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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

 Penyakit Tidak Menular (PTM) sudah menjadi masalah kesehatan 

masyarakat secara global, regional, nasional dan lokal (Perdhaki, 2014). 

PTM merupakan penyebab kematian utama di dunia. Menurut World Health 

Organization (WHO) bahwa dari 57 juta kematian terjadi di dunia pada 

tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir dua sepertiganya disebabkan oleh 

PTM. Lebih dari 70% dari populasi global akan meninggal akibat penyakit 

tidak menular seperti kanker (21%), penyakit jantung (48%), penyakit 

pernafasan kronis (12%), dan diabetes (4%) (WHO, 2013). 

Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir menghadapi masalah 

triple burden disease. Di satu sisi, penyakit menular masih menjadi masalah 

yang ditandai dengan sering terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) 

beberapa penyakit tertentu, muncul kembali beberapa penyakit menular 

lama (re-emerging diseases), serta munculnya penyakit-penyakit menular 

baru (New-emerging Diseases) seperti Avian Influenza, Flu Babi, dan 

HIV/AIDS. Di sisi lain, angka kesakitan dan kematian akibat PTM 

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu 

(Depkes RI, 2012). 

Salah satu PTM yang menjadi penyebab utama kematian adalah 

Diabetes Mellitus (DM). DM  telah menyerang 382 juta orang di dunia pada 
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tahun 2013, dan jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 592 juta orang 

pada 2035 (IDF, 2013). Pada tahun 2030 diperkirakan DM menempati 

urutan  ketujuh tertinggi penyebab kematian di dunia (WHO, 2013) .Di 

Indonesia sendiri pada tahun 2007 prevalensi DM mencapai 1,1% dan 

meningkat sebesar 2,1% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013). Provinsi 

Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan prevalensi DM sebesar 1,1% 

(Riskesdas, 2013). Kabupaten/kota dengan penderita DM tertinggi adalah 

Kota Pontianak yaitu 37,2% (Dinkes Prov. Kalbar, 2013). 

DM jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan timbulnya 

komplikasi jangka lama termasuk penyakit kardiovaskular, kegagalan kronis 

ginjal, kerusakan retina, serta kerusakan saraf yang dapat menyebabkan 

impotensi dan gangren dengan risiko amputasi (Hasdianah, 2012). 

Komplikasi-komplikasi ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah, 

kerusakan saraf, dan ketidaksanggupan tubuh melawan infeksi (Fauzi, 

2014). Komplikasi jangka panjang diabetes mengakibatkan beban sosial dan 

ekonomi  

Semakin besar, penderitaan mental dan fisik dan kualitas hidup di 

seluruh dunia (Chellan dkk, 2012). Penderita DM dibandingkan dengan 

non-diabetes memiliki kecenderungan 2x lebih mudah menderita trombosis 

serebri, 25x terjadi buta, 2x terjadi penyakit jantung koroner, 17x terjadi 

gagal ginjal, dan 50x menderita DM II (Tjokroprawiro dkk, 1986).  

Prevalensi komplikasi DM di Indonesia pada 1785 pasien DM 

mengalami komplikasi berupa 63,5% neuropati, 42% retinopati diabetes, 
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dan 7,3% nefropati, sedangkan 16% pasien mengalami komplikasi 

makrovaskuler, 27,6% komplikasi mikrovaskuler (Soewondo dkk, 2010 

dalam Puwanti, 2013). Penderita Diabetes mellitus berisiko 29 kali terjadi 

komplikasi DM II (Hastuti, 2008). Kejadian ulkus kaki diabetik dan 

amputasi DM II cukup tinggi di negara berkembang dan maju (Chellan dkk, 

2012). DM II adalah salah satu komplikasi diabetes yang paling serius dan 

melumpuhkan (Yotsu dkk, 2014). 

