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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Teori Resiko Infeksi Pada Diabetes Mellitus Tipe II  

1. Resiko Infeksi pada Diabetes Mellitus Tipe II 

Penyandang DM beresiko tinggi mengalami infeksi. Resiko infeksi dipercaya 

disebabkan oleh insufisiensi vaskular yang membatasi respons inflamasi, ketidak 

normalan neurologis yang membatasi kesadaran akan trauma dan predisposisi terhadap 

infeksi bakteri dan jamur (Angelina, 2016). Pada penderita diabetes, luka kaki yang sulit 

untuk sembuh merupakan komplikasi kronis yang bisa muncul bila kadar gula darah tidak 

terkontrol dengan baik (Ekaputra, 2013). Keadaan hiperglikemia yang terus menerus 

akan mempunyai dampak pada kemampuan pembuluh darah tidak berkontraksi dan 

reaksasi berkurang. Hal ini mengakibatkan sirkulasi darah tubuh menurun terutama kaki 

dengan gejala seperti sakit pada tungkai bila melakukan kegiatan fisik, kaki terasa dingin, 

jika luka sukar sembuh, perubahan warna kulit, kaki tampak pucat kebiru biruan. Selain 

itu gangguan persyarafan atau neuropati akan menghambat signal, rangsangan atau 

terputusnya komunikasi dalam tubuh. Syaraf pada kaki sangat penting dalam 

menyampaikan pesan ke otak, sehingga akan menyadarkan kita pada akan adanya bahaya 

pada kaki misalnya rasa sakit saat tertusuk paku atau rasa panas saat terkena benda – 

benda panas (Soegondo, 2009). 

Penurunan sirkulasi darah pada daerah kaki akan menghambat proses 

penyembuhan luka, akibatnya kuman masuk ke dalam luka dan dapat menyebabkan 

terjadinnya infeksi bila tidak ditangani lebih lanjut. Peningkatan kadar gula darah akan 
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menghambat kerja leukosit dalam mengatasi infeksi sehingga luka menjadi ulkus 

gangren maka terjadilan perluasan infeksi (Soegondo, 2009). 

2. Penyebab Infeksi 

Reaksi pertama pada infeksi adalah reaksi yang sangat umum yang 

melibatkan susunan saraf dan sistem hormon yang menyebabkan perubahan metabolik. 

Pada saat itu terjadi reaksi jaringan limforetikularis di seluruh tubuh berupa poliferasi sel 

fagosit dan sel pembuat antibody (limfosit B). Media penularan yang paling banyak 

menyebabkan infeksi yaitu benda mati yang sudah terkontaminasi seperti pakaian. 

Sedangkan organisme patogen dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi 

atau melalui air yang terkontaminasi atau serangga. (Morison, 2004)  

3. Patofisiologi Resiko Infeksi 

Reaksi pertama pada infeksi adalah reaksi yang sangat umum yang 

melibatkan susunan saraf dan sistem hormon yang menyebabkan perubahan metabolik. 

Pada saat itu terjadi reaksi jaringan limforetikularis di seluruh tubuh berupa poliferasi sel 

fagosit dan sel pembuat antibodi (limfosit B). Reaksi kedua adalah berupa reaksi lokal 

yang disebut inflamasi akut. Reaksi ini terus berlangsung selama masih terjadi 

pengerusakan jaringan oleh trauma. Bila penyebab kerusakan jaringan bisa diberantas, 

sisa jaringan yang rusak yang disebut debris akan difagositosis dan dibuang oleh tubuh 

sampai terjadi resolusi dan kesembuhan. Bila terjadi trauma berlebihan, maka reaksi sel 

fagosit kadang berlebihan sehingga debris yang berlebihan terkumpul dalam suatu 

rongga membentuk abses. Trauma yang hebat, berlebihan dan terus menerus 

menimbulkan reaksi tubuh juga yang berlebihan berupa fagositosis debris yang diikuti 

dengan pembentukan jaringan granulasi vaskuler untuk mengganti jaringan yang rusak, 
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fase ini disebut fase organisasi. Bila dalam fase ini pengrusakan jaringan berhenti, maka 

akan terjadi fase penyembuhan melalui pembentukan jaringan granulasi fibrosa. Akan 

tetapi bila pengerusakan jaringan berlangsung terus, maka akan terjadi fase inflamasi 

kronik yang akan sembuh bila rangsang yang merusak hilang. (Wim de Jong, 2005) 

4. Tanda dan Gejala Infeksi 

Pada infeksi tahap awal, mungkin tidak tampak tanda – tanda klinis tetapi 

organisme telah memicu memori imunologis. Dalam kasus ini, infeksi dikatakan bersifat 

subklinis. Adapun tanda dan gejala infeksi seperti pireksia, nyeri setempat, eritema, 

edema lokal, eksudat yang berlebihan, pus dan berbau busuk. (Morison, 2004) 

5. Penatalaksaan  

Jenis kuman yang menginfeksi bisa didapat dari bakteri, jamur, parasit 

ataupun virus. Jika tidak mendapatkan penanganan yang benar maka dapat menimbulkan 

kerusakan yang lebih luas pada jaringan tubuh sekitarnya menjadi mati atau nekrosis. 

