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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini  telah terjadi pergeseran dari penyakit menular ke 

penyakit tidak menular, semakin maraknya  muncul penyakit degenerative seperti 

diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu gangguan metabolik dengan 

adanya karakteristik  hiperglikemi  yang terjadi  karena kelainan pada kerja insulin, 

kelainan sekresi insulin atau keduanya (PERKENI, 2015). Terdapat Sembilan 

persen orang menderita diabetes mellitus tipe I sedangkan  90% menderita diabetes 

mellitus tipe II (American Diabetes, 2011).  Diabetes mellitus tipe II  merupakan 

diabetes mellitus yang terjadi karena kekurangan hormone insulin secara relative 

yang terjadi secara perlahahan-lahan tanpa gejala dan akan bertambah berat 

(Soegondo, 2008). 

 Pada penyandang diabetes mellitus sering terjadi komplikasi pada semua 

tingkat sel dan semua tingkatan anatomik. Manifestasi komplikasi kronik terjadi 

pada tingkat pembuluh darah kecil (mikrovaskular) berupa adanya kelainan pada 

retina, glomerulus ginjal, saraf, dan pada otot jantung (kardiomiopati). Pada 

pembuluh darah besar, manifestasi komplikasi kronik DM terjadi pada pembuluh 

darah serebral, jantung (penyakit jantung koroner) dan pembuluh darah perifer 

(tungkai bawah). Komplikasi lain dari diabetes mellitus dapat berupa kerentanan 

berlebih terhadap infeksi dengan akibat mudahnya terjadi infeksi pada saluran 

kemih, tuberkulosis paru dan infeksi kaki, yang kemudian berkembang menjadi 

ulkus/gangren diabetes (Waspadji, 2007). 
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Ulkus diabetikum merupakan suatu komplikasi kronik dari diabetes 

melllitus sebagai penyebab utama meningkatnya angka morbiditas, mortalitas serta 

kecacatan yang ada pada penderita Diabetes. Adanaya Kadar LDL yang tinggi pada 

penderita diabetes mellitus memainkan peranan yang penting untuk terjadinya 

ulkus diabetik. Terjadi  melalui pembentukan plak atherosklerosis yang ada pada 

dinding pembuluh darah (Zaidah, 2005). 

Prevalensi penderita komplikasi diabetes mellitus salah satunya ulkus 

diabetik di Amerika Serikat sekitar 15-20%, Risiko kejadian terjadinya amputasi 

terjadi 15-46 kali lebih tinggi dibandingkan pada penderita non DM. Penderita 

ulkus diabetikum di Amerika Serikat sangat memerlukan biaya yang cukup tinggi 

untuk perawatan yang diperkirakan antara U$10.000-U$12.000 per tahun untuk 

seorang penderita (Rini, 2008). Sedangkan di Indonesia komplikasi diabetes 

mellitus seperti Ulkus Diabetik sekitar 15%. Ulkus Diabetikum adalah suatu 

penyebab perawatan rumah sakit yang terbanyak sekitar 80%. Pada Ulkus 

Diabetika di Indonesia memerlukan biaya yang lumayan tinggi ssekitar 1,3 juta 

sampai 1,6 juta perbulan dan 43,5 juta untuk seseorang penderita Setiap tahunnya, 

lebih dari satu juta orang dengan kompilikasi diabetes mellitus dapat kehilangan 

salah satu kakinya. Setiap 30 detik, satu tungkai bawah hilang akibat  Diabetes 

Mellitus di dunia (Soegondo, 2009). Berdasarkan  Surveilans Terpadu Penyakit 

Rawat Jalan RS Pemerintah dan Puskesmas Sentinel, menyatakan bahwa penyakit 

tidak menular  mendominasi saat ini di provinsi Bali adalah diabetes melitus (DM)  

(Bali Post, 2011). Pada tahun 2011, tercatat sekitar 4023 orang dengan  DM 

tergantung insulin (804), DM yang tidak tergantung insulin (795), DM diakibatkan 

malnutrisi (103), DM tidak diketahui lainnya (153) dan DM tidak terdeteksi 
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(2.163). Berdasarkan studi pendahuluan di RSUD Wangaya Denpasar jumlah 

pasien ulkus diabetikum pada tahun 2014 sebanyak 62 orang, tahun 2015 sebanyak 

69 orang, tahun 2016 sebanyak 49 orang, dan tahun 2017 sebanyak 99 orang. 