Penderita DM memiliki 15-25% berpotensi mengalami ulkus kaki 

diabetik selama hidup mereka, dan tingkat kekambuhan 50% sampai 70% 

selama 5 tahun (Alavi dkk, 2014). Ulkus diabetik adalah komplikasi 

diabetes mellitus yang terjadi berulang-ulang dan serius dengan tingkat 

kejadian per tahun 1% sampai 4% dan memilki risiko 15% sampai 25% 

seumur hidup (Tallis dkk, 2013). 

DM II adalah luka yang terjadi karena adanya kelainan pada saraf, 

kelainan pembuluh darah dan kemudian adanya infeksi. Bila infeksi tidak 

diatasi dengan baik, hal itu akan berlanjut menjadi pembusukan bahkan 

dapat diamputasi (Putri dan Wijaya, 2013). DM II memerlukan perawatan 

yang lama di rumah sakit dan menjadi beban tidak hanya pada pasien, tetapi 

juga pada masyarakat dengan biaya kesehatan yang cukup besar (Prompers 

dkk, 2008 dalam Yotsu, 2014). 

Studi epidemiologi melaporkan lebih dari satu juta amputasi dilakukan 

pada penyandang diabetes setiap tahunnya. Ini berarti, setiap 30 detik ada 

kasus amputasi kaki diabetes di seluruh dunia (Drezewoski dkk, 2009). 
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Kasus ulkus dan gangren diabetik merupakan kasus yang paling banyak 

dirawat di rumah sakit. Angka kematian akibat ulkus dan gangren berkisar 

17-23%, sedangkan angka amputasi berkisar 15-30%. Sementara angka 

kematian 1 tahun pasca amputasi sebesar 14,8%. Jumlah itu meningkat pada 

tahun ketiga menjadi 37%. Rata-rata umur pasien hanya 23,8 bulan pasca 

amputasi (PD PERSI, 2011).  

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian DM II pada 

penderita DM diantaranya adalah aktivitas fisik atau olahraga, keterpaparan 

asap rokok, kepatuhan berobat, kepatuhan died DM, lama menderita DM, 

penggunaan alas kaki, perawatan kaki, riwayat ulkus, dan usia. Perawatan 

kaki penderita diabetes merupakan faktor penyumbang penting dalam DM II 

(Alavi dkk, 2014). Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang 

bermakna antara perawatan kaki dengan kejadian DM II (Hastuti, 2008; 

Ariyanti, 2012 ; Purwanti, 2013; Ferawati, 2014). Menurut Waluya (2008) 

dalam Purwanti (2013) kepatuhan kunjungan berobat merupakan faktor 

paling dominan berhubungan dengan kejadian ulkus. Hasil penelitian 

menunjukkan ada hubungan antara riwayat ulkus dengan kejadian ulkus 

diabetikum (Ferawati, 2014 ; Abbott dkk, 2002 ; Boyko dkk, 1999). 

Penelitian Chellan dkk (2012) dan Shahi dkk (2012) menunjukkan ada 

hubungan kejadian ulkus diabetik dengan kebiasaan merokok.  

Penelitian oleh Hastuti (2008) bahwa ketidakpatuhan diet dan 

kurangnya latihan fisik merupakan faktor risiko terjadinya DM II. Faktor 

penggunaan alas  kaki tidak tepat merupakan faktor risiko terhadap kejadian  
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DM II (Ariyanti, 2012; Ferawati 2014). Faktor lamanya DM merupakan 

faktor risiko terhadap kejadian  DM II (Hastuti, 2008; Ferawati, 2014; Yotsu 

dkk, 2014; Bakri dkk, 2011; Shahi dkk, 2012). Hasil penelitian 

menunjukkan ada hubungan antara usia dengan kejadian ulkus diabetikum 

(Shahi, dkk 2012). 

Faktor usia juga berkaitan dengan terjadinya DM II sehingga 

kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian glukosa darah yang tinggi 

kurang optimal  (Hastuti, 2008). Penelitian terhadap pasien DM II rata-rata 

diusia >50 tahun (Shahi, dkk 2012). Hal ini menunjukkan terdapat 

kemungkinan keterkaitan usia dengan risiko terjadinya ulkus. 

