
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Penyakit Diabetes Melitus Tipe II 

1. Pengertian diabetes melitus 

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang tidak menular 

yang membutuhkan perawatan   medis yang lebih lanjut untuk pasien sehingga 

dibutuhkan pengelolaan diri, pendidikan serta dukungan untuk mencegah 

komplikasi akut yang muncul dan untuk mengurangi resiko komplikasi jangka 

panjang (ADA, 2012).  

Diabetes Melitus (DM) adalah sekelompok kelainan heterogen yan 

ditandai oleh kenaikan kadar gukosa darah atau hiperglikemia. Pada DM 

kemampuan tubuh untuk bereaksi terhadap insulin dapat menurun atau pancreas 

dapat menghentikan sama sekali proses produksi insulin (Wijaya & Putri, 2013) 

2. Klasifikasi diabetes melitus  

a. Diabetes melitus  tipe I (Insulin Dependent Diabetes Melitus/ IDDM)  

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

c. Diabetes melitus  Malnutrisi 

d. Diabetes melitus yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya 

e. Diabetes melitus gestasional (gestational diabetes mellitus {GDM}) (Wijaya 

& Putri, 2013) 
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3. Etiologi diabetes melitus  

a. DM tipe I (Insulin Dependent Diabetes Melitus / IDDM) 

1) Faktor genetic/ herediter  

2) Peningkatan kerentanan sel-sel beta dan perkembangan antibody autoimun 

terhadap penghancuran sel-sel beta. 

3) Faktor infeksi virus 

4) Infeksi virus coxsakie pada individu yang peka secara genetik.  

5) Faktor imunologi  

6) Respon autoimun abnormal  menyebabkan antibody menyerang jaringan 

normal yang dianggap sebagai jaringan asing (Wijaya & Putri, 2013) 

b. DM tipe II (No Insulin Dependent Diabetes Melitus / NIDDM) 

1) Obesitas: obesitas menurunkan jumlah reseptor insulin dari sel target 

diseluruh tubuh yang menyebabkan insulin yang tersedia menjadi kurang 

efektif dalam meningkatkan efek metabolic. 

2) Usia : diabetes mellitus tipe II ini cenderung meningkat usia 65 tahun 

3) Riwayat keluarga 

4) Kelompok etnik (di Amerika Serikat, golongan Hispank serta penduduk asli 

Amerika tertentu kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya diabetes 

tipe II dibandingkan dengan golongan Afro-Amerika. 

c. DM Malnutrisi  

Diabetes mellitus ini terjadi karena kurangnya protein kronik yang 

menyebabkan hipofungsi pancreas (Wijaya & Putri, 2013). 
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`4.  Patofisiologi diabetes melitus 

 Patofisiologi dari diabetes melitus menurut Brunner & Suddarth (2005) 

adalah sebagai berikut: 

a. Diabetes Melitus tipe I  

Pada diabetes mellitus tipe II terdapat ketidakmampuan untuk 

menghasilkan insulin karena sel- sel beta pankreas telah dihancurkan oleh 

proses autoimun. Hiprglikemia puasa terjadi akibat produksi glukosa yang 

tidak terukur oleh hati. Disamping itu, glukosa yang berasal dari makanan 

tidakdalam darah dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam 

darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial (sudah makan). Ketika 

konsentrasi glukosa dalam darah terjadi cukup tinggi, ginjal tidak dapat 

menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar, akibatnya glukosa 

tersebut muncul dalam urin (Glukosuria). Apabila glukosa yang berlebih 

dieksresikan ke dalam urin, ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan 

elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini disebut dengan diuresis osmotic. 

Sebagai akibat dari kehilangan cairan yang berlebih, pasien akan mengalami 

peningkatan dalam berkemih (polyuria) dan rasa haus (polidipsia). 

Defisiensi insulin juga mengganggu metabolisme protein dan lemak 

yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami 

peningkatan selera makan (polifagia) akibat menurunnya simpanan kalori. 

Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Proses ini akan terjadi 

tanpa hambatan dan lebih lanjut turut menimbulkan hiperglikemia. Disamping 

itu akan terjadi pemecahan lemak. Badan keton merupakan asam yang 

mengganggu keseimbangan asam basa tubuh apabila jumlahnya berlebihan. 

Ketoasidosis diabetik yang diakibatkannya dapat menyebabkan tanda dan 
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gejala seperti nyeri abdominal, mual, muntah, hiperventilasi, napas berbau 

aseton dan bila tidak ditangani akan menimbulkan perubahan kesadaran, koma 

bahkan kematian.  

b. Diabetes melitus tipe II 

Pada Diabetes tipe II terdapat dua masalah yang berhubungan dengan 

insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin 

akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat 

terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam 

metabolisme glukosa didalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe II disetai 

dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian insulin menjadi tidak 

efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan.  

Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan progresif maka 

awitan diabetes tipe II dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami 

pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, 

iritabilitas, kabur (jika kadar glukosanya sangat tinggi). Penyakit Diabetes 

membuat gangguan/ komplikasi melalui kerusakan pada pembuluh darah di 

seluruh tubuh, disebut angiopati diabetik. Penyakit ini berjalan kronis dan 

terbagi dua yaitu gangguan pada pembuluh darah besar (makrovaskular) disebut 

makroangiopati dan pada pembuluh darah halus (mikrovaskuler) disebut 

mikroangiopati.  

Ada tiga problem utama yang terjadi bila kekurangan atau tanpa insulin: 

1. Penurunan penggunaan glukosa 

2. Peningkatan mobilisasi lemak 

3. Peningkatan pengunaan protein (Wijaya & Putri, 2013). 
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B. Konsep Penyakit Ulkus Diabetikum  

1. Pengertian ulkus diabetikum 

Ulkus merupakan luka terbuka pada permukaan kulit atau selaput lendir 

dan ulkus adalah kematian jaringan yang luas dan disertai invasif kuman saprofit. 

Adanya koman saprofit tesebut menyebabkan ulkus berbau, ulkus diabetikum 

juga merupakan salah satu gejala klinik dan perjalanan penyakit Diabetes 

Melitus dengan neuropati perifer (Andyagreeni, 2018). 

Luka Kaki Diabetik (LKD) adalah kerusakan sebagian jaringan (partial 

thickness) atau keseluruhan (full thickness) pada kulit yang dapat meluar 

kejaringan dibawah kulit, tendon, otot, tulang atau persendian yang terjadi pada 

seseorang yang menderita penyakit Diabetes Melitus (Parmet, 2012; Frykberg, 

2012). 

2. Penyebab ulkus diabetikum  

Penyebab ulkus diabetikum memiliki banyak komponen yang meliputi 

neuropati sensori perifer, trauma, deformitas, iskemia, pembentukan kalus, 

infeksi dan edema. Penyebab terjadinya ulkus diabetikum karena dua gaktor 

yaitu faktor yaitu endogen dan ekstrogen. Faktor endogen yaitu genetik 

metabolik, angiopati diabetic, neuropati diabetic dan faktor ekstrogen yaitu 

trauma, infeksi, obat. Faktor utama yang yang meneybabkan terjadinya ulkus 

diabetikum adalah angiopati dan neuropati.  

Neuropati diabetik adalah suatu kelainan pada urat saraf akibat dari 

diabetes melitus akibat kadar gula dalam darah yang tinggi dapat merusak urat 

saraf penderita dan menyebabkan hilang atau menurunnya sensasi nyeri pada 

kaki, kerusakan saraf menyebabkan terjadinya mati rasa, penurunan 
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kemampuan merasakan sensasi sakit, panas, dingin. Awalnya proses 

pembentukan ulkus berhubungan dengan hiperglikemia yang berpengaruh 

pada saraf perifer, kolagen, keratin, dan suplai vaskuler. Dengan adanya 

tekanan mekanik terbentuk keratin keras pada daerah kaki yang mengalami 

beban terbesar. Neuropati sensoris perifer memungkinkan terjadinya trauma 

berulang mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan area kalus. Selanjutnya 

terbentuk kavitas yang membesar dan akhirnya rupture sampai permukaan 

kulit menimbulkan ulkus. Mikroorganisme yang masuk mengadakan 

kolonisasi di daerah ini. Drainase yang inadekuat menimbulkan closed space 

infection. Akhirnya sebagian konsekuensi system imun yang abnormal, 

bakteria sulit dibersihkan dan infeksi menyebar ke jaringan sekitarnya. 

Angiopati diabetik adalah suatu penyempitan pada pembuluh darah yang 

terdapat pada penderita diabetes. Pada penderita diabetes melitus mudah 

mengalami penyempitan dan penyumbatan karena adanya gumpalan darah, 

yang terjadi baik pada pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. 

Apabila terjadi penyumbatan pada pembuluh darah besar maka penderita akan 

merasakan sakit pada tungkai sesudah ia berjalan pada jarak tertentu dan 

kemudian menyebabkan terjadinya luka diabetik yang terjadi pada kaki. 

Angiopati mengakibatkan terjadinya penurunan asupan nutrisi, oksigen serta 

antibiotika sehingga terjadinya luka yang susah sembuh (Wijaya & Putri, 

2013). 
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3. Klasifikasi 

Klasifikasi ulkus diabetikum  menurut (Wijaya & Putri, 2013) yaitu 

sebagai berikut : 

Derajat 0  : Tidak ada lesi, kulit masih utuh dengan kemungkinan 

disertai kelainan bentuk kaki seperti “ claw,callus”. 

Derajat I  : Ulkus superfisial terbatas pada kulit. 

Derajat II : Ulkus dalam menembus tendon dan tulang. 

Derajat III : Abses dalam, dengan atau tanpa osteomyelitis. 

Derajat IV    : Gangren jari kaki atau bagian distal kaki dengan atau tanpa 

selulitis. 

Derajat V    : Gangren seluruh kaki atau sebagian tungkai.  