Penurunan perfusi perifer akan mengawali terjadinya hipoksia jaringan. 

Kondisi demikian menjadikan oksigen dalam jaringan berkurang sehingga akan 

mempengaruhi aktivitas vaskuler dan seluler jaringan. Akibat lebih lanjut yang 

dapat ditimbulkan dari kerusakan jaringan adalah timbullah ulkus kaki diabetik atau 

ganggren pada penderita DM (Guyton, 2011). Sirkulasi darah pada daerah kaki 

dapat  diukur dengan melakukan pemeriksaan non invasive salah satunya adalah 

dengan pemeriksaan ankle brachial index yang berfungsi untuk mendeteksi tanda 

dan gejala klinis dari iskhemia, penurunan perfusi perifer yang dapat 

mengakibatkan angiopati dan neuropati diabetik..Hasil pengukuran ABI 

menunjukan keadaan sirkulasi darah pada tungkai bawah .Nilai ABI pada pasien 

dengan ABI > 1.0 dan apabila < 0.9 beRisiko terjadi gangguan perfusi perifer oleh 

karena itu skrening yang tepat untuk pasien DM adalah dengan mengukur ABI 

(Gitarja, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Arisfa, 2016) di wilayah 

kerja puskesmas yang ada di kota Payakumbuh sebanyak 77 orang. Sampel 

diperoleh menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 10 orang sampel yang 

telah memenuhi kriteria yaitu pasien DM tipe 2 tanpa penyakit penyerta 

menunjukkan bahwa gambaran status perfusi jaringan perifer ,dimana nilai ABI 

didapatkan mean sebelum diberikan tindakan adalah 0.62 artinya dalam kategori 

nilai ABI berada pada obstruksi sedang 
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Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh Putri (2014)  di RSUP 

Persahabatan Jawa Timur didapatkan bahwa pasien dengan ulkus diabetikum 

mengalami proses penyembuhan lama sejak 3 bulan yang lalu dan sepertiga kaki 

kanan tampak nekrotik, suhu ektremitas bilateral pada kaki kanan tampak dingin, 

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

serta terdapat ulkus di maleolus kaki kanan. Ini menujukkan bahwa pasien 

mengalami perfusi perifer tidak efektif. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yuliastuti, Andriany, & Y, (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 (SDKI, 2016). 

Ketidakefektifan pada perfusi jaringan perifer pada penderita ulkus 

diabetikum juga ditandai dengan lamanya proses penyembuhan luka yang 

dipengaruhi oleh faktor penyulit 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. Venous insufficiency 

dapat mempengaruhi lebih dari 30% dari populasi dan 1% terjadi pada penderita 

gagal jantung. 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. Akumulasi cairan interstisial dapat 
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menyebabkan terdapatnya jarak yang lebar antara sel dan darah untuk mengirimkan 

nutrisi, oksigen dan zat-zat  sisa sehingga kecepatan difusi berkurang dan berakibat 

sel-sel yang ada dalam jaringan edema kurang mendapatkan pasokan darah 

(Sherwood, 2015). 

Proses angiopati pada penderita diabetes mellitus berupa penyempitan dan 

penyumbatan pembuluh darah perifer, sering terjadi pada tungkai bawah terutama 

kaki, akibat perfusi jaringan bagian distal dari tungkai menjadi berkurang kemudian 

timbul ulkus kaki diabetes (Tambunan, 2006). Apabila ulkus diabetic foot (DF) 

meluas sampai ke tulang atau sendi dan terjadi infeksi yang tidak dapat 

dikendalikan, maka tindakan amputasi merupakan penanganan yang harus 

dilakukan ulkus diabetikum  (Misnadiarly, 2006). Hampir 14%-24% pasien dengan 

ulkus diabetikum memerlukan amputasi, yang berarti bahwa setiap 30 detik 

ekstremitas bawah seseorang hilang karena diabetes. The Global Lower Extremity 

Amputation Study Group memperkirakan bahwa 25%-90% dari semua amputasi 

dikaitkan dengan diabetes. Amputasi kaki diabetik cenderung akan seiring dengan 

kenaikan tingkat kematian dari waktu ke waktu. Angka kejadian kematian 

bersamaan diyakini menjadi 13% -40% pada 1 tahun, 35%-65% setelah 3 tahun, 

dan 39% -80% setelah 5 tahun (Yekta, Pourali, Nezhadrahim, Ravanyar, & 

Ghasemi-Rad, 2011).  