Semakin lama seseorang mengalami DM, maka ia makin berisiko 

mengalami komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi pada penderita 

diabetes yaitu neuropati (Ferawati, 2014). Survey case control yang 

dilakukan di India menunjukkan bahwa sebesar  44% (n= 97) pasien ulkus 

lama menderita DM dalam 6-10 tahun.  

Kejadian ulkus sering terjadi karena memiliki faktor riwayat ulkus 

sebelumnya dan disebabkan karena trauma akibat gangguan 

sensasi/neuropati (Purwanti, 2012). Ulkus berulang pada pasien DM, lokasi 

sama dari ulkus sebelumnya sebesar 43% dari 37 orang, sedangkan ulkus 

berulang dengan lokasi yang berbeda sebesar 4,5% dari 44 orang (Peters, 

Armstrong, Lavery, 2007). 

Olahraga sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah, 

menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, 
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sehingga akan memperbaiki kadar glukosa darah. Studi cross-sectional yang 

dilakukan di Botswana yang menunjukkan lebih dari separuh sampel 

penderita DM tidak berolahraga (52%), dengan alasan utamanya adalah 

kurangnya pengetahuan (65,7%), kekhawatiran bahwa berolahraga dapat 

memperburuk kondisi penyakitnya (57,6%), dan kurangnya partner 

berolahraga (24,0%) (Ganiyu,dkk 2013 dalam Astrada, 2014). 

Aktivitas fisik merupakan sebagai gerakan fisik yang dilakukan oleh 

otot tubuh dan sistem penunjangnya, dalam penyakit DM aktivitas fisik 

menjadi penentu indek glukosa karena didalam seseorang melakukan 

aktivitas fisik baik yang ringan, sedang, ataupun berat akan membutuhkan 

kalori atau energi (Eko, 2012). Rendahnya nilai kesadaran akan pentingnya 

aktivitas fisik juga didukung oleh sebuah survei yang dilakukan di Amerika 

Serikat yang menunjukkan 31% (n = 1.480) mengaku tidak pernah 

melakukan aktivitas fisik dan 38 persennya melakukan aktivitas fisik kurang 

dari yang direkomendasikan (Nelson, Reiber, & Boyko, 2002 dalam 

Astrada, 2014) 

Dimensi penting dari kualitas kesehatan adalah dari kepatuhan berobat 

(Tiv dkk, 2012). Rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan berobat 

didukung oleh survei yang dilakukan di Perancis yang menunjukkan hanya 

39 persen pasien memiliki kepatuhan yang baik untuk berobat. Sehingga, 

kepatuhan berobat yang dilihat dari konsumsi obat dan follow up dicurigai 

sebagai faktor penyebab DM II. 
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Kepatuhan diet DM mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu 

mempertahankan berat badan normal, menurunkan tekanan darah sistolik 

dan diastolik, menurunkan kadar glukosa darah, memperbaiki profil lipid, 

meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dan memperbaiki sistem 

koagulasi darah (Hastuti, 2008). Ketidakpatuhan diet menurut sebuah studi 

case control sebesar 88,9% yang dikarenakan  rendahnya kedisiplinan 

mengenai jumlah kalori, komposisi dan jenis makanan yang tidak sesuai diet 

DM (Hastuti, 2008). 

Salah satu faktor resiko penyebab terjadinya ulkus diabetik adalah 

merokok. Zat–zat yang terkandung dalam rokok akan menyebabkan 

kerusakan endotel yang kemudian akan menyebabkan atheroslerosis dan 

menyebabkan insufisiensi vaskuler sehingga aliran darah yang menuju ke 

kaki juga akan menurun (Kamalah, dkk 2011). Survey kohort yang 

dilakukan di India menunjukkan bahwa sebesar 48 persen pasien DFU  

pernah merokok dan 12 persen  pasien tanpa DFU  juga merokok (Chellan, 

dkk 2012). Survey cross-sectional yang dilakukan di Yogyakarta 

menunjukkan bahwa sebesar 65 persen pasien DM pernah merokok sebelum 

didiagnosa dengan DM dan 35 persen masih aktif merokok dalam 30 hari 

terakhir (Padmawati dalam Astrada, 2014) .Hal ini menunjukkan terdapat 

kemungkinan keterkaitan merokok dengan risiko terjadinya DM II. 

