesar 1.3% dan diagnosis dokter atau gejala sebesar 1.5%. 

Klasifikasi diabetes Mellitus meliputi DM tipe I, DM tipe II, dan DM 

gestasional (IDF, 2013). Dari beberapa tipe DM, DM tipe II adalah jenis DM I yang 

paling umum di temukan yaitu lebih dari 90-95%   (AmericanDiabetesAsocition, 

2015).  Menurut Dinas kesehatan RI (2009) DM tipe II menempati lebih dari 90% 

kasus di negara maju sedangkan di negara berkembang hampir seluruh penderita DM 

tergolong sebagai DM tipe II, dimana 40% diantaranya merupakan anggota 

kelompok masyarakat yang merubah gaya hidup tradisional menjadi modern. DM 

tipe II merupakan DM terbanyak di Indonesia yang biasanya terjadi pada orang 

dewasa, tapi juga terjadi pada anak-anak dan remaja. Pada DM tipe II, tubuh mampu 

memproduksi insulin tapi insulin ini tidak cukup atau tubuh tidak mampu untuk 

merespon efek insulin (dikenal sebagai resistensi insulin) yang menyebabkan 

penumpukan glukosa dalam darah.Banyak orang dengan DM tipe II tidak menyadari 

bahwa mereka menderita DM karena gejala baru muncul setelah bertahuntahun. 

Penderita biasanya didiagnosis setelah ada komplikasi dari DM (IDF, 2014).   

Ketidakefektifan pada perfusi jaringan perifer yang terjadi pada penderita 

ulkus diabetikum juga ditandai dengan lamanya proses penyembuhan luka yang 

dipengaruhi oleh faktor penyulit yaitu pembekuan darah pada pembuluh darah yang 

mengakibatkan suplai O2 ke otak terhambat dan edema. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Ely, Osheroff, Chambliss, & Ebell, (2006) edema pada kaki 

ditemukan pada klien usia lebih dari 50 tahun disebabkan oleh venous insufficiency. 
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Kasus venous insufficiency banyak terjadi pada diabetes mellitus yang mengalami 

komplikasi ulkus kaki diabetik (UKD) dengan manifestasi klinis yang tampak adalah 

terjadinya edema. Edema menyebabkan terjadinya penurunan pertukaran bahan-

bahan antara darah dan sel. 

Penurunan pertukaran bahan – bahan antara darah dan sel disebabkan karena 

adanya edema. Proses angiopati yang terjadi pada penderita diabetes mellitus yaitu 

penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah perifer, yang sering terjadi pada 

tungkai bawah terutama kaki, akibat perfusi jaringan bagian distal dari tungkai 

menjadi berkurang sehingga menimbulkan ulkus kaki diabetes. Apabila ulkus 

diabetic foot (DF) mengalami peluasan sampai ke tulang atau sendi dan terjadi 

infeksi yang tidak dapat dikendalikan, maka tindakan amputasi merupakan 

penanganan yang harus dilakukan pada penderita ulkus diabetikum (Misnadiarly, 

2006). Komplikasi mikrovaskuler atau mikroangiopati merupakan komplikasi yang 

ditimbulkan karena diabetes melitus yang ditandai oleh penebalan membrane basalis 

pembuluh kapiler. Ada dua tempat dimana gangguan fungsi kapiler dapat berakibat 

serius, kedua tempat tersebut yaitu mikrosirkulasi retina mata dan ginjal.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), di RSUP Persahabatan Jawa 

Timur didapatkan bahwa pasien dengan ulkus diabetikum mengalami proses 

penyembuhan luka yang lambat sejak 3 bulan yang lalu dan sepertiga kaki kanan 

tampak nekrotik, suhu ekstremitas bilateral pada kaki kanan tampak dingin, pasien 

sering mengeluh kesemutan dan tidak ada denyut nadi pada dorsalis pedis serta 

terdapat ulkus di maleous kaki kanan. Ini menunjukan bahwa pasien mengalami 

perfusi perifer tidak efektif. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti, Andriany, & Yani, 

(2016), di klinik perawatan luka di Kabupaten Bekasi, bahwa Neuropati merupakan 

salah satu risiko terjadinya ulkus diabetikum ,penelitian ini 15 dari 16 responden 

yang diambil mengungkapkan bahwa dirinya mengalami nyeri neuropati yang 

dapat berupa nyeri, parestesia, mati rasa, sensasi terbakar ataupun rasa terbakar. 

Hal ini sesuai dengan gejala dan tanda minor dari perfusi perifer tidak efektif pasien 

mengalami parastesia (PPNI, 2016).  