Upaya yang dilakukan untuk menangani perfusi perifer tidak efektif  pada 

pasien ulkus diabetikum adalah melakukan penilaian komprehensif terhadap 

sirkulasi perifer (misalnya ; memeriksa denyut perifer, edema, pengisian kapiler, 

suhu dan warna), monitor ekstremitas pada area yang panas, kemerahan, nyeri atau 

pembengkakan, meninggikan   daerah   ekstremitas  sebesar 20  derajat  atau  lebih 
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di atas tingkat jantung, jika diperlukan, mengkaji lokasi dan luasnya edema serta 

mempertahankan hidrasi yang adekuat untuk mencegah peningkatan kekentalan 

darah (Buluchek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 2013). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di RSUD Wangaya 

Denpasar mengenai penanganan perfusi perifer tidak efektif pada pasien ulkus 

diabetikum bahwa RSUD Wangaya belum memiliki protap yang jelas untuk 

penanganan pasien ulkus diabetikum (DM 2) dengan perfusi perifer tidak efektif. 

Adapun tindakan yang dilakukan yaitu manajemen cairan, penatalaksanaan 

hiperglikemi, dan perawatan luka. Tindakan yang seharusnya dilakukan yaitu 

sesuai dengan Nursing Intervention Classification (Arterial Insufficiency, Venous 

Insufficiency Dan Fluid Management). Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai gambaran asuhan keperawatan pada pasien ulkus 

diabetikum (DM 2) dengan perfusi perifer tidak efektif di RSUD Wangaya tahun 

2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya 

kesehatan yaitu promotif dan preventif  pada penderita diabetes mellitus tipe II, 

sehingga kejadian perfusi perifer tidak efektif pada pasien ulkus diabetikum dapat 

ditekan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus 

Diabetikum (DM 2)  Dengan Perfusi Perifer Tidak Efektif  Di Ruang Cendrawasih 

RSUD Wangaya Tahun 2018?” 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui “Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus 

Diabetikum (DM 2)  Dengan Perfusi Perifer Tidak Efektif  Di Ruang Cendrawasih 

RSUD Wangaya Tahun 2018 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian asuhan keperawatan pada pasien ulkus diabetikum 

(DM 2) dengan perfusi perifer tidak efektif di Ruang Cendrawasih RSUD 

Wangaya Tahun 2018 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien ulkus diabetikum (DM 2) 

dengan perfusi perifer tidak efektif di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya 

Tahun 2018 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada pasien ulkus diabetikum (DM 2) 

dengan perfusi perifer tidak efektif di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya 

Tahun 2018 

d. Mengidentifikasi implementasi asuhan keperawatan pada pasien ulkus 

diabetikum (DM 2) dengan perfusi perifer tidak efektif di Ruang Cendrawasih 

RSUD Wangaya Tahun 2018 

e. Mengidentifikasi evaluasi asuhan keperawatan pada pasien ulkus diabetikum 

(DM 2) dengan perfusi perifer tidak efektif di Ruang Cendrawasih RSUD 

Wangaya Tahun 2018 
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D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi petugas kesehatan 

dalam melakukan strategi peningkatan kesehatan yang optimal khususnya 

bagi para penderita Ulkus Diabetikum (DM 2) dengan perfusi perifer tidak 

efektif   

b. Bagi petugas kesehatan diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk 

memantau perfusi perifer tidak efektif Pada Pasien Ulkus Diabetikum (DM 

2)   

c. Bagi petugas kesehatan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk meingkatkan kewaspadaan terhadap komplikasi ulkus diabetikum 

(DM 2) 

 Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi kesehatan dan 

pengembangan ilmu keperawatan mengenai Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Ulkus Diabetikum (DM 2)  dengan perfusi perifer 

tidak efektif   

b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk peneliti lain sebagai data 

dasar dalam melakukan penelitian. 

 


