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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Kabupaten Wonosobo sebagian besar wilayahnya merupakan 

daerah pegunungan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupeten 

Wonosobo (2015) menyatakan luas wilayah Kabupaten Wonosobo 984,68 

km² yang terdiri dari 15 kecamatan. Data jumlah penduduk tahun 2014 

adalah 773.280 jiwa. Tingkat pendidikan di Kabupaten Wonosobo tahun 

2014, 37,42 berpendidikan SMA/MA dan 20,02% perguruan tinggi.Data 

dari Puskesmas Wonosobo menyebutkan bahwa sebagian besar diagnosa 

yang ditemukan dalam program prolanis adalah diabetes melitus dan 

hipertensi.  

Kecamatan kalikajar merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Wonosobo dengan luas 83,29km² yang terdiri dari 19 

kelurahan/desa dengan jumlah penduduk total tahun 2014 sebanyak 58.183 

jiwa, jumlah penduduk laki –laki sebanyak 29.418 jiwa dan perempuan 

sebanyak 28.765 jiwa. Kecamatan Kalikajar memiliki 2 puskesmas, yaitu 

Puskesmas Kalikajar 1 dan Kalikajar 2. Wilayah kecamatan kalikajar 

sebagian besar terletak di lereng pegunungan. Kelurahan Kalikajar 

merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo dengan luas wilayah 3,49 km². Data dari kelurahan 

Kalikajar (2014) tingkat pendidikan masyarakat rata – rata SD dan 
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pekerjaan sebagai petani. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Wonosobo, fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kalikajar 

terdiri dari 1 balai pengobatan, 2 puskesmas,104 posyandu dan 1 

puskesmas keliling.Kelurahan Kalikajar berada di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kalikajar 1. Puskesmas Kalikajar 1 merupakan tipe puskesmas 

non rawat inap dengan pelayanan dari pukul 08.00 sampai 16.00. Sumber 

daya manusia di puskesmas ini terdiri dari 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 

ahli gizi, 1 perawat gigi, 3 perawat, 15 bidan, 1 asisten apoteker, 1 petugas 

laboratorium, dan 5 tenaga administrasi dan pekarya. Fasilitas yang ada di 

Puskesmas Kalikajar 1 diantaranya adalah program prolanis, pemeriksaan 

dokter umum, pelayanan gigi, konseling, dan KIA. Data dari tahun 2011 

hingga Oktober 2015 tercatat 564 jumlah pasien diabetes melitus di 

Kecamatan Kalikajar.Data beradasarkan kasus baru di Kecamatan 

Kalikajar didapatkan bahwa faktor gaya hidup yang tidak sehat dan 

keturunan menjadi faktor resiko utama penyakit diabetes 

melitus.Masyarakat memiliki kebiasaan konsumsi teh manis setiap hari. 

2. Gambaran Karakteristik Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 

4 pasien diabetes melitus yang pernah mengalami luka kaki diabetik, 4 

orang anggota keluarga pasiendan 1 orang perawat puskesmas. Partisipan 

pasien diabetes melitus yang pernah mengalami luka diabetik seluruhnya 

merupakan penderita diabetes tipe 2. Dengan rata – rata tingkat pendidikan 

SMA. Untuk lebih jelasnya bisa di lihatpada Tabel.4 berikut : 
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 Tabel.4 Karakteristik Partisipan  

No Partisipan Usia Jenis 

kelamin 

Pendidikan 

terakhir 

Lama 

menderita DM 

Riwayat Komplikasi Terapi 

1.  Partisipan 1 73 tahun Perempuan SMP 2 tahun Amputasi Hipertensi, 

luka diabetik 

Insulin, metformin, 

glimepiride, 

spironolactone, 

neurodex, asam 

mefenamat 

2.  Partisipan 2 71 tahun Perempuan SMP 2 tahun Amputasi Hipertensi, 

luka diabetik, 

Stroke 

Obat cina 

3.  Partisipan 3 65 tahun Laki – laki SMA 12 tahun Ulkus & 

operasi 

Hipertensi, 

luka diabetik, 

Retinopati 

Insulin & metformin 

4.  Partisipan 4 54 tahun Laki – laki SMA 14 tahun Merokok, 

Ulkus & 

operasi 

Hipertensi, 

luka diabetik, 

Retinopati 

Insulin, metformin, 

& diet 

5.  Keluarga 1 42 tahun Perempuan  SMA - - - - 

6.  Keluarga 2 50 tahun Perempuan  SMP - - - - 

7.  Keluarga 3 27 tahun Perempuan  SMA - - - - 

8.  Keluarga 4 23 tahun Perempuan  D3 

Keperawatan  

- - - - 

9.  Petugas 

Kesehatan 

38 tahun Perempuan  D3 

Keperawatan 

- - - - 
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3. Pengalaman pasien dalam perawatan luka diabetik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

partisipan dan keluarganya terhadap perawatan luka berpengaruh pada 

pengalaman dalam perawatan luka diabetik. Pengalaman pasien  dalam 

proses perawatan luka terdiri dari  perawatan awal luka dan perawatan 

lanjutan. Proses perawatan lanjutan pada luka diabetik terdiri dari teknik 

cleansing, debridement, obat untuk luka, dan dressing.Dalam perawatan 

lanjutan, partisipan juga mengkonsumsi antibiotik untuk mengurangi atau 

meminimalkan infeksi pada luka diabetik.  Pengalaman  pasien diabetes 

melitus dalam perawatan luka diabetik dapat di lihat dari gambar berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar.2 Pengalaman pasien dalam perawatan luka diabetik 

 

a. Tingkat pengetahuan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pasien 

diabetes melitus tentang teknik perawatan luka masih kurang. Partisipan 

tidak tahu bagaimana cara perawatan luka luka. Selain itu rasa takut 

partisipan akan memperburuk kondisi luka menjadi salah satu penyebab 

Tingkat Pengetahuan 

Pengalaman Pasien 

Dalam Perawatan 

Luka Diabetik 
Perawatan lanjutan 

Perawatan awal luka 

Konsumsi Antibiotik 

Dressing  

Obat untuk luka 

Cleansing 

Debridement 
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kurangnya keinginan partisipan untuk belajar merawat luka diabetik. Hal 

ini dapat dilihat pada pernyataan berikut : 

“tidak mba. Tidak pernah karena bidannya itu merawat 

sampai lukanya kering dan bagus. Soalnya dari keluarga 

tidak tahu, takutnya malah kenapa – kenapa 

lagi.....”(Keluarga , perempuan 71 tahun) 

  

b. Pengalaman perawatan luka 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan alur pengalaman perawatan 

luka diabetik yang dijalani partisipan. Dimulai dari adanya luka di kaki 

kemudian perawatan awal luka yang dilakukan oleh partisipan sebelum 

dibawa atau mendapatkan bantuan dari petugas kesehatan. Sebagian besar 

partisipan tidak melakukan perawatan awal luka karena tidak mengetahui 

adanya luka dikakinya sehingga terjadi infeksi. Ada partisipan yang 

melakukan perawatan awal luka dengan cara mencabut paku, memukul 

kaki yang terkena paku hingga berdarah, dan membersihkan luka dengan 

cairan spirtus. Selanjutnya ada perawatan lanjutan dimana seluruh 

partisipan mengatakan pergi ke petugas kesehatan baik itu puskesmas, 

dokter praktek,  ataupun bidan. Namun setelah beberapa hari perawatan 

keadaan luka tidak membaik, partisipan memeriksakan ke rumah sakit 

setelah mengetahui ada infeksi pada bekas luka di kakinya. Tindakan yang 

dilakukan rumah sakit untuk mencegah menyebarnya infeksi ke jaringan 

lain berbeda pada setiap partisipan. Berikut uraian pengalaman pasien 

diabetes melitus dalam perawatan luka diabetik : 
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Gambar.3 Alur Perawatan 

luka partisipan 

 

 

1) Perawatan awal luka  

Perawatan luka awal pasien diabetes melitus dalam penelitian ini 

cukup bervasiasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 

Ada luka 
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besarpartisipan tidak melakukan perawatan awal luka karena tidak tahu 

adanya luka di kaki. Namun ada partisipan yang melakukan perawatan 

awal luka dengan cara mencabut paku dari kaki, memukul kaki hingga 

berdarah, membersihkan luka dengan cairan spirtus kemudian direndam 

dan dibersihkan dengan air biasa. Berikut pernyataan partisipan : 

“........ begitu saya terkena paku itu, kalau kata orang  - 

orang jaman dulu kan di pukul – pukul sampai keluar 

darah....iya mba saya cabut sendiri. Lalu saya pukul – pukul 

itu tadi sambil di bersihin juga...awalnya pakai spirtus mba. 