Upaya yang dilakukan dalam penanganan ulkus diabetikum adalah 

Manajemen komorbiditi, evaluasi status vaskuler, manajemen jaringan/ tindakan 

dasar ulkus, penurunan tekanan/ off loading. Adapula upaya yang dilakukan dalam 

penanganan perfusi perifer tidak efektif pada pasien ulkus diabetikum yaitu 

melakukan penilaian komprehensif terhadap sirkulasi perifer (misalnya: memeriksa 

denyut perifer, edema, pengisian kapiler, suhu, dan warna), monitor kemerahan, 

nyeri atau pembengkakan, meninggikan ekstremitas 20 derajat atau lebih diatas 

tingkat jantung (Buluchek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 2013).  

  Hasil data yang di peroleh dari Rekam Medik di BRSU Tabanan di dapatkan 

hasil yaitu jumlah pasien Diabetes Melitus Januari-Desember 2016 sebanyak 230 

orang. Pasien Diabetes melituss meningkat pada Januari–Desember 2017 sebanyak 

247 orang, dan Pada Januari–Desember 2018 sebanyak 272 orang. Hasil studi 

pendahuluan di ruang Dahlia Garing BRSU Tabanan pada tanggal 10 Maret – 14 

maret 2019, di dapatkan empat dari enam pasien DM yang di rawat mengalami 

gangguan perfusi perifer tidak efektif. Tindakan yang biasa dilakukan yaitu 

manajemen cairan, penatalaksanaan hiperglikemia, serta perawatan luka, 
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Manajemen jaringan/ perawatan dasar ulkus diabetikum, dan meninggikan 

ekstremitas 20 derajat atau lebih diatas tingkat jantung. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Ruang 

Dahlia Garing BRSU Tabanan mengenai penanganan pada pasien dengan ulkus 

diabetikum DM tipe II dengan gangguan keperawatan perfusi perifer tidak efektif.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien  Ulkus 

Diabetikum DM Tipe II Dengan Gangguan Perfusi Perifer Tidak Efektif Di Ruang 

Dahlia Garing BRSU Tabanan Tahun 2019 ?”  

C. Tujuan Studi Kasus   

1. Tujuan umum   

Dapat mengetahui Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus Diabetikum 

DM Tipe II Dengan Gangguan Perfusi Perifer Tidak Efektif Di Ruang Dahlia Garing 

BRSU Tabanan Tahun 2019.  

2. Tujuan khusus    

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan dalam asuhan keperawatan pada pasien 

ulkus diabetikum DM tipe II dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif di ruang 

dahlia garing BRSU Tabanan tahun 2019. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan dalam asuhan keperawatan pada pasien 

ulkus diabetikum DM tipe II dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif di ruang 

dahlia garing BRSU Tabanan tahun 2019.  
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c. Mengidentifikasi perencanaan keperawatan dalam asuhan keperawatan pada 

pasien ulkus diabetikum DM tipe II dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif 

di ruang dahlia garing BRSU Tabanan tahun 2019. 

d. Mengidentifikasi pelaksanaan keperawatan dalam asuhan keperawatan pada 

pasien ulkus diabetikum DM tipe II dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif 

di ruang dahlia garing BRSU Tabanan tahun 2019. 

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan dalam asuhan keperawatan pada pasien 

ulkus diabetikum DM tipe II dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif di ruang 

dahlia garing BRSU Tabanan tahun 2019. 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat teoritas   

a. Dapat digunakan untuk memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan 

bagi pasien serta keluarga agar mampu lebih mengetahui tentang penyakit diabetes 

melitus dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif. Selain itu dapat juga 

digunakan sebagai sumber data dalam mendukung proses pendidikan guna 

meningkatkan kualitas pendidikan di bidang kesehatan dikemudian harinya.   

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data untuk mengembangkan 

keperawatan medical bedah kususnya pada penyakit diabetes melitus dengan 

gangguan difisit pengetahuan serta sebagai bahan dasar untuk memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien ulkus diabetikus DM tipe II dengan gangguan perfusi 

perifer tidak efektif.  
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2. Manfaat praktis   

a. Bagi pelayanan kesehatan dapat digunakan sebagai bahan dalam pemberian 

asuhan keperawatan pada pasien ulkus diabetikum DM Tipe II dengan gangguan 

perfusi perifer tidak efektif.  

b. Memberikan pengalaman serta menambah pengetahuan baru bagi peneliti untuk 

melakukan observasi dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien ulkus 

diabetikum DM tipe II dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif di Ruang 

Dahlia Garing BRSU Tabanan Tahun 2019.  

 


