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BAB V 

 

HASIL DAN PEMBAHAN 
 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Kondisi Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani 

gianyar Jalan Ciung Wanara Nomor 2 Gianyar, Rumah Sakit Umum Sanjiwani 

berdiri pada tahun 1955 di Jalan Ngurah Rai, tepatnya pada lokasi Kantor Bupati 

Kepala Daerah Tingkat II Gianyar. Awalnya hanya sebuah Poliklinik, dengan 

kondisi bangunan yang sangat sederhana, peralatan minim, dan ketenagaan jauh 

dari memadai. Pada tahun 1961 pindah lokasi ke Jalan Ciung Wanara Nomor 2 

Gianyar sampai sekarang dengan luas tanah 22000 dan luas bangunan 18.000, 

dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya. Bangunan 

Poliklinik sederhana 1 buah, ditambah 2 buah bangunan bangsal. Ketenagaan 

terdiri dari 1 orang dokter yang merangkap tugas pada Rumah Sakit Bangli, 

Klungkung, dan Karangasem, 3 orang Bidan,  4 orang tenaga penjaga Rumah Sakit 

( Pos) dan 2 orang tenaga bangsal. 

Seiring dengan kemajuan perkembangan pembangunan yang dicanangkan 

oleh Pemerintah Orde Baru, maka secara perlahan - lahan Rumah Sakit Gianyar 

pun mengalami kemajuan. Perkembangan yang cukup berarti dirasakan sejak dasa 

warsa tahun 70-an. Dana Operasional Rumah Sakit dari Pemerintah semakin 

meningkat, tenaga bertambah, fasilitas semakin lengkap yang secara 

keseluruhannya memungkinkan untuk berkembang lebih lanjut seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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 Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 207/MENKES/SK/ II/1993, Tanggal 26 Februari 1993 Tentang 

Persetujuan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II 

Gianyar, dari Kelas D menjadi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, 

Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 

I Bali No. 307 Tahun 1994, Tanggal 15 Juli 1994, Tentang Penetapan dan 

Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar 

Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, dan berdasarkan keputusan 

DPRD Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 tentang 

Penetapan Persetujuan DPRD Kab.Gianyar terhadap peningkatan kelas RSUD 

Sanjiwani Kab.Gianyar dari kelas C ke kelas B. 

Penelitian ini dilaksanakan di ruang rekam medik RSUD Sanjiwani 

Gianyar  jumlah penderita DM dengan Ulkus Diabetikum di RSUD Sanjiwani dari 

tanggal 1 Januari tahun 2021 sampai 31 Desember tahun 2021 sebanyak 86 orang 

dengan ulkus diabetikum yang dirawat jalan maupun rawat inap, data yang di 

ambil adalah rekam medis paling akhir dengan jumlah penderita yang memenuhi 

kriteria inklusi sebanyak 46 orang, dari 46 tersebut tidak ada yang tereksklusi, 

sempel yang diambil yaitu 46 responden. 

2. Karakteristik Usia Dan Jenis Kelamin pada DM 
 

Karakteristik responden pada penelitian ini diidentifikasi mencakup usia dan 

jenis kelamin. Pada penelitian ini sebagian besar pasien DM berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 30 orang (56 %). Distribusi frekuensi usia disajikan pada tabel 3. 
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Tabel 3.  

Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin di RSUD 

Sanjiwani Gianyar Tahun 2022 

 

Karakteristik Responden   Frekuensi   Presentase (%) 

Usia   

40-50 tahun 13 28 

51-60 tahun 12 26 

61-70 tahun 10 22 

71-80 tahun 6 13 

>80 tahun  5 11 

Total  46 100 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas menunjukkan bahwa dari 46 

responden, usia terbanyak penderita DM yaitu pada usia 40-50 tahun sebanyak 13 

orang (28 %). 

3. Gambaran Tekanan Sistolik Pada Pasien DM 

Pada penelitian ini ditemukan tekanan sistolik tertinggi 54,3% tekanan 

sistolik terendah 10,9% dengan rata – rata 4.00% disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4.  