C. Konsep Perfusi Perifer Tidak Efektif Pada Pasien Ulkus Diabetikum DM 

Tipe II  

 

1. Pengertian perfusi perifer tidak efektif 

Perfusi perifer tidak efektif adalah penurunan sirkulasi darah pada level 

kapiler yang dapat mengganggu metabolism tubuh (PPNI, 2016). Sedangkan 

menurut (Nurarif & Kusuma, 2015) perfusi perifer tidak efektif adalah 

Penurunan darah ke perifer yang dapat mengganggu kesehatan. 

2. Patofisiologi perfusi perifer tidak efektif pada ulkus diabetikum DM  

Tipe II 

Masalah kaki yang diawali adanya hiperglikemia pada penyandang 

Diabetes Melitus yang menyebabkan Kelainan neuropati dan kelainan pada 

pembulih darah. Neuropati sensorik maupun motoric dan autonomik akan 

mengakibatkan berbagai perubahan pada kulit dan otot yang kemungkinan 
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menyebabkan terjadinya perubahan distribusi tekanan pada telapak kaki 

selanjutnya akan mempermudah terjadinya ulkus. Adanya kerentanan terhadap 

infeksi menyebabkaninfeksi mudah merebak menjadi infeksi yang luas. Faktor 

aliran darah yang kurang juga akan lebih lanjut menambah rumitnya 

pengobatan ulkus pada kaki diabetes (Wijaya & Putri, 2013). 

Ulkus Diabetikum terdiri atas kavitas sentral biasanya lebih besar 

dibandingkan dengan pintu masuknya dan di kelilingi kalus keras dan tebal. 

Awalnya proses pembentukan ulkus berhubungan dengan hiperglikemia yang 

berpengaruh pada saraf perifer, kolagen, keratin, dan suplai vaskuler. Dengan 

adanya tekanan mekanik terbentuk keratin keras pada daerah kaki yang 

mengalami beban terbesar. Neuropati sensoris perifer memungkinkan 

terjadinya trauma berulang mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan area 

kalus. Selanjutnya terbentuk kavitas yang membesar dan akhirnya rupture 

sampai permukaan kulit menimbulkan ulkus. Mikroorganisme yang masuk 

mengadakan kolonisasi di daerah ini. Drainase yang inadekuat menimbulkan 

closed space infection. Akhirnya sebagian konsekuensi system imun yang 

abnormal, bakteria sulit dibersihkan dan infeksi menyebar ke jaringan 

sekitarnya (Wijaya & Putri, 2013).  

Penyakit neuropati dan vaskuler adalah factor utama yang 

mengkontribusi terjadinya luka. Masalah luka yang terjadi pada penderita 

diabetes terkait dengan adanya pengaruh pada saraf yang terdapat pada kaki, 

biasanya dikenal sebagai neuropati perifer. Pada penderita dengan deabetik 

sering kali mengalami gangguan pada sirkulasi. Gangguan sirkulasi ini 
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merupakan yang berhubungan dengan “pheripheral vasculal diseases”. Efek 

sirkulasi ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada saraf.  

Mekanisme umum pada neuropati yang dapat dijelaskan adalah adanya 

polyol patway. Kejadianneuropati yang diakibatkan karena status hiperglikemia 

akan memicu aktifitas enzim aldolase reductase dan sorbitol dehydrogenase. 

Hal ini mengakibatkan terjadinya konversi glukosa intraseluler menjadi sorbitol 

fan fructose. Akumulasi kedua produk gula tersebut   mengakibatkan terjadinya 

penurunan pada sintesis sel saraf myinositol, yang dibutuhkan untuk konduksi 

neuron normal. Selanjutnya, konversi kimiawi glukosa mengakibatkan 

penurunan cadangan nikotinamid adenine dinukliotid pospat (NADP), Yang 

dibutuhkan untuk detoksifikasi reaksi oksigen dan untuk sintesis vasodilator 

nitric oksida (NO). Terjadinya peningkatan stress oksidatif pada sel saraf dan 

peningkatan vasokonstriksi menyebabkan isekemia, yang pada akhirnya 

meningkatkan injuri pada sel saraf dan kematian. Hiperglikemia dan stress 

oksidatif juga berkontribusi terhadap proses glisasi protein sel saraf dan 

aktivitas yang tidak tepat dari protein kinase C, yang mengakibatkan disfungsi 

system saraf dan iskemia (Tarwoto, 2012). 

Penderita diabetes melitus sering kali mengalami gangguan sirkulasi. 

Gangguan yang sering terjadi adalah penyakit pembuluh darah arteri perifer 

(PAD) merupakan factor yang berkontribusi terhadap perkembangan ulserasi 

kaki sampai 50% kasus. Kondisi umumnya mempengaruhi arteri tibialis atau 

arteri peroneal pada otot betis. Disfungsi sel endothelial dan abnormalitas sel 

otot polos berkembang pada pembuluh arteri sebagai konsekuensi status 

hiperglikemia yang persisten. Perkembangan selanjutnya mengakibatkan 
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penurunan kemampuan vasodilator endoelium menyebabkan vasokonstriksi 

pembuluh arteri. Lebih jauh hiperglikemia pada diabetes dihubungkan dengan 

peningkatan thromboxane A2, suatu vasokonstiktor dan agonisagregasi platelet, 

yang memicu peningkatan hiperkoagulasi plasma. Selain itu juga terjadi 

penurunan fungsi matriks ekstraseluler pembuluh darah yang memicu 

terjadinya stenosis lumen arteri. Akumulasi kondisi diatas memicu terjadinya 

penyakit obstruksi arteri yang pada akhirnya mengakibatkan iskemia pada 

ekstremitas bawah dan meningkatkan resiko ulserasi pada penderita diabetes 

melitus (Tarwoto, 2012).  