Lebih dari itu dapat mengakibatkan penyebaran infeksi ke seluruh tubuh melalui darah, 

menjadi apa yang disebut dengan sepsis hingga mengancam nyawa seseorang. Maka dari 

itu dapat dilakukan  tahap penanganan luka untuk mengurangi resiko infeksi : 

a. Lihat kondisi luka pasien, apakah luka yang dialami pasien dalam keadaan kotor atau 

tidak, ada pus atau ada jaringan nekrotik (mati) atau tidak. Untuk melakukan 

perawatan luka biasanya menggunakan antiseptik (NaCl) dan kassa steril. 

b. Jika ada jaringan nekrotik, sebaiknya dibuang dengan cara digunting sedikit demi 

sedikit sampai kondisi luka mengalami granulasi (jaringan baru yang mulai tumbuh). 
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c. Lihat kedalaman luka, pada pasien diabetes dilihat apakah terdapat sinus (luka dalam 

yang sampai berlubang) atau tidak. Bila terdapat sinus, ada baiknya diguyur (irigasi) 

dengan NaCl sampai pada kedalaman luka, sebab pada sinus terdapat banyak kuman. 

d. Lakukan pembersihan luka sehari minimal dua kali (pagi dan sore), setelah dilakukan 

perawatan lakukan pengkajian apakah sudah tumbuh granulasi. 

e. Setelah luka dibersihkan, lalu ditutup dengan kassa basah yang diberi larutan NaCl 

lalu dibalut disekitar luas luka. Dalam penutupan dengan kassa, jaga dan pastikan agar 

jaringan luar luka tidak tertutup. Karena jika jaringan luar luka ikut tertutup akan 

menimbulkan masrasi (pembengkakan). 

f. Setelah luka ditutup dengan kassa basah bercampur NaCl lalu ditutup kembali dengan 

kassa steril yang kering untuk selanjutnya dibalut. 

g. Jika luka sudah mengalami penumbuhan granulasi (pertumbuhan jaringan kulit yang 

baik yang membuat luka rata), selanjutnya aka nada penutupan luka tahap kedua (skin 

draw) biasanya diambil dari kuit paha. Penanganan luka diabetes harus benar sebab 

pada luka diabetes kuman akan terus menyebar dan memperparah luka. (Margareth 

TH, 2015) 

6. Pengertian Diabetes Mellitus Tipe II 

Diabetes mellitus tipe II adalah suatu kondisi hiperglikemia puasa yang 

terjadi meski tersedia insulin endogen (Angelina, 2016). Diabetes mellitus tipe II disebut 

sebagai penyakit yang lama dan tenang karena gejalanya yang tidak mendadak seperti 

tipe I, tipe II cenderung lambat dalam mengeluarkan gejala hingga banyak orang yang 

baru mengetahui dirinya terdiagnosa berusia lebih dari 40 tahun. Gejala – gejala yang 

timbul juga terkadang tidak terlalu nampak karena insulin dianggap normal tetapi tidak 
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dapat membuang glukosa ke dalam sel – sel. Riwayat keturunan serta obesitas dianggap 

sebagai faktor pencetus diabetes mellitus tipe II karena dapat lemak – lemak yang ada di 

dalam tubuh menghalangi jalannya insulin apalagi di perburuk dengan kurangnya 

melakukan olahraga (Sari, 2012).  

7. Etiologi Diabetes Mellitus Tipe II 

DM tipe II dapat disebabkan karena kurangnya produksi dan ketersediaan 

insulin di dalam tubuh atau terjadinya gangguan fungsi insulin yang sebenarnya 

jumlahnya cukup. Kekurangan insulin disebabkan oleh terjadinya kerusakan 

sebagian kecil atau sebagian besar sel beta pankreas dalam kelenjar pankreas yang 

berfungsi menghasilkan insulin. Gangguan sekresi insulin ini terjadi karena sel beta 

pankreas tidak mampu untuk mensekresikan insulin sesuai dengan kebutuhan 

(Smeltzer & Bare, 2001). Faktor genetik diperkirakan menjadi penyebab utama 

dalam proses terjadinya resistensi insulin. Selain faktor genetic terdapat faktor-

faktor risiko tertentu yang berhubungan dengan proses terjadinya DM tipe II. Faktor-

faktor tersebut adalah faktor usia, obesitas, pola makan, dan merokok (Smelltzer & 

Bare, 2002). 