Baru setelah itu saya rendam dengan air biasa. Di cuci sama 

dibersihkan...” (Partisipan, laki – laki 65tahun) 

 

Partisipan yang tidak melakukan perawatan awal luka, 

memeriksakan kakinya  ke rumah sakit ketika keadaan luka di kaki sudah 

mengalami infeksi. Hal ini disebabkan karena partisipan tidak tahu dan 

tidak merasakan adanya luka di kaki. Berikut pernyataan partisipan : 

 “lukanya besar mba, tapi karena tidak ketahuan, dalam 

waktu 1 minggu sudah infeksi. Jadi tidak di rawat waktu 

terkena paku itu mba.....” (Partisipan, laki – laki 54tahun) 

 

2) Perawatan Lanjutan 

Perawatan lebih lanjut sangat diperlukan untuk mencegah 

memburuknya kondisi luka serta kesehatan pasien diabetes melitus dengan 

luka diabetik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh 

partisipan memeriksakan kesehatan dan kondisi luka ke petugas kesehatan. 

Dari seluruh pernyataan partisipan menunjukkan bahwa keadaan luka pada 

kaki sudah mengalami infeksi ketika dibawa ke petugas kesehatan.  

Adanya perbedaan dalam penanganan luka lanjutan yang dijalani 

partisipan dalam penelitian ini. Hal ini dipengaruhi keparahan dan letak 
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luka diabetik yang di derita. Terdapat partisipan yang harus menjalani 

amputasi untuk mencegah meluasnya kerusakan jaringan. Berikut 

pernyataan dari partisipan yang menjalani amputasi dalam penanganan 

luka : 

“.........sampai sana (RSUD) di rawat, dibersihkan dikasih 

obat kemudian ditutup lagi.... sampai hari kamis pagi baru 

dilihat dokter spesialis bedahnya sudah seperti barang busuk 

dan mengeluarkan bau anyir. Lukanya dibuka dan 

mengatakan harus diambil (amputasi)...” (Keluarga, 

perempuan 42tahun) 

 

Selain amputasi, terdapat partisipan yang menjalani operasi dalam 

penanganan luka lanjutan untuk mencegah meluasnya kerusakan 

jaringan.Berikut pernyataan partisipan yang menjalani operasi dalam 

penanganan luka : 

“...tapi sorenya sekitar jam 4 kok semakin bengkak, 

kemudian saya bawa ke bidan. Disana diberi obat.3 hari 

tidak ada perubahan lalu saya bawa ke dokter, setelah 3 hari 

juga tidak ada perubahan. Akhirnya ya itu masuk rumah sakit 

di operasi.....” (Partisipan, laki – laki 65tahun) 

 

a) Cleansing (pembersihan) 

Celansing atau pembersihan merupakan salah satu teknik dalam 

proses perawatan luka diabetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

seluruh partisipan menggunakan cairan NaCldalam membersihkan luka. 

Partisipan melakukan pembersihan luka sebanyak 2 kali saat perawatan 

luka. Cara membersihkannya dengan cara di gosok dengan kasa yang 

dibasahi dengan cairan NaCl. Cleansing dilakukan setelah membuka 

dressing dan setelah dilakukan debridement. Cairan NaCl digunakan 

dalam proses pembersihan luka baik saat di rumah sakit maupun ketika 
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partisipan sudah menjalani perawatan di rumah. Perawat puskesmas 

yang melakukan perawatan luka dirumahnya juga menggunakan cairan 

NaCl untuk membersihkan luka. Berikut pernyataan dari partisipan : 

“...intinya pembersihan luka dengan NaCl sampai 

bersih. Kemudian dikeringkan, kalau perlu dilakukan 

nekrotomi ya dilakukan nekrotomi, terus dicuci lagi, 

dikeringkan baru dikasih salep” (Petugas kesehatan, 

perempuan 38tahun) 

 

b) Debridement  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh partisipan 

melakukan proses debridement dalam perawatan luka.Debridement ini 

diakukan untuk menghilangkan jaringan nekrotik. Sebagian besar 

partisipan menggunakan gunting dalam proses debridement ini. Ada 

partisipan yang menggunting sendiri jaringan nekrotik di kakinya. Dari 

pernyataan partisipan, kulit yang menghitam atau jaringan nekrotik di 

gunting dalam setiap perawatan luka. Jaringan nekrotik di gunting 

hingga mengeluarkan darah. Berikut pernyataan partisipan : 

“iya mba, ada sisa kulit mati. Saya juga diberi 

petunjuk yang hitam – hitam itu disuruh digunting malah 

sampai berdarah....saya gunting sendiri mba. Kalau tidak 

ada petugasnya saya gunting sendiri...” (Partisipan, laki – 

laki 65tahun) 

 “....setelah diamputasi itu ya mba, perawatnya 

kalau bersihin itu di gosok pakai kasa.... di gunting itu 

bagian yang hitam – hitamnya. Sampai bersih pokoknya 

mba....” (Keluarga, perempuan 50tahun) 

 

c) Obat untuk luka 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh partisipan 

mengatakan mereka menggunakan antimikroba topikal dalam proses 
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perawatan luka diabetik. Sebagian besar partisipan menggunakan salep 

untuk obat pada luka. Salep yang digunakan partisipan seperti 

gentamicin dimana salah satu manfaatnya adalah melawan bakteri 

sehingga mengurangi resiko infeksi. Selain penggunaan salep sebagai 

obat pada luka, partisipan juga menggunakan obat tabur seperti 

nebacetin dan betadine (povide iodine). Perawat puskesmas dalam 

melakukan perawatan luka diabetik di rumah juga menggunakan salep 

untuk obat luka. Berikut pernyataan partisipan : 

“.....awalnya dulu diberi obat tabur berwarna putih 

buat perangsang pertumbuhan daging.....yang penting 

fungsinya untuk membersihkan, lalu masih pakai betadin 

itu sama obat taburnya.... mungkin fungsinya sama, yang 

kemarin tabur kalau ini salep. Sampai sekarang kadang 

kalau simbah habis mandi, dibersihkan pakai infus itu lalu 

saya beri salep.” (Keluarga, perempuan 42tahun) 

“pertama dibersihkan dengan NaCl. Lalu diusap 

betadin. Dibersihkan dengan NaCl lagi, dikeringkan, 

diberi obat nebacetin bubuk kemudian ditutup lukanya....” 

(Keluarga, perempuan 23tahun) 

“....terus ada salep yang khusus untuk luka yang 

saya kirim dari luar kota......” (Petugas kesehatan, 

perempuan 38tahun) 

 

d) Dressing (Balutan) 

Dari hasil penelitian meunjukkan bahwa masing – masing 

partisipan memiliki pengalaman yang berbeda – beda terkait dressing 

luka. Sebagian besar partisipan dalam mengganti dressing dilakukan 

setiap 2-3 hari sekali. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat keparahan 

luka diabetik yang diderita. Begitupun dari perawat puskesmas, dalam 

penggantian dressing dilakukan setiap 2 hari sekali. Partisipan yang 

mengalami operasi pada luka dikaki mereka mengatakan bahwa 
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beberapa gulungan kasa yang sudah di beri betadin dimasukan untuk 

menutup luka dikaki yang berupa lubang. Berikut pernyataan 

partisipan: 

“kalau perbannya 3 hari sekali mba. Setelah 

operasi itu setiap 3 hari sekali perbannya selalu diganti.... 

setiap 3 hari itu selalu saya buka di bersihkan sendiri 

dirawat sendiri saya balut sendiri.... waktu pertama dibuka 

itu, kasa satu gulung itu buat menyumpal lukanya. Terus 

lama – lama semakin kecil. Terakhir ya kecil segini mba. 