Distribusi sistolik pada pasien DM di RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 2022 

 

Tekanan Sistolik       Frekuensi   Presentase (%) 

<120 9 19.6 

120-129 7 15.2 

130-139 5 10.9 

≥140 25 54.3 

Total 46 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 46 responden dengan sistolik 

terbanyak ≥140 Mmhg 25 responden (54,3%). 
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4. Gambaran Tekanan Diastolik Pada Pasien DM  

 

Pada penelitian ini ditemukan tekanan diastolik tertinggi 60,8% tekanan 

diastolik terendah 2,2% dengan rata – rata 3.00% disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5.  

Distribusi diastolik pada pasien DM di RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 2022 

 

Tekanan Diastolik       Frekuensi   Presentase (%) 

<80 1 2.2 

80-89 17 37.0 

≥90 28 60.8 

Total 46 100.0 

 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa dari 46 responden dengan diastolik 

terbanyak ≥90 Mmhg 28 responden  (60,8%) 

 

5. Gambaran Klsifikasi Tekanan Darah pasien DM  
 

Pada penelitian ini didapatkan klasifikasi tekanan darah sistolik tertinggi 

54,3% tekanan sistolik terendah 10,9% dengan rata – rata 4.00% tekanan darah 

diastolik tertinggi 60,8% tekanan diastolik terendah 2,2% dengan rata – rata 3.00% 

disajikan pada tabel 6 
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Tabel 6.  

Klasifikasi Tekanan Darah Pasien DM Dengan Ulkus Diabetikum 

Tekanan Darah Frekuensi Persentase (%) 

Normal  

(s<120 mmHg dan di 

<80mmHg) 

9 19.6 

Meningkat  

(s 120-129 mmHg dan di 

>80 mmHg) 

12 26.1 

Hipertensi stage 1 

(130-139 mmHg atau 80-

89 mmHg) 

23 50.0 

Hipertensi stage 2 

(≥140 mmHg atau ≥90 

mmHg) 

2 4.3 

Total 46 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa dari 46 responden 23 

menunjukkan responden memiliki tekanan darah 130-139mmHg atau 80-89 mmHg 

dengan Hipertensi Derajat I sebanyak 23 responden (50 %). 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

 

1. Gambaran Karakteristik responden berdasarkan (Usia dan Jenis 

Kelamin)   
 

a. Usia 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa dari 46 responden dapat diketahui usia 

pasien Diabets Mellitus terbanyak terjadi pada usia 40-50 tahun (28%) dengan 

jumlah 13 responden. Hasil penelitian ini lebih rendah dari (Kristiani et al., 2015) 

di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yang menunjukkan bahwa 29 orang 
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(76,3%) pasien diabetes mellitus berusia 40-50 tahun. Penelitian ini juga lebih 

rendah darihasil penelitian  (Nurdiansyah Z, 2016) di puskesmas jani kota malang 

yang menunjukkan bahwa responden dengan umur 40-50 tahun sebanyak 15 

memiliki presentase (50%) dengan diabetes mellitus, (Nurdiansyah Z, 2016). Dari 

penelitian ini bahwa penderita DM berusia 40-50 tahun sangat rentan mengalami 

diabetes mellitus dikarenakan proses menua yang berlangsung mengakibatkan 

perubahan-perubahan anatomis, fisiologis dan biokimiawi, lama menderita DM 

juga sangat mempengaruhi terjadinya diabetes mellitus. Hal tersebut kembali 

kepada diri masing-masing dalam melakukan perawatan diri. Menurut 

(Kurniawaty, 2022) usia 40-50 tahun dapat meningkatkan kejadian DM karena 

penuaan yang mengakibatkan menurunnya sensitivitas insulin dan menurunnya 

fungsi tubuh untuk metabolisme glukosa. Penyakit diabetes mellitus muncul pada 

orang yang berusia lebih dari 40-50  tahun. Hal tersebut didukung oleh  (Ibrahim, 