8. Tanda dan Gejala Diabetes Mellitus Tipe II 

Adanya penyakit diabetes ini pada awalnya seringkali tidak dirasakan dan 

tidak disadari oleh penderita, beberapa keluhan dan gejala menurut (Anies, 2018) 

yang perlu mendapat perhatian adalah : 

a. Kelelahan yang luar biasa 
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Hal ini merupakan gejala yang palig awal dirasakan oleh penderitaa diabetes 

mellitus tipe II. Pasien akan merasa tubuhnya lemas walaupun tidak melakukan 

aktivitas yang tidak terlalu berat. 

b. Penurunan berat badan secara drastis 

Kelebihan lemak di dalam tubuh akan menyebabkan resistensi tubuh terhadap 

insulin meningkat. Pada orang yang telah menderita diabetes mellitus, walaupun 

makan makanan secara berlebihan tubuhnya tidak menjadi gemuk justru kurus 

karena otot tidak mendapatkan cukup energi untuk tumbuh. 

c. Gangguan penglihatan 

Kadar gula yang tinggi di dalam darah akan menarik cairan dalam sel keluar. Hal ini 

akan menyebabkan sel menjadi keriput. Keadaan ini juga dapat terjadi pada lensa 

mata sehingga lensa menjadi rusak dan penderita akan mengalami gangguan 

penglihatan. Gangguan penglihatan ini akan membaik bila diabetes mellitus berhasil 

ditangani dengan baik. Bila tidak ditangani dengan baik, gangguan penglihatan ini 

akan dapat memburuk dan menyebabkan kebutaan. 

d. Sering mengalami infeksi dan bila luka sulit sembuh 

Keadaan ini dapat terjadi karena kuman tumbuh subur akibat dari tingginya kadar 

gula dalam darah. Selain itu, jamur juga tumbuh pada darah yang tinggi kadar 

glukosanya. 

9. Patofisiologi Diabetes Mellitus Tipe II 

Pada diabetes tipe II ada dua masalah yang berhubungan dengan insulin, yaitu 

resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Dalam keadaan normal insulin akan 

terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Akibat dari terikatnya insulin 
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dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa 

didalam sel. Resistensi insulin pada penyakit diabetes mellitus tipe II disertai dengan 

penurunan reaksi intrasel. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif dalam 

menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Akibat dari intoleransi glukosa 

yang berlangsung lambat dan progresif maka awitan diabetes mellitus tipe II dapat 

berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering 

bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, iritabilitas, polyuria, polidipsia, luka 

yang lama sembuh, infeksi vagina atau pandangan yang kabur (jika kadar 

glukosanya sangat tinggi). Penyakit diabetes membuat gangguan/komplikasi 

melalui kerusakan pada pembuluh darah di seluruh tubuh, disebut juga angiopati 

diabetik. Penyakit ini berjalan kronis dan terbagi dua yaitu gangguan pada pembuluh 

darah halus (mikrovaskular) disebut mikroangiopati (Wijaya, 2013) 

10. Komplikasi Diabetes Mellitus Tipe II 

Berdasarkan (Wijaya, 2013) ada beberapa komplikasi diabetes yaitu : 

a. Komplikasi metabolik 

1) Ketoasidosis diabetic 

2) HHNK (Hiperglikemik Hiperosmoral Non Krtotik) 

b. Komplikasi 

1) Mikrovaskular kronis (penyakit ginjal dan mata) dan Neuropati 

2) Makrovaskular (MCI, stroke, penyakit vaskuar perifer) 

11. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Tipe II 

Tujuan penatalaksanaan pasien dengan DM adalah : 
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a. Menormalkan fungsi dari insulin dan menurunkan kadar glukosa darah. 

b. Mencegah komplikasi vaskuler dan neurophati. 

c. Mencegah terjadinya hipoglikemia dan ketoasidosis. 