Setelah dibersihkan itu, kasanya diberi betadin, terus 

dimasukkan dan di tutup plester yang putih itu. Kadang 

dibalut, kadang juga cuman di tutup pakai plester itu 

aja.”(Partisipan, laki – laki 65tahun) 

 

3) Konsumsi Antibiotik 

Selain menggunakan obat pada luka dan antibiotik topikal, hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh partisipan mengkonsumsi 

antibiotik. Sebagian besar partisipan mengkonsumsi antibiotik oral dalam 

proses perawatan luka lanjutan. Antibiotik yang dikonsumsi berdasarkan 

resep dokter. Selain antibiotik oral, terdapat beberapa partisipan yang 

mendapatkan antibiotik suntik sebagai upaya untuk mengontrol infeksi. 

Dari pernyataan partisipan, antibiotik suntik hanya diberikan sebelum 

tindakan operasi. Berikut pernyataan partisipan : 

 “iya mba. Dokternya kan bilang kalau mau di suntik 

antibiotik.... yang diminum juga ada.”(Partisipan, laki – laki 

65tahun) 

“ayah saya mengkonsumsi obat antibiotik mba. Itu 

diminum, Cuma saya lupa nama obatnya.” (Keluarga, 

perempuan 23tahun) 
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4 Pencegahan terulangnya luka kembali 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya 

pencegahan luka kembali yang dilakukan partisipan. Upaya pencegahan yang 

dilakukan partisipan diantaranya adalah melakukan manajemen lingkungan, 

perawatan kaki, pemakaian alas kaki yang benar dan nyaman, serta kontrol 

gula darah. Tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh penderita diabetes 

melitus untuk mencegah atau meminimalisir timbulnya komplikasi luka 

diabetik. Hasil wawancara dalam penelitian ini didapatkan beberapa upaya 

partisipan dalam mencegah terulangnya luka kembali yang bisa dilihat dari 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4 Upaya pencegahan 

Luka kembali 

 

 

a. Manajemen lingkungan 

Luka di kaki bisa muncul akibat goresan atau tusukan benda tajam. 

Dari pernyataan partisipan didapatkan bahwa terdapat kebiasaan partisipan 

dalam menggunakan peralatan tajam. Penggunaan gunting dalam aktivitas 

harian juga bisa menjadi faktor resiko terulangnya luka kembali.Upaya 

dari pihak keluarga dalam memanajemen lingkungan untuk menghindari 
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terulangnya luka kembali dengan cara menyembunyikan gunting agar 

tidak digunakan kembali oleh pasien luka diabetik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari pernyataan partisipan berikut : 

“saya mencegah simbah untuk memgang peralatan 

yang tajam. Sebisa mungkin saya usahakan tidak ada luka. 

Mau luka benda tajam atau garukan... tadinya kan ada 

gunting kecil di dekat simbah. Simbah kan suka gunting – 

gunting sendiri tapi sekarang saya sembunyikan semua.” 

(Keluarga, perempuan 42tahun) 

 

b. Kontrol makanan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa partisipan hanya 

mengatur porsi makan agar tidak berlebihan tetapi tidak membatasi jenis 

makanan yang dikonsumsi. Selain mengatur porsi makanan, ada partisipan 

dalam penelitian ini yang juga mengkonsumsi susu khusus pasien diabetes 

melitus satu gelas setiap harinya dan menggunakan gula artifisial. Namun 

ada juga partisipan yang membatasi jenis makanan yang dikonsumsi. 

Partisipan ini tidak dapat makan sembarang makanan karena akan merasa 

mual. Selain itu semua partisipan menyatakan bahwa mereka selalu 

mengkonsumsi minuman manis ketika sedang hipoglikemia. Lamanya 

menderita diabetes melitus membuat partisipan mengenali gejala 

komplikasi akut dari penyakit diabetes melitus, sehingga penanganan 

segera dilakukan untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Berikut 

pernyataan partisipan : 
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“...kata perawatnya kalau ngedrop gitu diberi satu 

atau dua sendok gula langsung tidak apa – apa. Kalau 

tidak air putih setengah gelas gulanya dua sendok. Buat 

jaga – jaga saja itu ada permen juga mba... Tidak ada 

makanan yang harus dihindari. Kata dokter kemarin 

simbah mau makan apa ya tidak apa – apa. Cuma ya 

takarannya juga tidak berlebih. Paling makan juga 

sedikit...”(Keluarga, perempuan 42tahun)  

 

c. Kontrol kesehatan rutin 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

partisipan melakukan pemeriksaan kesehatan secara runtin setiap 

bulannya. Pemeriksaan laboratorium dan konsultasi dengan dokter 

dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan partisipan. Hal ini juga 

sebagai upaya kontrol penyakit serta komplikasi dari penyakit diabetes 

melitus. Berikut pernyataan partisipan : 

”...ini obat yang kemarin dari rumah sakit. Ada obat 

racikan juga. obat ini untuk nafsu makan, suplemen, dan 

yang ini untuk gula. Kemarin saya ke rumah sakit. Kalau 

di rumah sakit itu kan dari pagi daftar, cek laborat 

hasilnya juga dibawa langsung. Kemudian diberi obat...” 

(Keluarga, perempuan 42tahun) 

 

Puskesmas Kalikajar 1 sendiri memfasilitasi untuk pemeriksaan 

kesehatan rutin bagi pasien dengan penyakit kronik. Terdapat partisipan 

yang melakukan kontrol kesehatan secara rutin di Puskesmas Kalikajar I. 

Prolanis merupakan program baru di Puskesmas Kalikajar I. Program ini 

dibuat untuk menangani penyakit kronis dan baru dimulai tahun 2016. 

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian 

dalam penanganan penyakit kronis. Pasien yang mengikuti program 

prolanis ini sebelumnya discreening dari program Posbindu. Apabila dari 
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hasil screening terdeteksi penyakit kronis dan pasien tersebut merupakan 

anggota BPJS, maka pasien tersebut bisa masuk dalam kegiatan Prolanis. 

Berikut pernyataan perawat puskesmas tentang alur kegiatan pasien 

diabetes melitus dalam kegiatan Prolanis : 

“puskesmas ini ada program prolanis yang 

dilaksanakan satu bulan sekali setiap tanggal 20. Kegiatan 

untuk pasien DM ada pemeriksaan gula darah puasa... 

Setelah itu ada kegiatan senam bersama.... Selesai senam, 

istirahat sebentar kemudian ada penyuluhan kesehatan 

terkait dengan masalah penyakit kronis.... Selanjutnya 

setelah penyuluhan selesai, dilanjutkan pengambilan 

darah 2 jam setelah makan. Tadikan setelah diambil darah 

untuk pemeriksaan gula darah puasa, mereka sarapan. 

Lalu 2 jam setelah itu dilakukan pengambilan sample 

darah lagi. Dilanjutkan pemeriksaan dokter dan 

pemberian resep.” (Petugas kesehatan, perempuan 

38tahun) 

 

d. Kontrol gula darah dengan obat 

Penggunaan terapi farmakologi merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan partisipan untuk mengendalikan glukosa darah. Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan dalam penelitian ini 

mengkonsumsi obat – obatan sebagai upaya mengendalikan gula darah. 

Tidak hanya menggunakan obat – obatanstandar, tetapi partisipan dalam 

penelitian ini juga menggunakan obat – obatan herbal. Berikut pernyataan 

partisipan : 
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“...tetapi waktu terkena paku dan infeksi itu, gula 

darah saya sampai 550 waktu di rumah sakit. Kemudian 

diobati dan di suntik insulin juga...dulu awalnya 6 mba. 