Penderita diabetes melitus selain memiliki gangguan pada pembuluh 

darah arteri perifer, penderita diabetes melitus dapat mengalami ulkus kaki 

diabetik yang disebabkan oleh bendungan akibat aliran stasis pada vena. 

Adanya stasis aliran vena ditandai dengan adanya edema. Stasis vena biasanya 

timbul diakibatkan fungsi fisiologi pengembalian darah dari ekstremitas bawah 

menuju jantung terganggu. Selain itu gangguan pada saraf autonomy 

pengaruhnya terjadinya perubahan tonus otot yang menyebabkan abnormalnya 

aliran darah. Dengan demikian kebutuhan akan nutrisi dan oksigen maupun 

antibiotic tidak mencukupi atau tidak mecapai perifer, juga tidak memenuhi 

kebutuhan metabolisme pada lokasi tersebut. Efek pada autonomi neuropati ini 

akan  menyebabkan kulit menjadi kering, antihidrosis: yang memudahkan kulit 

menjadi rusak dan mengkontribusi untuk terjadinya gangren. Dampak lain 

adalah karena adanya neuropati perifer yang mempengaruhi kepada saraf 

sensori dan system motoric yang menyebabkan hilangnya sesasi nyeri, tekanan 

dan perubahan temperature. Sehingga akan terjadi gangguan perfusi perifer 
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tidak efektif yang ditandai dengan Pengisian kapiler >3 detik, nadi perifer 

menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit 

menurun, parastesia, nyeri ekstremitas (klaudikasi intrmiten), edema, 

penyembuhan luka lambat, indeks ankle-brachial <0,90, bruit femonal (PPNI, 

2016).  

3. Manifestasi klinis perfusi perifer tidak efektif pada ulkus diabetikum DM 

Tipe II 

Adapun manifestasi klinis dari perfusi perifer tidak efektif menurut 

(PPNI, 2016) adalah sebagai berikut: 

a. Pengisian Kapiler >2 detik  

b. Nadi perifer menurun atau tidak teraba  

c. Akral teraba dingin 

d. Warna kulit pucat 

e. Turgor kulit menurun 

f. Nyeri ekstremitas ( klaudikasi intermiten) 

g. Indeks ankle-brachial < 0,90 

h. Parastesia 

i. Edema  

j. Penyembuhan luka lambat  

Proses penyembuhan luka pada ulkus diabetikum pada dasarnya sama 

dengan proses penyembuhan luka secara umum, tetapi proses penyembuhan 

ulkus kaki diabetikum memerlukan waktu yang lebih lama pada fase-fase 

tertentu karena terdapat berbagai macam penyulit diantaranya: kadar glukosa 

darah yang tinggi, infeksi pada luka dan luka yang sudah mengarah dalam 

keadaan kronis. Hal tersebut memperpanjang fase inflamasi penyembuhan 
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luka karena zat inflamasi dalam luka kronis lebih tinggi dari pada luka akut 

(Syabariyah, 2015).  

k. Bruit femonal 

l. Nyeri ekstremitas (klaudikasi intermiten) 

4. Penatalaksanaan ulkus diabetikum DM Tipe II 

Tujuan utama dari penatalaksanaan dari ulkus diabetikum yaitu mencapai 

penutupan luka secepat mungkin. Menyelesaikan ulkus diabetikum pada kaki 

dan menurunkan kejadian berulang dapat menurunkan kemungkinan amputasi 

pada ekstremitas bagian bawah pasien DM (Tarwoto, 2012). 

Asosiasi penyembuhan luka mendefinisikan luka kronik merupakan luka 

yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan sesuai dengan yang 

seharusnya dalam mencapai integritas anatomi dan fungsinya, terjadi 

pemanjangan proses inflamasi dan kegagalan dalam re epitelisasi dan 

memungkinkan kerusakan lebih jauh dan infeksi. Menurut Frykberg, R. G., at.al  

(2006),  mengatakan area penting dalam manajemen ulkus diabetikum meliputi 

manajemen komorbiditi, evaluasi status vaskuler dan tindakan yang tepat 

pengkajian gaya hidup/factor  psikologi, pengkajian dan evaluasi ulser, 

manajemen dasar luka dan menurunkan tekanan. Dalam hal ini dapat di uraikan 

sebagai berikut:  

a. Manajemen komorbiditi  

Diabetes Melitus adalah penyakit multi organ semua komorbiditi yang 

mempengaruhi penyumbuhan luka harus dikaji dan dimanajemen multidisiplin 

untuk mencapai tujuan yang optimal pada ulkus diabetikum. Beberapa 
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komorbiditi yang mempengaruhi penyembuhan luka meliputi hiperglikemia 

dan penyakit vaskuler (Tarwoto,  2012). 

b. Evaluasi status vaskuler 

Perfusi arteri memegang peranan penting dalam penyembuhan luka dan 

harus dikaji pada pasien dengan ulkus, selama sirkulasi terganggu luka akan 

mengalami kegagalan penyembuhan dan beresiko amputasi. Adanya 

insufisiensi vaskuler dapat berupa edema, karakteristik kulit yang terganggu 

(tidak ada rambut, penyakit kuku, penurunan kelembaban), penyembuhan 

lambat, ekstremitas dingin, penurunan pulsasi perifer (Tarwoto, 2012).  