Prinsip penatalaksanaan pasien DM adalah mengontrol gula darah dalam rentang 

normal. Untuk mengontrol gula darah, ada lima faktor penting yang harus 

diperhatikan yaitu : 

a. Asupan makanan atau managemen diet 

b. Latihan fisik atau exercise 

c. Obat obatan penurun gula darah 

d. Pendidikan kesehatan 

e. Monitoring  

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Diabetes Mellitus Tipe II dengan Resiko 

Infeksi 

Konsep asuhan keperawatan DM Tipe II menurut (Taqiyyah Bararah & 

Mohammad Jauhar, 2013). 

1. Pengkajian 

Pengkajian adalah langkah utama dan dasar utama dari proses keperawatan yang 

mempunyai dua kegiatan pokok, yaitu : 

a. Pengumpulan data 

   Pengumpulan data yang akurat akan membantu dalam menentukan status 

kesehatan dan pola pertahanan pasien, mengidentifikasi, kekuatan dan kebutuhan klien 
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yang dapat diperoleh melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium 

serta pemeriksaan penunjang. 

1) Anamnesa 

a) Identitas klien 

Identitas klien meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, 

alamat, status perkawinan, suku bangsa, nomor register, tanggal masuk RS dan diagnosa 

medis.  

b) Keluhan utama 

Adanya rasa kesemutan pada ekstremitas bawah, rasa raba yang menurun, adanya luka 

yang tidak sembuh-sembuh dan berbau, adanya nyeri pada luka. 

c) Riwayat kesehatan sekarang 

Isinya mengenai kapan terjadinya luka, penyebab terjadinya luka serta upaya yang telah 

dilakukan oleh klien untuk mengatasinya. 

d) Riwayat kesehatan dahulu 

Adanya penyakit DM atau penyakit yang ada kaitannya dengan defisiensi insulin 

misalnya penyakit pankreas, jantung, obesitas, tindakan medis dan obat-obatan  yang 

pernah di dapat. 

e) Riwayat kesehatan keluarga 

 Terdapat salah satu keluarga yang menderita DM atau penyakit keturunan yang dapat 

menyebabkan terjadinya defisiensi insulin misalnya hipertensi. 

f) Riwayat psikososial 
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  Meliputi informasi mengenai perilaku, perasaan dan emosi yang dialami 

penderita sehubungan dengan penyakitnya serta tanggapan keluarga terhadap penyakit 

klien. 

1) Pemeriksaaan fisik 

a) Status kesehatan umum 

 Meliputi keadaan klien, kesadaran, suara bicara, tinggi badan, berat badan dan tanda-

tanda vital. 

b) Kepala dan leher 

Kaji bentuk kepala, keadaan rambut, adakah pembesaran pada leher, telinga kadang-

kadang berdenging, adakah gangguan pendengaran, lidah terasa tebal, ludah menjadi 

lebih kental, gigi mudah goyah, gusi mudah bengkak dan berdarah, penglihatan kabur, 

lensa mata keruh. 

c) Sistem integument 

Turgor kulit menurun, adanya luka atau warna kehitaman pada bekas luka, kelembaban 

dan suhu kulit di daerah sekitar ulkus dan gangren, kemerahan pada kulit disekitar luka, 

tekstur rambut dan kuku. 

d) System pernapasan  

 Ada sesak, batuk, sputum, nyeri dada. Pada penderita DM mudah terjadi  infeksi. 

e) Sistem kardiovaskuler 

Perfusi jaringan dapat menurun, nadi perifer lemah atau berkurang, takikardi/bradikardi, 

hipertensi/hipotensi, aritmia, kardiomegalis. 

f) Sistem gastrointestinal 
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Terdapat polifagi, polidipsi, mual, muntah, diare, konstipasi, dehidrasi, perubahan pada 

berat badan, peningkatan lingkar abdomen, obesitas. 

g) System urinary  

Poliuri, retensio urine, inkontinensia urine, rasa panas atau sakit pada saat berkemih. 

h)  System musculoskeletal 

Penyebaran lemak, penyebaran masa otot, perubahan tinggi badan, cepat lelah, lemah 

dan nyeri, adanya gangren di ekstremitas. 

i) System neurologis 

Terjadi penurunan sensoris, parasthesia, letargi, mengantuk, reflex lambat, kacau mental. 

2) Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah :  

a) Pemeriksaan darah 

Pemeriksaan darah meliputi GDS > 200 mg/dl. Gula darah puasa > 126 mg/dl dan dua 

jam post prandial  > 200 mg/dl. 

b) Urine  

Pemeriksaan didapatkan adanya glukosa dalam urin.  

c) Kultur pus 

Untuk mengetahui jenis kuman pada luka dan memberikan antibiotic yang sesuai dengan 

jenis kuman. 

