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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

           Diabetes Mellitus (DM) merupakan sebuah penyakit metabolik yang 

dapat menyebabkan kegagalan multi-organ, penyakit ini adalah penyakit menahun 

berupa gangguan metabolisme karbohidrat akibat kurangnya atau tidak efektifnya 

insulin yang dihasilkan dan ditandai dengan adanya hiperglikemia, glikosuria, 

polifagia, polidipsia, poliuria [1]. Diabetes merupakan salah sau penyakit yang 

mematikan. Dibuktikan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) pada 

tahun 2007 yang menunjukan bahwasannya proporsi penyebab kematian akibat 

DM pada rentang usia 45-54 tahun di daerah perkotaan berada pada rangking ke 

dua yaitu sebesar 14,7%. Sedangkan pada daerah pedesaan menduduki rangking 

ke enam yaitu sebesar 5,8% [2]. 

Berbagai macam pengobatan yang dilakukan untuk mengobat penyakit DM 

sangatlah banyak, dari pengobatan medis maupun tradisional yang tujuannya 

sama yaitu mendapatkan kesembuhan. Akhir-akhir ini akupuntur semakin banyak 

dipergunakan di dunia termasuk di Indonesia sebagai salah satu pilihan 

pengobatan. Begitu juga untuk pengobatan DM. Diabetes Mellitus sendiri pada 

ilmu kedokteran Cina dikenal sebagai Xiao Ke. Komplikasi akut yang terjadi pada 

Diabetes Mellitus dapat berupa ketoasidosis, sedangkan komplikasi yang 

menahun biasanya berupa nefropati, retinopati, polineuropati serta gangguan 

kardiovaskuler. Pengobatan dilakukan dengan pemberian obat hipoglikemik oral 
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atau insulin, serta melaksanakan pengaturan diet dan olah raga  [1]. Akupunktur 

tidak sepenuhnya bebas dari efek samping dan komplikasi serius. Sebuah survei 

Norwegia mengungkapkan total 403 efek samping akupunktur, dan 11 di 

antaranya terkait dengan pasien berusia 60 tahun atau lebih, salah satu contoh 

seorang pasien Kaene 65tahun memiliki keluhan sakit leher bagian belakang, 

kemudian dilakukan terapi akupuntur, setelah itu terjadi efek berupa hematoma 

yaitu kumpulan darah tidak normal dititik tertentu diluar pembuluh darat [3]. Jika 

dihubungkan dengan DM, hematoma ini dapat menjadi pemicu terjadinya luka 

ditubuh Penderita DM. Pada pasien sekecil diabetes millitus, luka apapun sangat 

dihindari. 

Terapi laser tingkat rendah (LLLT) juga dikenal sebagai "terapi laser lunak" 

dan bio-stimulasi. LLLT ditemukan di Eropa dan Rusia pada awal 1960-an. 

Berdasarkan definisi, LLLT terjadi pada intensitas iradiasi rendah. Oleh karena 

itu, diasumsikan bahwa setiap efek biologis bersifat sekunder terhadap efek 

langsung photonicradiationanden hasil dari proses termal. Efek biologis yang 

dikaitkan dengan LILT termasuk pemulihan yang dipercepat dari trauma/luka [4]. 

 Penggunaan LLLT dalam perawatan kesehatan telah didokumentasikan dalam 

literatur selama lebih dari tiga dekade. Karena panjang gelombang dari laser 

adalah faktor yang paling penting dalam semua jenis terapi foto, klinisi harus 

mempertimbangkan panjang gelombang mana yang mampu menghasilkan efek 

yang diinginkan dalam jaringan hidup [5]. LLLT akan diaplikasikan dengan 

metode pengobatan akupresur. Terapi akupresur dan akupunktur didasarkan pada 

teori dan titik akupuntur yang sama. Menurut Black dan Hawks mengemukakan 
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bahwa akupresur merupakan metode non invasive. Akupresure nyaman dilakukan 

pada diabetesi karena tidak ada penusukan jarum ke bagian tubuh pasien (non 

invasive). Namun untuk alat terapi menggunakan laser tingkat rendah ini masih 

sangat jarang produksinya di Indonesia, kalaupun ada, harganya masih tergolong 

mahal dan hanya klinik-klnik tertentu saja yang mempunyai alat akupuntur laser. 

Adapun alat yang dijual dipasaran berbentuk jam yang disertai dengan laser 

semikonduktor didalamnya yang memancarkan sinar infrared langsung ke bagian 

pergelangan tangan pengguna ada juga yang hanya menggunakan satu buah laser. 

Penggunaan satu buah laser membuat waktu terapi lebih lama karena digunakan 

pada beberapa titik secara bergantian. Primasari wardhani, seorang seller dari 

sebuah tempat pembuatan alat laser akupuntur pertama di Indonesia memproduksi 

dan menjual alat laser akupuntur untuk manusia yang bertujuan untuk 

menggantikan akupuntur dengan jarum. Alat ini menggunakan laser merah 

dengan panjang gelombang 650 nm [6]. Proses pengobatan dilakukan dengan 

menyinari bagian cidera atau sesuai keluhan pasien dengan laser. Kelemahan alat 

ini hanya menggunakan satu buah laser, tanpa pengaturan waktu dan alarm. Jika 

digunakan untuk beberapa titik maka harus digunakan bergantian dan memakan 

waktu yang lebih lama. 

Dari permasalahan diatas, penulis akan merancang alat yang nantinya akan 

dibuat dengan nama “Laser Terapi Penurun Kadar Gula Darah Sebagai 

Pengganti Akupuntur Pada Pasien Diabetes” yang digunakan untuk alat terapi 

pasien dibetes sebagai pengganti jarum akupuntur sehingga pasien diabetes tidak 

perlu khawatir lagi menggunakan teknik akupuntur sebagai alat terapi. 



4 
 

   
 

1.2 Perumusan Masalah 

Selama ini teknik pengobatan untuk mengobati DM menggunakan akupuntur 

yang bersifat invasif (melukai pasien). Sedangkan alat laser terapi yang dipakai di 

klinik pengobatan hanya menggunakan satu buah laser yang dipakai secara 

bergantian dan tidak memiliki timer sebagai penentu waktu terapi, karena itu 

diperlukan alat yang dapat digunakan untuk terapi diabetes dengan metode 

akupuntur non invasive dengan laser yang lebih banyak, pengaturan waktu dan 

alarm peringatan waktu terapi. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar dalam pembahasan alat ini tidak terjadi pelebaran masalah, dalam 

penyajiannya, penulis membatasi pokok-pokok bahasan permasalahan yang akan 

dibahas yaitu: 

1.3.1 Menggunakan diode laser low level laser terapi  dengan panjang 

gelombang 650nm. 

1.3.2 Hanya digunakan untuk penderita diabetes mellitus dan komplikasinya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Didalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu membuat prototype alat 

terapi akupuntur untuk pasien diabetes millitus menggunakan sinar laser. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang alat-alat 

kesehatan, terutama pengaplikasian, penyempurnaan dan mendesain alat.  
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya Laser akupuntur sebagai alat pengganti jarum yang 

diharapkan dapat mempermudah pasien diabetes millitus dalam melakukan terapi 

penyembuhan Diabetes millitus dengan terapi akupuntur non invasif untuk 

menghindari efek luka terhadap tubuh pasien. 

 

 

 