2017) yang menyatakan bahwa usia 40-50  tahun keatas rentan mengalami diabetes 

mellitus. Umur merupakan faktor risiko DM yang tidak dapat dimodifikasi dan 

Risiko terkena diabetes akan meningkat dengan bertambahnya usia jika diiringi 

dengan kurang gerak badan sehingga massa otot berkurang, berat badan makin 

bertambah mengakibatkan terjadinya kegemukan dan kejadian diabetes tipe 2 pada 

anak maupun remaja semakin meningkat(Fitria et al., 2017) 

b. Jenis Kelamin  
 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa dari 46 responden yang menderita DM 

dengan ulkus diabetikum 30 pasien (65%) berjenis kelamin laki- laki. Hasil 

penelitian ini lebih tinggi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pondaag, 2020) 

di Kota Manado yang menunjukkan bahwa dari 60 pasien DM dengan ulkus 
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diabetikum 31 orang (51,7%) berjenis kelamin laki-laki. Penelitian ini juga lebih 

tinggi dari hasil penelitian  (Prasetya, 2020) Poli penyakit dalam dan bagian Rekam 

medik RSUD dr..H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa 

dari 119 pasien DM dengan ulkus diabetikum 71 orang (59,7%) berjenis kelamin 

laki-laki.  

Dari hasil penelitian bahwa penderita DM dominan berjenis kelamin laki – 

laki, penderita DM dengan status merokok memiliki risiko 3,33 kali lebih besar 

mengalami ulkus diabetikum dibandingkan laki-laki penderita DM yang tidak 

memiliki status merokok. (Hidayatillah et al., 2020) Hal ini juga bisa terjadi karena 

pada laki-laki dengan DM jarang melakukan perawatan pada kaki, sedangkan pada 

perempuan lebih memandang kebersihan dan perawatan pada kaki dan rata-rata 

pasien laki-laki memiliki riwayat merokok. Pasien diabetes melitus yang memiliki 

riwayat merokok berisiko 10-16 kali lebih besar terjadinya penyakit arteri perifer 

merupakan penyakit dimana adanya sumbatan aliran darah dari atau ke jaringan 

organ. Sumbatan pada pembuluh darah mengakibatkan penurunan jumlah sirkulasi 

darah pada kaki dan menurunkan jumlah oksigen yang dikirim ke jaringan dan 

menyebabkan iskemia dan ulserasi atau ulkus diabetikum. Menurut (Hidayatillah et 

al., 2020) laki-laki penderita DM dengan status merokok memiliki risiko 3,33 kali 

lebih besar mengalami ulkus diabetikum dibandingkan laki-laki penderita DM yang 

tidak memiliki status merokok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pasien DM dengan kaki diabetik berjenis kelamin laki-laki sebagian besar (71,4%) 

memiliki status merokok dan (28,6%) tidak merokok.   
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2. Gambaran Tekanan Darah Sistolik Pada DM 
 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa dari 46 responden dengan sistolik 

terbanyak ≥140Mmhg 23 responden (47,9%). Penelitian ini lebih rendah dengan 

hasil penelitian dari (Indra, 2018) di RSUP Sanglah yang menjelaskan bahwa dari 

45 pasien penderita DM 30 pasien dengan sistolik terbanyak ≥140 Mmhg (66,7%). 

Penelitian ini juga lebih rendah dengan penelitian dari (Malahayati et al., 2021) di 

Klinik Arafah Lampung Tengah yang menjelaskan bahwa 46 pasien DM 34 pasien 

dengan sistolik terbanyak ≥140 Mmhg (73.9%). Penelitian ini Jauh lebih rendah 

dari hasil penelitian dari (Arania et al., 2021) di Rumah Sakit Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung yang menjelaskan bahwa dari 46 penderita DM 36 pasien dengan 

sistolik terbanyak ≥140 Mmhg (74.9%).  