Lalu 5, 4 dan insulinnya habis itu berhenti mba. Kalau 

sekarang yang rutin itu ya metformin.” (Partisipan, laki – 

laki 65tahun) 

“obat cina mba. Itu biar dagingnya tumbuh. Dulu 

habis banyak untuk beli obat itu mba...khasiatnya untuk 

menumbuhkan dagingnya itu sama menormalkan gula 

darahnya.” (Keluarga, perempuan 50tahun) 

 

e. Pemakaian alas kaki 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh partisipan 

menggunakan alas kaki ketika beraktivitas. Partisipan memilih alas kaki 

yang digunakan sesuai dengan kondisi kaki mereka. Partisipan juga 

menggunakan sepatu khusus ketika melakukan aktivitas yang mungkin 

beresiko menimbulkan luka pada kakinya. Berikut pernyataan partisipan : 

“pakai sandal mba. Saya kadang jalan sampai depan 

rumah situ, selalu pakai sandal... pakai sandal selop. Saya 

tidak bisa jepit ini jempol saya sudah hilang satu. Kalau 

pakai sandal jepit ya paling di seret mba. Takut saya kalau 

nanti luka lagi.”(Partisipan, perempuan 73tahun) 

 

Partisipan juga mengetahui tentang pentingnya kenyamanan alas 

kaki yang digunakan. Kenyamanan alas kaki ketika digunakan juga 

menjadi salah satu upaya dalam pencegahan luka kembali. Berikut 

pernyataan partisipan : 

“...alas kakinya yang nyaman kalau di pakai. Jangan 

terlalu kekecilan atau kebesaran karena bisa menyebabkan 

kaki lecet.” (Keluarga, perempuan 23tahun) 

 

f. Perawatan kuku 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan 

berhati – hati dalam melakukan perawatan kuku. Mereka menyadari jika 
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terlalu dalam ketika memotong kuku dapat menimbulkan luka kembali. 

Sebagian besar partisipan memilih perawatan kuku dilakukan setelah 

selesai mandi. Hal ini dikarenakan kuku menjadi lebih lunak ketika akan 

dipotong. Partisipan juga berhati – hati dalam menggunakan alat pemotong 

kuku agar tidak menimbulkan luka kembali. Berikut pernyataan partisipan:  

“biasanya saya memotong kuku simbah setelah simbah 

selesai mandi. Jadi masih agak lunak kukunya mba. Saya 

juga tidak berani terlalu mepet memotongnya. Takut luka 

lagi kaki simbah...” (Keluarga, perempuan 42 tahun) 

 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Partisipan 

a. Usia 

Seluruh partisipan dalam penelitian ini berusia 50 tahun 

keatas. data yang diperoleh dari American Diabetes Association 

(ADA) dalam dalam Hongdiyantoet al,  (2014) menyatakan bahwa 

usia diatas 45 tahun merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

Diabetes Melitus Tipe 2. Orang yang mempunyai usia lebih dari 45 

tahun dengan pengaturan diet glukosa yang rendah akan mengalami 

penyusutan sel – sel beta pankreas. Sel beta pankreas yang tersisa 

pada umumnya masih aktif, tetapi sekresi insulinnya semakin 

berkurang (Tjay & Rahardja, 2003 dalam Hongdiyanto et al, 2014). 

Pada lansia terjadi penurunan syaraf perifer dan kelenturan jaringan 

menurun sehingga akan memacu timbulnya luka diabetik (Suzanne, 

2000; De Jong, 2001 dalam Purnomoet al, 2014) 
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b. Komplikasi DM 

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa seluruh partisipan 

mengalami komplikasi luka diabetik. Luka diabetik yang diderita 

partisipan berakibat pada tindakan amputasi dan operasi. Hal ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Hongdiyanto et al, 

(2014) dimana diabetes melitus yang tidak terkontrol dengan baik 

dapat menimbulkan berbagai komplikasi salah satunya adalah luka 

diabetik. Penyakit komplikasi pada diabetes melitus tipe 2 yang 

terbanyak adalah luka diabetik. Luka diabetik diawali adanya 

hiperglikemia pada pasien diabetes melitus yang menyebabkan 

kelainan neuropati sehingga mengakibatkan berbagai perubahan 

pada kulit dan otot yang kemudian akan menyebabkan terjadinya 

perubahan distribusi tekanan pada telapak kaki yang akan 

mempermudah terjadinya luka. kerentanan terhadap infeksi dapat 

menyebabkan mudahnya penyebaran infeksi. Faktor kurangnya 

aliran darah juga akan menyulitkan dalam pengelolaan luka diabetik.  

Selain itu dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa seluruh 

partisipan dalam penelitian ini juga menderita penyakit komplikasi 

berupa hipertensi yang merupakan komplikasi paling banyak 

ditemukan pada pasien diabetes melitus tipe 2. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian dari Hongdiyanto et al, (2014) yang menyatakan 

bahwa hipertensi merupakan penyakit komplikasi yang paling 

banyak ditemukan pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang 
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berjumlah 18 pasien atau sebesar 58,1%. Penyakit diabetes melitus 

dengan kadar gula yang tinggi dapat merusak organ dan jaringan 

pembuluh darah serta dapat menyebabkan terbentuknya 

arterosklerosis yang dapat menyebabkan arteri menyempit sehingga 

dapat memicu terjadinya hipertensi. 

2. Tingkat pengetahuan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya tingkat 

pengetahuan partisipan dalam perawatan luka diabetik. Tingkat 

pengetahuan seseorang akan mempengaruhi pengalaman hidupnya, 

dalam hal ini pengalaman tentang perawatan luka diabetik. Menurut 

Notoatmojo dalam Saparwati (2012) setiap orang mempunyai 

pengalaman yang berbeda walaupun melihat suatu obyek yang sama. 

Salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan 

seseorang.  Sutanegoro & Suastika  dalam Gultom (2012) mengatakan 

bahwa pendidikan merupakan dasar utama untuk keberhasilan 

pengobatan.  

Faktor pengetahuan mempunyai pengaruh sebagai dorongan awal 

bagi seseorang dalam berperilaku dan kebanyakan orang yang 

perilakunya baik sudah mempunyai pengetahuan yang baik. Pengetahuan 

merupakan pemahaman manusia tentang kehidupan dunia dan isinya, 

yang didapat dari hasil tahu dari faktor pendidikan dan pengalaman baik 

formal maupun informal (Gultom, 2012). Bagi pasien diabetes melitus, 

tingkat pengetahuan tersebut sangat penting dan mempengaruhi 
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penerapan manajemen penyakit serta komplikasinya. Keluarga juga 

memiliki peran dalam penerapan manajemen penyakit dan 

komplikasinya. Meskipun sebagian besar pendidikan terakhir partisipan 

maupun keluarganya dalam penelitian ini adalah setingkat SMA tidak 

menjamin baiknya pengetahuan dan pemahaman partisipan tentang 

perawatan luka diabetik. Hal ini disebabkan karena kurangnya paparan 

informasi tentang penyakit diabetes melitus juga mempengaruhi 

pengetahuan partisipan dalam penelitian ini.    

Data dari karakteristik partisipan menunjukkan seluruh partisipan 

menderita diabetes melitus lebih dari 2 tahun. Lamanya menderita 

penyakit diabetes tidak membuat pasien bisa terhindar dari luka diabetik. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Washilah (2014) dengan hasil rata 

– rata pasien lama menderita diabetes melitus 7,71 tahun dengan nilai 

minimal 1 tahun dan maksimal 19 tahun. Penelitian tersebut 

menunjukkan masih kurangnya pengetahuan pasien tentang perawatan 

kaki. Pengetahuan penderita diabetes melitus tentang pencegahan luka 

diabetik hanya 6,7% yang menjawab benar semua item pertanyaan yang 

terlampir dalam kuesioner penelitian. Dari hasil uji statistik didapatkan 

tidak ada hubungan antara lama menderita diabetes melitud dengan 

pengetahuan pencegahan luka diabetik dengan nilai p=0,061 dimana 

artinya semakin lama menderita diabetes melitus belum tentu 

pengetahuan pencegahan luka diabetiknya semakin baik. Kesimpulan 

dari hasil analisa penelitian ini menyebutkan bahwa tidak ada hubungan 
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antara lama menderita diabetes melitus dengan pengetahuan pencegahan 

luka diabetik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti, (2008) dalam Washilah, 

(2014) menunjukkan bahwa lama menderita diabetes merupakan faktor 

resiko terjadinya luka diabetik. lama menderita diabetes melitus ≥ 10 

tahun mempunyai resiko terjadi luka diabetik sebesar 6,0 kali 

dibandingkan dengan lama menderita diabetes melitus ˂ 5 tahun 

sehingga pengetahuan pencegahan luka diabetik harus diketahui sejak 

dini oleh penderita diabetes melitus. 