Pemeriksaan diagnostic studi penting sekali dilakukan pada pasien yang 

mengalami ulkus diabetikum. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui 

secara spesifik abnormalitas anatomic maupun fungsional dari vaskuler. 

Pemeriksaan khusus pada vaskuler dapat mengidentifikasi komponen- 

komponen dalam isistem vaskuler proses penyakit, proses patologi spesifik, 

tingkat lesi pada pembuluh darah dan sejauh mana keparahan kerusakan 

pembuluh darah. Pemeriksaan diagnostic untuk mengetahui fungsi pembuluh 

darah meliputi pemeriksaan non invasif dan invasif. Pemeriksaan non invasif 

meliputi tes sederhana tourniquet, plethysmography, ultrasonography atau 

imaging duplex, pemeriksaan dopler, analisis tekanan segmental, perhitungan 

TcPO2 dan magnetic resonance angiography (MRA). Sedangkan pemeriksaan 

yang bersifat invasif adalah venography dan arteriography (Tarwoto, 2012).  

c. Pengkajian gaya hidup/ factor psikososial 

Gaya hidup dan factor psikologi dapat mempengaruhi penyembuhan luka. 

Contoh, merokok alcohol, penyalahgunaan obat, kebiasaan makan, obesitas, 

malnutrisi dan tingkat mobilitas dan aktivitas. Selain itu depresi dan penyakit 
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mental juga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Pengkajian dan evaluasi 

ulkus (Tarwoto, 2012). Pentinnya evaluasi secara menyeluruh tidak dapat 

dikesampingkan. Penemuan hasil pengkajian yang spesifik akan mempengaruhi 

secara langsung tindakan yang akan dilakukan. Evaluasi awal dan deskripsi 

yang detail menjadi penekanan meliputi lokasi, ukuran, kedalaman, bentuk, 

inflamasi, edema, eksudat (kualitas dan kuantitas), tindakan terdahulu, durasi, 

callus, maserasi eritema, dan kualitas dasar luka (Tarwoto, 2012).  

d. Manajemen jaringan / tindakan dasar ulkus.  

Tujuan dari debridemen adalah membuang jaringan mati atau jaringan 

yang tidak penting. Debridemen jaringan nekrotik merupakan komponen 

integral dalam penatalaksanaan ulkus kronik agar ulkus mencapai 

penyembuhan. Proses debridemen dapat dengan cara pembedahan, enzimatik, 

autolitik, mekanik, dan biological (larva). Kelembaban akan mempercepat 

proses re epitelisasi padaa ulkus diabetikum. Keseimbangan kelembaban ulkus 

meningkatkan proses autolisis dan granulasi. Untuk itu diperlukan pemilihan 

balutan yang menjaga kelembaban luka (Tarwoto, 2012). 

e. Penurunan tekanan / off-loading.  

Menurunkan tekanan pada ulkus diabetikum adalah tindakan yang 

penting. Off loading mencegah trauma lebih lanjut dan membantu 

meningkatkan penyembuhan. Ulkus diabetikum merupakan luka komplek yang 

dalam penatalaksanaannya harus sistematis, dan dengan pendekatan tim 

interdisiplin. Perawat memiliki kesempatan signifikan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kesehatan kaki, mengidentifikasi masalah kegawatan yang 

muncul, menasihati pasiennterhadap faktoe resiko, dan mendukung praktik 

perawatan diri yang tepat (Tarwoto, 2012).  
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D. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus Diabetikum DM Tipe II 

Dengan Gangguan Perfusi Perifer Tidak efektif  

1. Pengkajian keperawatan 

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dari proses keperawatan 

dan merupakan suatu yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai 

sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan 

(Budiono & Pertami, 2015). Tujuan pengkajian adalah untuk mengumpulkan 

informasi dan membuat data dasar klien. Cara yang di lakukan dalam 

pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, pemeriksaan fisik dan 

diagnostik. Pengkajian yang di lakukan pada pasien diabetes melitus Menurut 

(Wijaya & Putri, 2013). 

a) Pengumpulan Data 

1) Identitas Pasien 

Identitas pasien terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin,  tempat 

tanggal lahir, agama, status perkawinan , suku bangsa, nomor register, tanggal 

masuk rumah sakit,  diagnose medis serta penanggung jawab.  