Pada penelitian ini Peneliti berasumsi Penderita DM tipe 2 mengalami 

tekanan darah sistolik ≥140 Mmhg. Penderita DM sering mempunyai tekanan darah 

lebih tinggi atau sama dengan 150/90 mmHg. Hipertensi pada penderita DM 

bervariasi sesuai pembuluh darah terkait dan denyut jantung, dan merujuk kepada 

tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah di pompa oleh 

jantung ke seluruh anggota tubuh. Dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih 

sehat, mengelola atau menurunkan tekanan darah bukanlah hal yang mustahil. 

Namun, jika hipertensi disebabkan oleh suatu penyakit, maka penyakit tersebut 

perlu diobati dan konsultasi lebih lanjut.  

Secara umum seseorang dikatakan menderita hipertensi jika tekanan darah 

sistolik/diastolik ≥140 /90 mmHg.(Inggar Octa et al., 2011). Mekanisme pengaturan 

darah pada diabetes melitus yang mendasar adalah munculnya disfungsi endotel. 

Gangguan fungsi endotel pada diabetes sangat signifikan pengarunya terhadap 
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pengaturan tekanan darah dan kerja pembuluh darah dalam menjaga hemodinamik 

tetap normal. (Andrianto, 2021). Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang 

dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah di pompa oleh jantung ke seluruh 

anggota tubuh manusia. Diketahui bahwa tekanan darah dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain usia, jenis kelamin, penyakit penyerta, faktor keturunan, 

faktor demografi (Malahayati et al., 2021). Tekanan darah desakan darah terhadap 

dinding-dinding arteri ketika darah tersebut dipompa dari jantung ke jaringan. 

Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan darah pada dinding pembuluh 

darah. Tekanan ini bervariasi sesuai pembuluh darah terkait dan denyut jantung. 

Tekanan darah pada arteri besar bervariasi menurut denyutan jantung. Tekanan 

paling tinggi ketika ventrikel berkontraksi (tekanan sistolik) dan paling rendah 

ketika ventrikel berelaksasi/tekanan diastolik (Sari et al., 2017) 

3. Gambaran Tekanan Darah Diastolik Pada DM 
 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa dari 46 responden dengan diastolik 

terbanyak ≥90 Mmhg 23 responden  (47,9%) Penelitian ini lebih rendah dengan 

hasil penelitian dari (Indra, 2018) di RSUP Sanglah yang menjelaskan bahwa dari 

45 pasien penderita DM 28 pasien dengan diastolik terbanyak ≥90 Mmhg (62,2%). 

Penelitian ini juga lebih rendah dengan hasil penelitian dari (Wiratmoko & 

Anggunan, 2014) di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung yang 

menyampaikan tekanan darah diastolik pada penderita kaki diabetik adalah ≥ 83,89 

mmHg.  

Pada penelitian ini bahwa penderita Dm dengan diastolik tertinggi ≥90 

Mmhg. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah yang memompa darah dari 

ventrikel kiri jantung oleh pembuluh darah aorta ke seluruh tubuh, sedangkan 
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tekanan darah diastolik adalah tekanan darah yang berelaksasi memompa darah dari 

atrium ke ventrikel. Tekanan darah diastolik tidak akan lebih tinggi dari tekanan 

darah sistolik. Hipertensi (TD > 130/80 mm Hg) pada penderita diabetes mellitus 

karena adanya viskositas darah yang tinggi akan berakibat menurunnya aliran darah 

sehingga terjadi defesiensi vaskuler, selain itu hipertensi yang tekanan darah lebih 

dari 130/80 mmHg dapat merusak atau mengakibatkan lesi pada endotel. Endotel 

pembuluh darah merupakan sel yang mampu memasukkan glukosa tanpa bantuan 

insulin (noninsulin dependent). Hiperglikemia kronis pada DM mengakibatkan 

endotel pembuluh darah kebanjiran glukosa (hiperglisolia) Kerusakan pada endotel 

akan berpengaruh terhadap makroangiopati melalui proses adhesi dan agregasi 

trombosit yang berakibat vaskuler defisiensi sehingga dapat terjadi hipoksia pada 