3. Pengalaman perawatan luka 

a. Perawatan awal luka 

Dari hasil penelitian, sebagian besar partisipan tidak 

melakukan perawatan luka karena tidak mengetahui adanya luka di 

kaki mereka. Hal ini disebabkan karena neuropati yang diderita 

sehingga membuat mereka tidak merasakan adanya luka di kaki. 

Neuropati diabetik merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah 

pada area ekstremitas khususnya ekstremitas bawah yang dapat 

menyebabkan nyeri, kesemutan, dan berkurang atau hilangnya fungsi 

indera perasa yang memungkinkan terjadinya luka yang menyebabkan 

infeksi serius dan kemungkinan amputasi (IDF, 2015).  

Munculnya luka pada kaki diabetik ditandai dengan adanya 

luka terbuka pada permukaan kulit yang mengakibatkan infeksi 

sebagai akibat dari masuknya kuman atau bakteri pada permukaan 
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luka. Pengobatan pada tahap awal dapat mencegah penyebaran infeksi 

ke jaringan lebih dalam (Wound International, 2013). Pertolongan 

pertama untuk mencegah terjadinya infeksi apabila kaki terluka ialah 

dengan cara membersihkan luka dibawah air mengalir. Kemudian 

oleskan krim antiseptik dan balut dengan perban. Diperlukan kotak 

P3K di rumah yang berisi balutan steril, tip, perban, dan krim 

antiseptik. (Holt (2013); Misnadiarly (2006); Smeltzer & Bare (2002); 

Soegondo & Sukardji (2008); PARKENI (2009); dalam 

Wardani,2015) 

Partisipan melakukan perawatan awal luka dengan cara 

memukul bagian kaki yang terluka dan mencucinya dengan cairan 

spirtus. Dumville et al, (2015) menyebutkan bahwa ada bukti dari 

sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa persiapan kulit sebelum 

operasi dengan 0,5% chlorhexadine di spirtus menyebabkan 

penurunan resiko SSI (surgical site infection) dibandingkan dengan 

alkohol berdasarkan solusi povidone iodine. 

Namun hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Thomas, (2007) 

dalam Kristiyaningrum, (2013) dimana pembersihan luka secara 

klasik menggunakan antiseptik seperti hydrogen peroxide, povidone 

iodine, acetic acid dan chlorohexadine dapat mengganggu proses 

penyembuhan dari tubuh karena kandungan antiseptik tersebut tidak 

hanya membunuh kuman, tetapi juga membunuh leukosit yang dapat 

membunuh bakteri pathogen dan jaringan fibroblast yang membentuk 
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jaringan kulit baru. Cara yang terbaik untuk membersihkan luka 

adalah dengan menggunakan cairan saline. Cairan NaCl 0,9% 

merupakan cairan fisiologis yang efektif untuk perawatan luka karena 

sesuai dengan kandungan garam tubuh.  

Membersihkan luka dengan menggunakan air mengalir juga 

dilakukan oleh partisipan dalam penelitian ini. identifikasi tujuh 

percobaan yang membandingkan tingkat infeksi dan penyembuhan 

pada luka yang dibersihkan dengan air dan normal saline. Air keran 

lebih efektif dari pada normal saline dalam mengurangi tingkat infeksi 

pada orang dewasa dengan luka akut. penggunaan air keran untuk 

membersihkan luka akut pada anak tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada bila dibandingkan dengan normal saline. Tidak ada 

bukti penggunaan air keran untuk membersihkan luka akut pada orang 

dwwasa meningkatkan infeksi. Ari rebus dan dinginkan serta air 

suling juga dapat digunakan sebagai cairan pembersih luka. 

(Fernandez & Griffiths, 2012)  

b. Perawatan lanjutan 

Pada pasien diabetes melitus yang mengalami trauma atau luka 

dan didapati tanda inflamasi berupa edema, panas, merah pada kulit, 

serta ulkus yang berbau sehingga dicurigai mengalami infeksi, harus 

dievaluasi dan didiagnosis secara klinis berdasarkan tanda dan gejala 

inflamasi lokal.  Oleh karena itu psien memerlukan bantuan petugas 

kesehatan untuk melakukan perawatan luka diabetik. Tatalaksana luka 
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diabetik bertujuan untuk penyembuhan luka lengkap dengan Gold 

Standard untuk terapi luka diabetik (Alexiadou & Doupis, 2012; 

Wesnawa, 2013). Penatalaksanaan luka diabetik secara garis besar 

ditentukan oleh derajat keparahan luka, vaskularisasi, dan adanya 

infeksi (Hariani & Perdanakusuma, 2012). Berikut pemaparan hasil 

penelitian tentang perawatan luka lanjutan : 

1) Cleansing(Pembersihan) 

Hasil penelitian ini menunjukkan semua partisipan 

menggunakan cairan NaCl untuk membersihkan luka diabetik. 

NaCl 0,9% merupakan cairan yang aman untuk merawat luka 

karena cairan ini bersifat fisiologis, non toksis, dan tidak mahal. 

Setiap liternya mempunyai komposisi natrium klorida 0,9 gram 

dengan osmolalitas 308 mOsm/l sehingga aman untuk digunakan 

(Permana, 2012 dalam Wijayanti, 2013). Cairan normal salin/ NaCl 

0,9% sangat direkomendasikan sebagai cairan pembersih dalam 

semua jenis luka. Cairan ini bersifat isotonis, tidak toksik terhadap 

jaringan, tidak menghambat proses penyembuhan, dan tidak 

menyebabkan alergi. (Huda 2010 dalam Wijayanti, 2013) 

Partisipan dalam penelitian ini membersihkan luka setelah 

membuka dressing dan setelah membuang jaringan nekrotik 

(nekrotomi). Hal ini sesuai dengan buku  Best Practice Guidlines 

tentang Wound Management in Diabetic Foot Ulcers  yang 
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menyatakan luka harus dibersihkan setiap penggantian dressing 

dan setelah dilakukan debridement.(Wound International, 2013) 

2) Debridement  

Dari hasil penelitian ini, seluruh partisipan melakukan 

tindakan debridement dalam perawatan luka diabetik. Tindakan 

debridement  pasien dibantu oleh petugas kesehatan. Bagian luka 

yang menghitam dibersihkan dengan cara menggunting sampai 

berdarah atau menggosoknya dengan kasa hingga bersih. 

Debridement  dilakukan melalui pembuangan dasar luka 

abnormal dan jaringan tepi luka seperti epidermis hiperkeratosis 

(kalus) dan jaringan dermal nekrotik, debris, dan elemen bakteri 

yang dapat menghambat penyembuhan luka. Dari beberapa 

penelitian uji klinis didapatkan bahwa debridement berperan dalam 

membantu penyembuhan luka melalui produksi jaringan granulasi. 

Gold standard untuk terapi luka diabetik salah satunya adalah 

debridement.Debridement harus dilakukan pada semua luka kronis 

untuk membuang jaringan nekrotik atau debris. (Wesnawa, 2014)  

Debridement perlu dilakukan secara terus menerus untuk 

pemeliharaan luka. Di praktek teknik gold standard untuk 

manajemen jaringan di kaki diabetik adalah biasa, lokal dan 

debridement tajam menggunakan pisau bedah atau gunting. 

(Wound International, 2013) 
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Terdapat dua prinsip utama dalam perawatan luka kronis. 

Prinsip pertama menyangkut pembersihan atau pencucian luka. 

Luka yang tidak mengeluarkan cairan (luka kering) dibersihkan 

dengan teknik swabbing yaitu ditekan dan digosok pelan – pelan 

menggunakan kasa steril atau kain bersih yang dibasahi NaCl 

0,9%. (Rahayu, 2009 dalam Hermin et al, 2012) 

Partisipan dalam penelitian ini juga melakukan debridement 

secara mandiri dengan cara menggunting sendiri bagian kulit yang 

menghitam jika perawat tidak datang ke rumahnya untuk 

melakukan perawatan luka. Perilaku partisipan tersebut tidak tepat 

karena dapat menimbulkan infeksi dari penggunaan alat dan 

perawatan luka yang tidak steril. Penelitian Hermin et al, (2012) 

juga menjabarkan dimana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam ketersediaan alat dan bahan untuk perawatan luka yaitu, 

dekontaminasi, pencucian, sterilisasi dan desinfeksi. 