Penggunaan alas kaki tidak tepat menyebabkan tekanan yang tinggi 

pada kaki sehingga risiko terjadi DM II 3 kali dibandingkan dengan 

penggunaan alas kaki yang tepat (Gayle, 2002 dalam Hastuti). Penderita 
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diabetes mellitus tidak dianjurkan berjalan tanpa menggunakan alas kaki 

(Ferawati, 2014). 

Tindakan perawatan kaki yang teratur menurut The Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) dapat mengurangi risiko penyakit 

kaki diabetik sebesar 50-60% (Sihombing, 2012). Hanya 6% dari diabetisi 

melakukan perawatan kaki dengan tepat dan sebagian besar yang 

melakukannya adalah perempuan (Ariyanti, 2012). 

Klinik Kitamura merupakan klinik spesialis yang khusus menangani 

masalah luka, seperti: luka diabetes, kanker, luka venous, stoma, dan lain-

lain. Data selama 2 tahun terakhir yaitu 2015-2016 menunjukkan bahwa: 

Tahun 2015 jumlah DM II pada bulan Januari 127 orang, Februari 127 

orang, Maret 169 orang, April 161 orang, Mei 186 orang, Juni 170 orang, 

Juli 177 orang, Agustus 191 orang, September 178 orang, Oktober 142 

orang, November 117 orang, Desember 155 orang dengan jumlah 1.900 

orang menderita DM II. Tahun 2016 bulan Januari jumlah DM II sebanyak 

180 orang, Februari 158 orang, Maret 178 orang, April 156 orang, Mei 162 

orang, Juni 149 orang, Juli 170 orang, Agustus 187 orang, September 143 

orang, Oktober 152 orang, Nopember 143 orang, Desember 152 orang 

dengan jumlah 1.930 orang menderita DM II. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi peningkatan penderita DM II dari tahun 2015 sampai 

2016. Penderita DM II lebih banyak dialami perempuan dari pada laki-laki. 

Studi pendahuluan terhadap 10 penderita DM II diketahui sebanyak 8 

orang mengalami DM II di atas 5 Tahun (80%), 8 orang (80%) mengalami 
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riwayat DM II sebelumnya, terdapat 2 orang (20%) dilakukan amputasi 

pada jari dan kaki, dan terdapat 4 orang (40) mengalami DFU II. Dari 10 

orang pasien terdapat 6 orang (60%) perempuan dan 4 orang (40%) laki-

laki. 

Tingginya prevalensi Diabetes Melitus tipe II disebabkan oleh faktor 

risiko yang tidak dapat berubah misalnya jenis kelamin, umur, dan faktor 

genetik yang kedua adalah faktor risiko yang dapat diubah misalnya 

kebiasaan merokok  tingkat pendidikan, pekerjaan, aktivitas fisik, kebiasaan 

merokok, konsumsi alkohol, Indeks Masa Tubuh, lingkar pinggang dan 

umur (Fatimah, 2015). 

Penelitian yang dilakukan Fatimah (2015) menyebutkan bahwa faktor 

resiko dari Diabetes melitus tipe 2 yaitu usia, jenis kelamin, obesitas, 

hipertensi, genetik, makanan, merokok, alkohol, kurang aktivitas, lingkar 

perut. Penatalaksanaan dilakukan dengan cara penggunaan obat oral 

hiperglikemi dan insulin serta modifikasi gaya hidup untuk mengurangi 

kejadian dan komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular dari 

Diabetes melitus tipe 2. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul Gambaran Kejadian Infeksi Luka Pada Penderita 

Diabetes Melitus (DM) Tipe II (Studi Kasus di Klinik Kitamura Pontianak). 
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I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran kejadian infeksi luka pada 

penderita Diabetes Melitus (DM) Tipe II (Studi Kasus di Klinik Kitamura 

Pontianak)?” 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

I.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran kejadian infeksi luka pada penderita Diabetes Melitus 

(DM) Tipe II (Studi Kasus di Klinik Kitamura Pontianak). 