2) Keluhan utama 

Keluhan utama yang di alami pasien dengan ulkus diabetikum DM Tipe 

II  biasanya adalah adanya rasa kesemutan pada kaki atau tungkai bawah, rasa 

raba menurun, adanya nyeri pada luka dan luka yang tidak kunjung sembuh 

dan berbau. 

3) Riwayat kesehatan sekaranng  

Riwayat kesehatan sekarang terdiri dari kapan luka terjadi, penyebab 

terjadinya luka dan upaya untuk mengatasi luka tersebut. Ada pula tanda dan 

gejala yang mungkin dialami oleh pasien dengan ulkus deabetikum DM Tipe 
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II adalah adanya gatal pada kult disertai luka yang tidak sembuh-sembuh, 

kesemutan, menurunnya berat badan , meningkatnya nafsu makan, sering haus, 

banyak kencing, dan menurunna ketajaman pengelihatan.  

4) Riwayat kesehatan dahulu 

Memiliki riwayat penyakit DM atau penyakit-penyakit lain yang ada 

kaitannya dengan defisiensi insulin misalnya penyakit pancreas, dan memiliki 

penyakit Hipertensi, ISK yang berulang, adanya obesitas, tindakan medis yang 

pernah didapat maupun obat-obatan yang biasa digunakan penderita. 

5) Riwayat kesehatan keluarga  

Riwayat kesehatan keluarga biasanya dapat dilihat dari genogram keluarga 

yang dapat menunjukkan adanya anggota keluarga yang lain yang memiliki DM 

maupun penyakit lainnya yang ada kaitannya dengan defesiensi insulin alam 

tubuh seperti jantung dan hipertensi. 

b. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan fisik head to toe yang biasanya dilakukan pada pasien dengan 

ulkus deabetikum DM Tipe II yaitu:  

1) Kulit dan rambut 

         Inspeksi  

Kulit   : pucat,  tidak ada lesi, turgor kulit menurun, edema.  

Jumlah rambut : tidak rontok 

Warna rambut : hitam 

Kebersihan rambut : bersih 

 Palpasi   : Akral teraba dingin  

 

2)  Kepala 

         Inspeksi  : Bentuk simetris antara kanan dan kiri 

  Bentuk kepala lonjong tidak ada lesi 
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         Palpasi  : Tidak ada nyeri tekan. 

 

3) Mata 

Inspeksi : Bentuk bola mata lonjong, sklera ikhterik. 

 

4)  Telinga 

 Inspeksi : Ukuran sedang, simetris antara kanan dan kiri, tidak ada 

    serumen pada lubang telinga, tidak ada benjolan. 

 

5) Hidung 

         Inspeksi  : Simetris, tidak ada sekret, tidak ada lesi 

         Palpasi  : Tidak ada benjolan. 

 

6)  Mulut 

Inspeksi : Bentuk mulut simetris, lidah bersih, gigi bersih, mukosa  

  lembab. 

 

7)  Leher 

         Inspeksi  : Bentuk leher simetris, tidak terdapat benjolan di 

leher. 

         Palpasi  : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid. 

 

8)  Paru 

         Inspeksi  : simetris antara kanan dan kiri 

         Palpasi  : getaran lokal femitus sama antara kanan dan kiri 

         Auskultasi : normal 

         Perkusi  : resonan 

9)      Abdomen 

         Inspeksi  : perut datar simetris antara kanan dan kiri 

         Palpasi  : tidak ada nyeri 

         Perkusi  : resonan 

10)    Ekstremitas atas 
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Inspeksi : tangan kanan dan kiri normal.  

 

  Ekstremitas bawah 

Inspeksi : terdapat luka dikaki  

Palpasi  : Terdapat nyeri pada luka  

Selain itu ada pula pemeriksaan fungsional pada pasien dengan ulkus 

diabetikum DM Tipe II sebagai berikut : 

a. Aktivitas dan istirahat 

Lelah, kelemahan, sulit bergerak/berjalan, kram otot, penurunan 

kekuatanotot dan tonus otot.  

b. Sirkulasi 

Adanya riwayat AMI, klaudikasi, hipertensi, kebas, kesemutan, ulkus kaki 

dan penyembuhan lama. Selain itu menunjukkan gejala takikardi, 

perubahan TD postural, penurunan atau absen nadi, disritmia JVP, kulit 

yang kering, hangat dan mataa cekung. 

3) Integritas ego 

Stress dan ansietas juga mempengaruhi proses penyembuhan pasien  

4) Eliminasi 

Perubahan pola berkemih, polyuria, nocturia, nyeri dan panas serta kesulitan 

mengosongkan kandung kemih, infeksi kandung kemih, diare , perut lunak 

kembung, urin berwarna kuning pekat, polyuria menjadi oliguria dan anuri 

jika terjadi hypovolemia, urin berbau keruh (infeksi), perut kerat dan 

berdistensi, bising usus bekurang atau meningkat. 
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5) Makan/ Minum 

Pasien DM dapat melaporkan gejala penurunan nafsu makan, mual muntah, 

anoreksia, penurunan berat badan, haus dan penggunaan deuretik. 