Dekontaminasi merupakan tindakan yang dilakukan agar benda 

mati dapat ditangani oleh petugas kesehatan secara aman, terutama 

petugas pembersihan medis. Pencucian merupakan tindakan 

menghilangkan semua darah, cairan tubuh atau setiap benda asing 

seperti debu dan kotoran. Sterilisasi merupakan tindakan 

menghilangkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus 

termasuk bakteri endospora dari benda mati, dan desinfeksi 

merupakan tindakan menghilangkan sebagian besar 
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mikroorganisme penyebab penyakit dari benda mati dimana 

desinfeksi tingkat tinggi dilakukan dengan merebus atau 

menggunakan larutan kimia. 

Sarung tangan digunakan untuk mencegah penularan 

pathogen melalui cara kontak langsung maupun tidak langsung 

(Willy, 2010 dalam Hermin et al, 2012). Peralatan yang penting 

dalam perawatan luka untuk mempertahankan teknik aseptik dan 

antiseptik berupa sarung tangan  yang steril (Ismayanti, 2007 dalam 

Hermin, et al, 2012). Kasus infeksi yang ditemukan di rumah sakit 

karena tindakan keperawatan yang tidak sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan seperti perawat tidak mencuci tangan 

sebelum dan sesudah melakukan tindakan, menggunakan alat yang 

tidak steril khususnya pada tindakan intensive dan perawatan luka, 

tidak menggunakan alat pelindung, serta tidak menjaga kebersihan 

dan sanitasi lingkungan. (Masyari, 2010 dalam Hermin et al, 2012) 

3) Obat pada luka (obat topikal) 

Hasil dari penelitian ini, seluruh partisipan menggunakan 

antimikroba topikal. Antimikroba yang digunakan berupa salep 

misalnya gentamicin dan obat tabur misalnya nebacetin. Selain 

antimikroba topikal, partisipan juga menggunakan betadine dalam 

perawatan luka. 

Terapi antimikroba topikal dapat digunakan sebagai terapi 

alternatif pada infeksi luka diabetik ringan (Ayundini, 2014). 
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Meningkatnya prevalensi resistensi antibmikroba atau komplikasi 

lainnya (misal clostridium difficile infection) telah menyebabkan 

kenaikan dalam penggunaan antimikroba topikal untuk perawatan 

untuk peningkatan bioburden luka. Agen antimikroba yang 

digunakan secara topikal memiliki keuntungan tidak resisten. Agen 

tersebut memberikan konsentrasi lokal yang tinggi tetapi tidak 

menembus kulit utuh atau ke jaringan yang lebih dalam. 

Antimikroba topikal memiliki potensi untuk mengurangi bakteri 

dan dapat melindungi luka dari kontaminasi lebih lanjut. 

Pengobatan pada tahap awal dapat mencegah penyebaran infeksi ke 

jaringan yang lebih dalam. (Wound International, 2013) 

4) Dressing(Balutan) 

Pemantauan pada luka post debridement dan dressing luka 

harus dilakukan secara teratur. Hasil dari penelitian ini didapatkan 

bahwa dressing luka yang digunakan berbeda – beda. Hal ini 

disebabkan tingkat keparahan luka diabetik partisipan berbeda – 

beda. Partisipan menyebutkan penggantian dressing antara 2 – 3 

hari sekali. Hanya satu orang partisipan yang mengatakan 

penggantian dressing sehari sekali dikarenakan kondisi luka yang 

parah dan banyaknya cairan yang keluar dari luka. Partisipan yang 

mengalami operasi mengatakan bahwa kasa yang digunakan untuk 

menyumpal luka bekas operasi lama kelamaan berkurang 

ukurannya. 
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Untuk luka terinfeksi atau banyak eksudat, pemantauan luka 

dan penggantian dressing luka harus dilakukan setiap 2- 3 hari 

hingga infeksi stabil. Pergantian jenis dressing luka perlu dilakukan 

sesuai dengan perubahan jenis luka. Sampai saat ini belum ada data 

yang menjelakan jenis dressing luka yang terbaik untuk luka 

diabetik. (Wesnawa, 2014)   

Petugas kesehatan harus memeriksa luka dan mengubah 

dressing setiap hari ketika luka masih ada infeksi dan cairan yang 

banyak. Jika infeksi stabil, penggantian dressing setiap dua atau 

tiga hari sekali. Perbedaan dressing mungkin diperlukan seiring 

dengan perubahan status luka. (Wound International, 2013) 

Partisipan juga melakukan kompres luka diabetik pasca 

operasi dengan mengunakan povidone iodine.Hasil penelitian yang 

dilakukan Kuswandi et al, (2013) dimana luka diabetik adalah 

salah satu komplikasi diabetes melitus yang menjadi penyebab 

amputasi kaki dimana infeksi pada luka umumnya disebabkan oleh 

staphylococcus aureus. Bahan kompres luka diabetik yang sudah 

dikenal antara lain kompres madu, gula, iodine, dan NaCl 0,9%. 

Penelitian tersebut membandingkan zona hambat terhadap 

staphylococcus aureus dari beberapa bahan kompres luka tersebut. 

Hasil dari penelitian tersebut membuktikan zona hambat madu 

sebesar 0,4 mm, gula 3,0 mm, aquadest 0,0 mm, NaCl 0,9% 0,0 

mm, iodine 10% 8,3 mm dan campuran gula iodine 6,0 mm. Iodine 
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10% paling baik dalam menghambat bakteri 

staphyloccocccusaureus dibandingkan bahan kompres lainnya.  

c. Konsumsi antibiotik 

Dari hasil penelitian, upaya yang dilakukan untuk mengontrol 

infeksi adalah dengan mengkonsumsi antibiotik. Sebagian besar 

partisipan mendapatkan obat antibiotik. Antibiotik yang dikonsumsi 

berdasarkan resep yang diberikan dokter. Pemberian antibiotik bagi 

pasien luka diabetik yang terinfeksi harus memperhatikan derajat 

beratnya infeksi karena pada infeksi akut umumnya didapatkan kuman 

gram positif aerobik dan untuk luka kronik atau berat didapatkan 

mikroorganisme multipel sehingga perlu diberikan antibiotik spektrum 

luas. Oleh karena itu, pemberian antibiotik perlu mempertimbangkan 

tingkat derajat infeksi luka diabetik. (Sarwono, 2005 dalam 

Hongdiyanto, et.al, 2014) 

Luka diabetik merupakan salah satu penyakit kompikasi dari 

penyakit diabetes melitus. Untuk terapi luka diabetik sendiri 

digunakan obat golongan antibiotik. Kulit pada daerah ekstremitas 

bawah merupakan tempat yangpaling sering mengalami infeksi. Luka 

diabetik biasanya melibatkan banyak mikroorganisme seperti 

staphylococcus, streptococcus, batang gram negatif dan kuman 

anaerob (Parkeni, 2011 dalam Hongdiyantoet al, 2014).  
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4. Pencegahan luka kembali 

Luka diabetik merupakan komplikasi DM yang dapat dicegah 

atau diminimalkan kejadiannya dengan pencegahan luka diabetik, seperti 

perawatan kaki dan pemakaian alas kaki yang tepat (Washilah, 2014). 