jaringan yang akan mengakibatkan terjadinya ulkus.(Wiratmoko & Anggunan, 

2014) Hipertensi terjadi ketika tekanan darah sistolik dan diastolik lebih tinggi dari 

batas normal tekanan darah. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah yang 

berkontraksi memompa darah dari ventrikel kiri jantung oleh pembuluh darah aorta 

ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah yang 

berelaksasi memompa darah dari atrium ke ventrikel. Tekanan darah diastolik tidak 

akan lebih tinggi dari tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistolik yang tinggi 

dapat menunjukkan terjadinya hipertensi pada seseorang yang kemudian di ikuti 

kenaikan oleh tekanan darah diastolik.(Arifani et al., 2019). 

4. Gambaran Klsifikasi Tekanan Darah pasien DM  
 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa dari 46 responden 23 menunjukkan 

responden memiliki tekanan darah 130-139mmHg atau 80-89 mmHg dengan 

Hipertensi Derajat I sebanyak 23 responden (50 %). Penelitian ini lebih rendah dari 
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hasil penelitian (Suprayitno, 2019) yang menunjukkan responden mayoritas 

memiliki tekanan darah 130-139mmHg atau 80-89 mmHg Hipertensi Derajat I 

sebanyak 18 responden (56,25%). 

Berdasarkan penelitian ini bahwa penderita DM memiliki tekanan darah 

tinggi 130-139mmHg atau 80-89 mmHg dengan Hipertensi Derajat I penyebabnya 

hipertensi menjadi hipertensi primer (esensial) dan hipertensi sekunder. Hipertensi 

sering turuntemurun dalam suatu keluarga, hal ini setidaknya menunjukkan bahwa 

faktor genetik memegang peranan penting pada patogenesis hipertensi primer. 

Banyak karakteristik genetik dari gen-gen ini yang mempengaruhi keseimbangan 

natrium, tetapi juga didokumentasikan adanya mutasi-mutasi genetik yang merubah 

ekskresi kallikrein urine, pelepasan nitric oxide, ekskresi aldosteron, steroid 

adrenal, dan angiotensinogen. (Siswanto & Lestari, 2020) menjelaskan jika 65% 

orang diatas usia 65 tahun terjangkit penyakit hipertensi. Penyakit ini dimulai 

dengan penyumbatan pembuluh darah, pembuluh darah menjadi kaku yang disertai 

dengan penyempitan dan pembesaran plague yang menghambat gangguan 

peredaran darah perifer. kelambanan aliran darah menyebabkan beratnya beban 

kerja jantung yang memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam sistem 

sirkulasi.  

Hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya penyakit jantung, 

gagal jantung kongesif, stroke, gangguan penglihatan dan penyakit ginjal. Tekanan 

darah yang tinggi umumnya meningkatkan resiko terjadinya komplikasi tersebut. 

Hipertensi yang tidak diobati akan mempengaruhi semua sistem organ dan akhirnya 

memperpendek harapan hidup sebesar 10-20 tahun. Mortalitas pada pasien 

hipertensi lebih cepat 17 apabila penyakitnya tidak terkontrol dan telah 
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menimbulkan komplikasi ke beberapa organ vital. Sebab kematian yang sering 

terjadi adalah penyakit jantung dengan atau tanpa disertai stroke dan gagal ginjal 

(Nuraini, 2015) 

C. Keterbatasan  

 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya :  

1. Pada proses pengambilan data, penulis menemukan kendala berupa beberapa 

data rekam medik pasien yang tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan. Data 

rekam medis pasien di lokasi penelitian belum tersedia lengkap sehingga penulis 

mengalami kendala dalam melakukan proses pengumpulan data.  

2. Pengurusan ijin penelitian dilokasi penelitian memerlukan waktu yang cukup 

lama serta jadwal pengambilan data rekam medis hanya ketika masa jam kerja 

sehingga peneliti menghadapi kendala saat pengumpulan data. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