6) Neurosensory 

Gejala yang dirasakan dapat berupa pusing, sakit kepala, kesemutan, kebas 

kelemahan pada otot, parastesia, dan gangguan penglihatan. 

7) Nyeri/kenyamanan 

Pasien DM dapat merasakan nyeri pada perut dan kembung. Tanda yang 

muncul yaitu ekspresi muka menyeringai saat palpasi abdomen dan sikap 

melindungi. 

8) Pernafasan 

Pernafasan dapat menunjukkan nafas cepat (DKA), batuk dengan atau tanpa 

sputum prulen (terganggunya adanya infeksi/tidak). 

9) Keamanan 

Pada pasien DM biasanya mengeluh gatal, kulit kering dan ulkus pada kulit 

yang susah sembuh dan berbau.  

10) Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada pasdien dengan ulkus 

diabetikum DM Tipe II adalah:   

1) Pemeriksaan Darah 

Pemeriksaan darah dapat meliputi pemeriksaan glukosa darah yaitu: GDS 

> 200 mg/dl, dua jam post prandial >200 mg/dl, dan gula darah puasa > 140 

mg/dl. 
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2) Urine 

Pemeriksaan didapatkan adanya glukosa dalam urine. Pemeriksaan 

dilakukandengan cara benedict (reduksi). Hasil dapat dilihat melalui 

perubahan warna pada urine: hijau (+), kuning (++), merah (+++), dan merah 

bata (++++). 

3) Kultur pus 

Mengetahui jenis kuman pada luka dan memberikan antibiotic yang 

sesuai dengan jenis kuman. 

Data fokus yang di dapat dari pengkajian pada pasien dengan ulkus 

diabetikum DM Tipe II dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif (PPNI, 

2016). 

Tanda Gejala Mayor dan Minor 

1).Data Subjektif  

a) Parastesia 

b) Nyeri ekstremitas (klaudikasi intermiten) 

2). Data Objektif  

a) Pengisian kapiler >3 detik 

b) Nadi perifer menurun atau tidak teraba 

c) Akral teraba dingin 

d) Warna kulit pucat 

e) Turgor kulit menurun 

f) Edema 

g) Penyembuhan luka lambat 

h) Indeks ankle brachial <0,90 
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i) Bruit femoral 

2. Diagnosa keperawatan  

Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respons 

klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 

yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan 

untuk mengidentifikasi respons klien individu, keluarga dan komunitas 

terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (PPNI, 2016). Adapun 

diagnosa yang diteliti pada penelitian ini adalah Perfusi perifer tidak efektif 

berhubungan dengan penurunan aliran arteri dan/atau vena ditandai dengan 

pengisian kapiler >3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba 

dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun, warna kulit pucat, edema, 

penyembuhan luka lambat, indeks ankle brachial <0,90, bruit femoral, 

parastesia dan nyeri ekstremitas (kludikasi intermiten) (PPNI, 2016). 

3. Rencana Keperawatan  

Perencanaan merupakan pengembangan strategi desain untuk mencegah, 

mengurang, dan mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dalam 

diagnose keperawatan.Desain perencanan menggambarkan sejauh mana 

perawat mampu menyelesaikan masalah dengan efektif dan efesien (Budiono 

& Pertami, 2015)  

Perencanan merupakan petunjuk tertulis yang mencermikan secara tepat 

mengenai tindakan yang akan diberikan terhadap klien sesuai dengan 

kebutuhannya berdasarkan diagnosa keperawatan. Perencanaan dapat 

memberikan kesempatan kepada perawat, klien, keluarga dan orang terdekat 

untuk merumuskan rencana tindakan keperawatan yang tepat untuk menangani 
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masalah kesehatan yang dihadapi klien. Adapun rencana keperawatan pada 

perfusi jaringan tidak efektif, tujuan menurut Nursing Outcome Classification 

(Moorhead, Johnson, Meridean, & Swanson, 2013). 

 

Tabel 1  

Rencana Keperawatan Pada Pasien Ulkus Diabetikum  

DM Tipe II Dengan Gangguan Perfusi Perifer  

Tidak Efektif Di Ruang Dahlia Garing  

BRSU Tabanan Tahun 2019 
 

Diagnosa Keperawatan Tujuan dan 

Kriteria Hasil 

Intervensi 

1 2 3 

Perfusi perifer tidak 

efektif 

Definisi : Perfusi 

perifer tidak efektif adalah 

penurunan sirkulasi darah 

pada level yang dapat 

mengganggu metabolisme 

tubuh.  