Dari hasil penelitian didapatkan berbagai cara dan upaya yang dilakukan 

partisipan untuk mencegah terulangnya luka kembali. Hal ini 

dikarenakan pentingnya bagi penderita penyakit diabetes untuk 

melakukan perawatan diri pada bagian kaki. Tindakan awal berupa upaya 

pencegahan yang tepat sangat penting untuk dilakukan guna menghindari 

terjadinya luka kembali. Upaya pencegahan yang dilakukan partisipan 

berupa manajemen lingkungan, terapi farmakologi, latihan fisik, 

perawatan kaki dan pemakaian alas kaki. 

a. Manajemen lingkungan 

Manajemen lingkungan penting dilakukan untuk menghindari 

benda – benda tajam yang mungkin bisa melukai partisipan dan 

mengakibatkan terulangnya luka kembali. Hal ini disebabkan karena 

pasien bisa tidak merasakan luka pada kaki karena penurunan sensasi 

pada kaki yang bisa berakibat memburuknya luka dan infeksi. Menurut 

Qamar (2014) dalam Wardani (2015) faktor lingkungan berkontribusi 

terhadap pencegahan kejadian luka diabetik seperti trauma minor serta 

memberikan perawatan yang sesuai apabila pasien diabetes melitus 

mengalami luka untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Manajemen 

lingkungan bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah terulangnya 
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luka kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota keluarga dari 

partisipan memahami bahwa peralatan atau benda – benda tajam bisa 

mengakibatkan luka. Terlebih lagi kebiasaan partisipan pasien diabetes 

melitus dengan luka diabetik yang sering menggunakan peralatan atau 

benda tajam dalam aktivitas sehari - hari. Hal ini bisa menjadi faktor 

resiko terjadinya trauma pada kaki. Pernyataan partisipan menunjukkan 

bahwa manajemen lingkungan efektif dalam mencegah terulangnya luka 

kembali. 

Kejadian luka diabetik lebih sering terjadi karena memiliki faktor 

riwayat luka sebelumnya. Pasien dengan luka berulang sering disebabkan 

neuropati dan kadar glukosa darah yang tidak baik (Alkaissi, 2004 dalam 

Purwanti, 2013). Faktor resiko terjadinya luka diabetik 90% karena 

riwayat luka sebelumnya (Alexet al, 2010 dalam Purwanti, 2013). 

Terjadinya luka diabetik sering disebabkan karena trauma akibat 

gangguan sensasi atau neuropati. 

b. Kontrol makanan 

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar 

partisipan tidak menghindari jenis makanan tertentu. Mereka mengatakan 

boleh makan makanan apa saja, asalkan porsinya tidak berlebihan. 

Terdapat partisipan yang dibantu dengan susu khusus penderita diabetes 

dan menggunakan gula artifisial. Ada partisipan yang mengatakan bahwa 

lebih hati – hati dalam memilih makanan karena merasa mual. Selain itu 
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terdapat partisipan yang mengalami hiperglikemi karena pola makan 

yang tidak baik. 

Diabetes tipe 2 merupakan suatu penyakti gangguan metabolik 

menahun yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat penurunan 

sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau fungsi insulin (resistensi 

insulin). Salah satu yang terpenting bagi penderita DM adalah 

pengendalian gula darah. Pengendalian gula darah pada penderita DM 

berhubungan dengan faktor diet atau perencanaan makan, karena gizi 

mempunyai kaitan dengan penyakit DM. Hal ini disebabkan karena 

penyakit DM merupakan gangguan kronis metabolisme zat – zat gizi 

makro yaitu karbohidrat, protein, dan lemak dengan ciri – ciri tingginya 

konsentrasi gula dalam darah walaupun perut dalam keadaan kosong, 

serta tinggi resiko terhadap arteriosklerosis atau penebalan dinding 

pembuluh nadi karena timbunan lemak dan berkurangnya fungsi syaraf 

(Ardyana, 2014).  

Penurunan fungsi syaraf terutama pada ekstremitas bawah dapat 

menyebabkan nyeri, kesemutan, dan berkurang atau hilangnya fungsi 

indera perasa yang memungkinkan terjadinya luka, menyebabkan infeksi 

serius dan kemungkinan amputasi. Kontrol makanan dapat menjadi salah 

satu upaya kontrol penyakit dan kontrol luka karena kontrol makanan 

merupakan salah satu upaya kontrol metabolik dalam pendekatan 

multidisiplin dalam pengelolaan luka diabetik. Kadar glukosa darah 

diusahakan selalu dalam keadaan normal karena hal ini untuk 
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mempengaruhi berbagai faktor terkait hiperglikemia yang dapat 

menghambat penyembuhan luka diabetik. (Washilah, 2014) 

Hasil penelitian juga menunjukkan tentang penanganan yang 

dilakukan oleh partisipan ketika terjadi hipoglikemia. Partisipan lebih 

sering konsumsi minuman manis atau gula langsung dalam menangani 

hipoglikemia. Dukungan dari keluarga juga berpengaruh terhadap 

penanganan penyakit. 

Keluarga dan pasien diabetes melitus perlu mengenali sedini 

mungkin tanda dan gejala komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien 

dengan diabetes melitus. Dari hasil penelitian ini menungjukkan bahwa 

keluarga dan partisipan penderita diabetes melitus mengetahui tanda dan 

gejala komplikasi diabetes melitus. Lamanya menderita penyakit diabetes 

melitus mempengaruhi tingkat pengetahuan partisipan dalam mengenali 

tanda dan gejala komplikasi penyakit diabetes melitus, khususnya 

hiperglikemia dan hipoglikemia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Anggorokasih (2011) tentang pengetahuan tanda – tanda penanganan 

hipoglikemia dimana pengetahuan yang cukup pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, dan 

media masa atau informasi. 

Selain itu, partisipan juga mengkonsumsi gula sebelum 

beraktivitas untuk mengurangi resiko terjadinya hipoglikemia. Hal ini 

sesuai dengan data dari AACE (2011) dalam Wibisono (2012) yang 

menyatakan bahwa 55% pasien mengalami hipoglikemia di luar rumah 
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sakit dengan mayoritas kasus hipoglikemia terjadi pada saat pasien 

sedang aktif beraktivitas seperti saat bekerja (42%), berolahraga (26%), 

dan mengemudi (19%). 

Kadar glukosa darah terlalu rendah akan membahayakan tubuh 

karena dapat merusak jaringan otak yang bersifat irreversible. Menurut 

Smeltzer (2002) dalam Sari (2014) komplikasi akut DM tipe 2 yang 

sering terjadi adalah reaksi hipoglikemia dan hiperglikemia, yang dapat 

memicu terjadinya koma diabetikum. Hal ini bila tidak segera ditangani 

dapat berakibat fatal. Selain komplikasi akut  juga dapat terjadi 

komplikasi kronis yang mengenai berbagai organ tubuh antara lain organ 

jantung, saraf, ginjal, otak dan mata. 

c. Kontrol kesehatan rutin 

Pemeriksaan Kesehatan rutin atau Medical Check Up merupakan 

suatu rangkaian uji kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan 

tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara berkala (Ramlan, 

2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan 

rutin melakukan pemeriksaan setiap bulan. Selain untuk memeriksakan 

kondisi kesehatan serta pengelolaan penyakitnya (diabetes melitus), 

pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan partisipan ialah untuk 

mengontrol komplikasi yang diderita akibat diabetes melitus. Diketahui 

dari tabel karakteristik, dimana seluruh partisipan menderita komplikasi 

dari penyakit diabetes melitus.  
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Puskesmas Kalikajar 1 sendiri memfasilitasi untuk pemeriksaan 

kesehatan rutin bagi pasien dengan penyakit kronik. Tidak semua pasien 

diabetes melitus dapat mengikuti fasilitas yang sudah disediakan 

Puskesmas Kalikajar 1. Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipan 

kesulitan untuk mengakses Puskesmas karena jarak dari rumah yang 

cukup jauh dan kondisi kesehatannya sulit untuk bisa sampai ke 

Puskesmas, terlebih kurangnya sarana transportasi juga mejadi hambatan 

pasien. Partisipan yang melakukan kontrol kesehatan secara rutin dengan 

mengikuti program prolanis di Puskesmas Kalikajar 1. Prolanis 

merupakan program baru di Puskesmas Kalikajar 1 yang dibuat untuk 

menangani penyakit kronis dan baru dimulai tahun 2016. Diabetes 

melitus merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian dalam 

penanganan penyakit kronis. Pasien yang mengikuti program prolanis ini 

sebelumnya discreening dari program Posbindu. Apabila dari hasil 

screening terdeteksi penyakit kronis dan pasien tersebut merupakan 

anggota BPJS, maka pasien tersebut bisa masuk dalam kegiatan Prolanis. 