I.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran: 

1. Mengetahui gambaran lama menderita infeksi luka pada 

penderita Diabetes Melitus (DM) Tipe II di Klinik Kitamura 

Pontianak? 

2. Mengetahui gambaran riwayat aktivitas fisik infeksi luka pada 

penderita Diabetes Melitus (DM) Tipe II di Klinik Kitamura 

Pontianak? 

3. Mengetahui gambaran perawatan luka pada penderita Diabetes 

Melitus (DM) Tipe II di Klinik Kitamura Pontianak? 
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I.4. Manfaat Penelitian  

Dengan dilakukan penelitan ini, maka dapat di ambil manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang 

faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan dengan kejadian 

infeksi luka DM pada penderita diabetes mellitus tipe 2 sehingga bagi 

pasien diabetes mellitus dapat meminimalkan timbulnya DM II serta 

upaya pencegahan khususnya pencegahan sekunder dari DM II 

sehingga dapat memberikan motivasi kepada anggota keluarganya yang 

menderita diabetes mellitus untuk melakukan pengendalian. 

2. Bagi Mahasiswa Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

dan menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya yang serupa tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya infeksi luka pada 

penderita DM II. 

3. Klinik Kitamura 

Peneliti berharap dapat dijadikan masukan bagi klinik dalam 

mengambil kebijakan atau melaksanakan tindakan yang dapat 

menekan kejadian DM II pada penderita DM II melalui program 

pencegahan dan pengendalian. 
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4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi syarat untuk lulus dari Program Studi 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak serta 

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman. 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Orisinalitas Peneliti 

No 
Nama 

Penulis 
Judul/ Tahun Metodologi 

Variabel yang 

diteliti 
Variabel yang berhubungan Perbedaan 

1. Nurani  Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan Proses 

Penyembuhan 

Luka  

/2015 

Cross 

Sectional 

Usia, Anemia dan 

Penyakit Penyerta 

Ada hubungan antara usia, anemia 

dan penyakit penyerta (DM) 

dengan proses 

penyembuhan luka 

post 

SC. 

Tempat 

penelitian, 

waktu 

penelitian, 

variabel 

bebas yang 

diteliti 

2. Mayanti, 

Ika Putri 

Faktor-faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Penyembuhan 

Luka  di RSUD 

Arifin Achmad 

Provinsi Riau 

Tahun 

2013/2014 

Cross 

Sectional 

Usia, infeksi luka, 

DM 

Terdapat hubungan umur, infeksi 

dan diabetes Mellitus dengan 

penyembuhan 

luka  

Tempat 

penelitian, 

waktu 

penelitian, 

variabel 

bebas yang 

diteliti 

3. Puspitasari, 

Herlina 

Abriani 

Faktor - Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Penyembuhan 

Luka 

Post Operasi 

Sectio Caesarea 

(SC) 

/2013 

Cross 

Sectional 

Personal Hygiene, 

Status Gizi, 

Penyakit 

DM (Diabetes 

Mellitus) 

Faktor paling dominan yang 

mempengaruhi penyembuhan 

luka post operasi SC di RS PKU 

Muhammadiyah Gombong adalah 

personal hygiene (p = 0,000) 

kemudian disusul oleh status gizi 

(konsumsi) dengan nilai 

probabilitas (Sig) 0,004 dan yang 

terakhir adalah penyakit 

DM (Diabetes Mellitus) dengan 

nilai probabilitas (Sig) 0,007. 

Faktor paling dominan yang 

mempengaruhi penyembuhan 

luka post operasi 

SC di RSPKU Muhammadiyah 

Gombong adalah personal hygiene 

Tempat 

penelitian, 

waktu 

penelitian, 

variabel 

bebas yang 

diteliti 

 