Batasan 

Karakteristik : 

1. Pengisian kapiler >3 

detik detik 

2. Nadi perifer menurun 

3. atau tidak teraba, Akral 

teraba dingin, 

 

 

 

 

Selama 3 x24 jam, 

perfusi jaringan 

perifer pasien 

menjadi efektif 

dengan kriteria hasil: 

NOC : 

Tissue Perfusion 

Peripheral 

1. Capilary refil pada 

jari-jari dalam 

batas normal (< 2 

dtk) 

2. Tekanan darah 

sistolik dalam batas 

normal (<140 

mmHg) 

         

 

 

NIC : 

Circulatory Care : 

Arterial 

Insufficiency 

1. Lakukan 

penilaian 

komprehensif dari 

sirkulasi perifer (mis 

: memeriksa denyut 

nadi perifer, edema, 

capillary refill, 

warna,dan suhu) 

2. Evaluasi edema 

perifer 

dan denyut nadi 

3.Beri obat 

antiplatelet 
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1 

 

4. Warna kulit pucat, 

5. Turgor kulit menurun, 

6. Edema 

7. penyembuhan luka 

lambat 

8. Indeks ankle brachial 

<0,90 

9. Bruit femoral, 

10. Parastesia 

11. Nyeri ekstremitas 

 2  

 

3. Tekanan darah 

diastolik dalam 

batas normal (< 90 

mmHg) 

4. Tekanan nadi 

(dalam batas 

normal (60-100 

x/mnt) Tidak 

terjadi edema pada 

perifer 

        3 

 

atau antikoagulan, 

jika di 

perlukan 

4. Rubah posisi 

pasien 

setidaknya setiap 2 

jam dan lakukan 

perawatan luka 

setiap hari 

5. Lindungi 

ektremitas dari 

Cedera 

6. Pertahankan 

hidrasi yang adekuat 

untuk menurunkan 

kekentalan darah 

7. Monitor status 

cairan,termasuk 

asupan dan keluaran 

Faktor Yang 

Berhubungan : 

1. Penurunan aliran arteri 

dan /atau vena 

2. Peningkatan tekanan 

darah 

3. Hiperglikemi 

4. Kurang terpapar 

informasi tentang 

 Circulatory Care : 

Venous 

Insufficiency 

1. Tinggikan daerah 

ekstremitas sebesar 

20 derajat atau 

lebih di atas 

tingkat jantung, 

jika diperlukan    
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5. proses penyakit (mis. 

Diabetes mellitus, 

hyperlipidemia) 

6. Kurang aktivitas fisik 

7. Kekurangan volume 

cairan 

8. Kurang terpapar 

informasi mengenai 

factor pemberat (mis. 

Merokok, gaya hidup 

menoton,trauma,  

Fluid Management 

1. Monitor berat 

badan harian 

pasien 

2. Monitor tanda 

vital pasien 

3. Kaji lokasi dan 

luasnya edema 

Sumber : Intervensi Keperawatan (Buluchek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 2013) 

 

4. Implementasi Keperawatan  

Rencana keperawatan adalah suatu realisasi rencana tindakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Budiono & Pertami, 2015) 

Implementasi merupakan komponen keempat dari proses keperawatan 

setelah merumuskan rencana asuhan keperawatan. Implementasi merupakan 

suatu bentuk dari prilaku keperawatan yang sangat diperlukan untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan 

diberikan. Dalam teori, implementasi dari rencana asuhan keperawatan 

mengikuti komponen perencanaan dari proses keperawatan. (Potter & Perry, 

2005). 

Implementasi yang dilakukan dalam asuham keperawatan pada pasien 

ulkus diabetikum DM Tipe II adalah: 

a. Circulatory Care : Arterial Insufficiency 

1) Melakukan penilaian komprehensif dari sirkulasi perifer (mis : memeriksa 

denyut nadi perifer, edema, capillary refill, warna,dan suhu) 
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2) Melakukan evaluasi edema perifer dan denyut nadi 

3) Memberi obat antiplatelet jika di perlukan 

4) Merubah posisi pasien setidaknya setiap 2 jam, dan lakukan perawat luka 

setiap hari 

5) Mempertahankan hidrasi yang adekuat untuk menurunkan kekentalan darah 

6) Memonitor status cairan,termasuk asupan dan keluaran 

b. Circulatory Care : Venous Insufficiency 

1). Meninggikan daerah ekstremitas sebesar 20 derajat atau lebih di atas tingkat 

jantung, jika diperlukan 

c. Fluid Management 

1) Memonitor berat badan harian pasien 

2) Memonitor tanda vital pasien dan kaji lokasi dan luasnya edema 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan adalah penilaian dengan cara membandingkan 

perubahan keadaan pasien (hasil yang di amati) dengan tujuan dan kriteria hasil 

yang dibuat pada tahap perencanaan (Budiono & Pertami, 2015). Perumusan 

evaluasi keperawatan meliputi empat komponen yang dikenal dengan istilah 

SOAP, yakni subjektif (data berupa keluhan klien), objektif (data hasil 

pemeriksaan), analisis data (pembandingan data dengan teori), dan perencanaan 

(Asmadi, 2008). Hasil yang diharapkan dari asuhan keperawatan pada pasien 

ulkus diabetikum dengan perfusi perifer tidak efektif ini adalah:  

a. Capilary refil pada jari-jari tangan dalam batas normal (< 2 dtk)  

b. Tekanan darah sistolik dalam batas normal (<140 mmhg) 

c. Tekanan darah diastolik dalam batas normal (< 90 mmhg)  
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d. Tekanan nadi (dalam batas normal (60-100 x/mnt)  

e. Tidak terjadi edema pada perifer menurut Nursing Outcome Classification
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