Program prolanis di Puskesmas Kalikajar 1 dilaksanakan satu bulan 

sekali setiap tanggal 20. Pasien yang terdeteksi DM akan mengikuti 

serangkaian kegiatan dari program tersebut yang dimulai dengan 

pemeriksaan gula darah puasa. Pasien selalu di sarankan untuk 

melakukan puasa ketika akan mengikuti program prolanis. Selesai 

pengambilan sampel gula darah puasa, kegiatan dilanjutkan dengan 

senam bersama dan penyuluhan terkait masalah penyakit kronis. 
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Kegiatan dilanjutkan pengambilan darah 2 jam setelah makan untuk 

pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan karena pasien sarapan 

setelah di ambil gula darah puasa sebelumnya. Hasil pemeriksaan gula 

darah selanjutnya dikonsultasikan dengan dokter yang kemudian 

dilakukan pemeriksaan dan diberikan resep obat. 

Pemeriksaan kesehatan rutin bisa menjadi upaya untuk 

mendeteksi kemungkinan penyakit yang terjadi dalam tubuh sehingga 

dapat diambil langkah pencegahan untuk penyakit tersebut atau 

memutuskan rantai perjalanan penyakit sampai dilakukan pengobatan. 

Rangkaian kegiatan dalam pemeriksaan kesehatan rutin  diantaranya 

terdapat pemeriksaan fisik dan uji laboratorium (Ramlan, 2014).  

Menurut Dewi (2006), salah satu faktor penting dalam perawatan 

luka diabetik adalah kontrol rutin ke dokter. Umumnya, pasien belum 

begitu risau dengan gejala awal kaki yang terluka karena tidak terlalu 

mengganggu dan berbahaya. Pasien baru mendatangi petugas kesehatan 

ketika sudah mulai merasa terganggu karena luka yang diderita semakin 

meluas. Deteksi dini melalui pemeriksaan fisik yang meliputi kalus, 

deformitas, ulkus dan infeksi dapat mencegah 50 % sampai 70% 

amputasi kaki pada pasien diabetes melitus. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian ini dimana partisipan mengatakan menjalani pemeriksaan 

laboratorium berupa pemeriksaan darah dan pemeriksaan fisik. 

Pemeriksaan kesehatan secara rutin merupakan salah satu upaya 
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partisipan dalam monitor kondisi kesehatan yang bisa menjadi salah satu 

cara dalam pencegahan luka kembali. 

Terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan memonitor 

glukosa darah, kepatuhan diet, kepatuhan aktivitas, kepatuhan perawatan 

kaki, kepatuhan kunjungan berobat dengan kejadian luka diabetik. 

Kepatuhan kunjungan berobat merupakan faktor paling dominan 

berhubungan dengan kejadian luka diabetik. (Waluya, 2008 dalam 

Purwanti, 2013) 

d. Kontrol gula darah dengan obat 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan 

menggunakan obat – obatan untuk mengendalikan glukosa darah. 

Sebagian besar partisipan mengkonsumsi  obat – obatan standar untuk 

mengendalikan gula darah.  Partisipan menggunakan obat golongan 

biguanid dan insulin. 

Pencegahan mordibitas dan mortalitas DM dapat dilakukan 

dengan penatalaksanaan diabetes melitus yang tepat (Parkeni, 2011 

dalam Argawati, 2015). Salah satu penatalaksanaan diabetes melitus 

adalah dengan obat atau secara farmakologi. Tujuan utama terapi dengan 

obat adalah untuk mengurangi gejala dari hiperglikemia dan mencegah 

komplikasi diabetes melitus dalam jangka panjang (Bennet et al, 2011 

dalam Argawati, 2015). Strategi pemberian terapi yang intensif pada 

pasien diabetes melitus mampu mengurangi komplikasi.  
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Konsumsi obat herbal juga dilakukan oleh partisipan dalam 

penelitian ini. Partisipan tersebut tidak menggunakan obat antidiabetik 

standar, namun justru menggunakan obat herbal untuk mengontrol 

infeksi luka serta gula darahnya. Obat herbal yang digunakan tidak 

diketahui komposisi dan efek farmakologisnya belum dapat dipastikan. 

Kurangnya pengalaman, tingkat pendidikan dan informasi yang jelas 

tentang obat herbal hanya menjadikan konsumen sebagai korban iklan 

serta mitos tentang khasiatnya. Orang yang menggunakan produk herbal 

harus mengerti tingkat keamanan dalam mengkonsumsinya 

(Mosihuzzaman & Choudhary, 2008 dalam Adhitia, 2012) 

e. Pemakaian alas kaki 

Alas kaki yang digunakan oleh penderita diabetes harus 

mengutamakan kenyamanan. Penggunaan sepatu atau sandal yang baik 

sesuai dengan ukuran dan nyaman untuk dipakai serta ruang dalam 

sepatu yang cukup untuk jari – jari (Monalisa & Gultom, 2009 dalam 

Diani, 2013). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh partisipan dalam 

penelitian ini menggunakan dan memilih alas kaki yang nyaman dan 

sesuai dengan kondisi kaki, mengingat terdapat partisipan yang 

mengalami amputasi pada salah satu jari kaki. Partisipan dalam 

penelitian ini juga mengetahui cara pemilihan alas kaki dimana alas kaki 

yang dipakai harus nyaman, tidak terlalu kecil atau terlalu besar karena 

bisa melukai kaki dan mengakibatkan luka kembali. Hasil penelitian ini 
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sesuai dengan Hidayat & Nurhayati (2014) yang menyatakan bahwa 

jangan memakai sepatu atau kaos kaki yang terlalu kecil karena dapat 

melukai kaki.  

f. Perawatan kuku 

Perawatan kuku adalah salah satu langkah dalam perawatan kaki. 

Seluruh partisipan dalam penelitian ini menyatakan bahwa melakukan 

perawatan kuku dalam upaya mencegah terulangnya luka kembali. 

Perawatan kuku dilakukan dengan hati – hati agar tidak melukai kaki. 

Sebagian partisipan mengaku dibantu keluarga dalam perawatan kuku 

karena kondisi kuku kaki yang menebal akan menyulitkan partisipan 

untuk melakukan perawatan kuku kaki. Perawatan kuku rutin dilakukan 

partisipan setelah mandi agar kuku lebih lunak ketika dipotong. Seluruh 

partisipan menyatakan jarang melakukan rangkaian perawatan kaki, 

namun rutin dalam melakukan perawatan kuku. Hal ini disebabkan 

karena kesibukan partisipan dalam menjalani rutinitas harian. 

Penderita diabetes melitus harus selalu memperhatikan dan 

menjaga kebersihan kaki. Jika tidak dirawat, dikhawatirkan pasien 

diabetes melitus akan mengalami gangguan peredaran darah dan 

kerusakan syaraf yang menyebabkan sensitivitas terhadap rasa sakit 

sehingga penderita mudah mengalami cedera tanpa ia sadari. Masalah 

yang sering timbul pada kaki antara lain kapalan, mata kan, cantengan 

(kuku masuk ke dalam), kulit kaki retak atau pecah – pecah, dan luka 
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akibat kutu air, kutil pada telapak kaki, hammer toes. (Hidayat & 

Nurhayati, 2014) 

Pedoman dasar perawatan kaki dan pemilihan alas kaki oleh 

National Institutes of Health dan American Diabetes Association untuk 

mencegah terjadinya cedera menyatakan bahwa pemotongan kuku harus 

lurus untuk menghindari lesi pada kuku. Partisipan yang mengalami 

kesulitan melihat kaki mereka, kesulitan mencapai jari – jari mereka, atau 

memiliki kuku kaki yang menebal harus dibantu oleh orang lain atau 

perawat kesehatan untuk memotong kuku kaki (Heitzman, 2010 dalam 

Diani, 2013). Memotong dan merawat kuku secara teratur dengan 

membersihkan kuku setiap hari pada waktu mandi. Hindarkan terjadinya 

luka pada jaringan sekitar kuku. Apabila kuku keras dan sulit dipotong, 

rendam kaki dengan ait hangat selama ± 5 menit. (Hidayat & Nurhayati, 

2014) 

 