 

 

3) Analisa data 
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Data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan analisa dan sintesa 

data. Dalam mengelompokkan data dibedakan data subjektif dan data objektif dan 

berpedoman pada teori Abraham Maslow yang terdiri dari kebutuhan dasar atau 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri 

dan kebutuhan aktualisasi diri. 

2. Diagnosa Keperawatan 

          Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis tentang respon individu, 

keluarga atau kelompok terhadap proses kehidupan/masalah kesehatan. Aktual atau 

potensial dan kemungkinan dan membutuhkan tindakan keperawatan untuk memecahkan 

masalah tersebut (Taqiyyah Bararah & Mohammad Jauhar, 2013). Diagnosa 

keperawatan berdasarkan analisa data menurut PPNI (2016) ada tiga yaitu : 

a. Aktual 

b. Resiko 

c. Promosi Kesehatan 

3. Perencanaan (Intervensi) 

         Intervensi keperawatan adalah serangkaian tindakan yang dapat mencapai tujuan 

khusus. Perencanaan keperawatan meliputi perumusan tujuan, tindakan, dan penilaian 

rangkaian asuhan keperawatan pada pasien berdasarkan analisis pengkajian agar masalah 

kesehatan klien dapat diatasi (Taqiyyah Bararah & Mohammad Jauhar, 2013) 

         Berdasarkan Nursing Interventions Classification (NIC) (Bulecheck, Butcher, 

Dochterman, & Wagner, 2016) intervensi yang dapat dirumuskan pada pasien DM Tipe 

II dengan resiko infeksi adalah :  
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Tabel 1 

Intervensi Keperawatan Pada Masalah Resiko Infeksi 

 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Standar Luaran 

Keperawatan 

Indonesia (SLKI) 

Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia 

(SIKI) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko infeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLKI : 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3 x 2 jam 

diharapkan resiko 

infeksi dapat berkurang. 

Dengan kriteria hasil 

sebagai berikut : 

1. 1. Mengenali tanda dan 

gejala yang 

mengindikasikan risiko 

dalam penyebaran 

infeksi 

2. 2. Mengetahui cara 

mengurangi penularan 

infeksi 

3. Mengetahui aktivitas 

yang dapat 

meningkatkan infeksi 

SIKI : 

1. 1. Pemantauan tanda vital 

2. 2. Kaji tanda-tanda infeksi ; 

suhu tubuh, nyeri dan 

perdarahan 

3. 3. Monitor tanda dan gejala 

infeksi sistemik dan lokal 

4. 4. Mencuci tangan sebelum dan 

sesudah setiap melakukan 

kegiatan perawatan pasien. 

5.Mengajarkan pasien dan 

keluarga tentang tanda dan 

gejala infeksi  

5. 6. Mengajarkan pasien dan 

keluarga bagaimana 

menghindari infeksi. 

6. 7. Rawat luka (inspeksi kondisi 

luka) 

7. 8.Mengajarkan pasien merawat 

luka. 

Sumber : SDKI PPNI, SLKI dan SIKI 2018 
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4. Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan adalah rencana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

kriteria hasil yang dibuat. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah rencana tindakan di susun 

dan di tunjukkan kepada nursing order untuk membantu klien mencapai tujuan dan 

kriteria hasil yang dibuat sesuai dengan masalah yang klien hadapi. Tahap pelaksaanaan 

terdiri atas tindakan mandiri dan kolaborasi yang mencangkup peningkatan kesehatan, 

pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi koping. Agar kondisi 

klien cepat membaik diharapkan bekerja sama dengan keluarga klien dalam melakukan 

pelaksanaan  agar tercapainya tujuan dan kriteria hasil yang sudah di buat dalam 

intervensi (Nursalam, 2009). 

5. Evaluasi 

Evaluasi keperawatan berdasarkan (Kozier & Erb, 2010) adalah fase kelima dan 

terakhir dalam suatu proses keperawatan. Evaluasi dapat berupa evaluasi struktur, proses 

dan sebuah hasil evaluasi yang terdiri dari evaluasi formatif, yaitu dapat menghasilkan 

umpan balik selama program berlangsung. Evaluasi sumatif dapat dilakukan setelah 

program selesai dan mendapatkan suatu informasi efektifitas dan pengambilan 

keputusan. Proses evaluasi dalam asuhan keperawatan di dokumentasikan dalam SOAP 

(subjektif, objektif, assement, planning) (Achar, 2010). Suatu evaluasi yang telah 

diharapkan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pasien dan telah dibuat pada 

perencanaan tujuan dan kriteria hasil evaluasi yang telah diarapkan dapat tercapai. 

 


