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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini kesejahteraan di Indonesia sudah mulai banyak mengalami 

peningkatan dan kemajuan sehingga tingkat kejadian berbagai penyakit 

degeneratif juga ikut semakin meningkat. Hal ini terjadi akibat gaya hidup yang 

tidak sehat, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran dalam menjaga 

kesehatan, meningkatnya angka harapan hidup serta tingkat kesembuhan 

terhadap penyakit infeksi juga semakin tinggi, salah satunya adalah penyakit 

diabetes melitus. Dalam pepatah disebutkan mencegah itu lebih baik daripada 

mengobati, namun pernyataan ini masih belum sepenuhnya di aplikasikan oleh 

kebanyakan masyarakat. Masih banyak masyarakat Indonesia yang terkena 

penyakit kronis yang tidak diketahui sebelumnya, dan mereka baru mengetahui 

bahwa mereka terdiagnosa penyakit setelah terkena komplikasi dari penyakit 

tersebut, sebagai salah satu contohnya adalah luka kaki diabetik yang 

bermanifestasi sebagai ulkus, infeksi dan gangren akibat komplikasi dari 

penyakit diabetes melitus (Laily, 2016).  

Pada pasien diabetes melitus yang mengalami luka gangren bukanlah suatu 

hal yang mudah. Apalagi jika orang tersebut sudah masuk dalam kategori usia 

lanjut maka keluarga yang harus membantu mengurus dan merawat pasien 

tersebut dengan penuh kesabaran. Dan tentunya keluarga juga harus mempunyai 

pengetahuan dan wawasan yang cukup dalam melakukan perawatan diabetes 

melitus terutama adalah dalam melakukan perawatan luka diabetes melitus agar 

tidak terjadi infeksi yang parah. Selain itu pasien dengan luka kaki diabetik atau 

gangren juga memiliki resiko tinggi amputasi dan kematian (Kartika, 2017).  

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

kurangnya pengetahuan seseorang tentang diabetes melitus dapat menyebabkan 

berbagai banyak dampak seperti orang tersebut cenderung untuk tidak mematuhi 

pengobatan, diet, insulin, dll (Kong, Yein & Jenn dalam Sartunus, 2015). 

Pengetahuan kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

membantu pengobatan diabetes melitus, melalui pengetahuan penderita diabetes
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mengetahui tentang penyakitnya dan mampu merawat dirinya secara baik dari segi 

pengobatan maupun pencegahan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa salah 

satu komplikasi umum dari diabetes adalah masalah kaki diabetes. Setiap tahun ada 

lebih dari satu juta orang penyakit diabetes kehilangan salah satu kakinya akibat 

komplikasi diabetes dikarenakan tidak di rawat dengan baik sehingga mudah 

mengalami luka, dan akhirnya cepat berkembang menjadi ulkus gangren dan karena 

tidak di rawat dengan benar akhirnya mengalami infeksi yang parah (Susan dalam 

Wulandini, 2016).  

 Diabetes melitus merupakan salah satu jenis keadaan darurat kesehatan global 

terbesar pada abad ke 21 dan 10 penyebab kematian secara global bersama dengan 

tiga besar lainnya yaitu penyakit kardiovaskular, kanker dan penyakit pernapasan.  

Ada sekitar kurang lebih 425 juta orang diseluruh dunia, atau 8,8% orang dewasa 

(20-79 tahun) diperkirakan telah menderita diabetes. Dan jumlah orang dengan 

diabetes akan meningkat menjadi 451 juta jika usia diperluas menjadi (18-99 

tahun). Jika tren ini terus berlanjut, maka diperkirakan pada tahun 2045 jumlahnya 

akan meningkat menjadi 693 juta orang dengan rentang usia (18-99 tahun), atau 

629 juta orang berusia (20-79 tahun). Peningkatan terbesar terjadi pada daerah 

dimana tingkat ekonomi dan pendapatan rendah ke tingkat pendapatan menengah 

yaitu ada sekitar 80%. Perkiraan diabetes telah meningkat selama beberapa dekade, 

lebih dari 2/3 kasus diabetes di perkirakan berasal dari pertumbuhan penduduk dan 

penuaan, 28% dari peningkatan prevalensi usia tertentu dan 32% dari interaksi 

keduanya (IDF, 2017). 

 Menurut Kementerian kesehatan RI (2014) dalam perbandingan Riskesdas 

tahun 2007 dan 2013 prevalensi orang dengan diabetes cenderung meningkat yaitu 

dari 5,7% (2007) menjadi 6,9% (2013). Di Indonesia penyakit diabetes menempati 

peringkat ke tujuh dunia bersama dengan China, India, Amerika Serikat, Brazil, 

Meksiko dengan jumlah estimasi orang dengan diabetes sebesar 16,7 juta orang 

(IDF, 2017). Ada kurang lebih 2/3 orang diabetes di Indonesia tidak mengetahui 

bahwa dirinya memiliki diabetes. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat dalam melakukan cek kesehatan rutin di pelayanan 

kesehatan, dan mereka berpotensi untuk mengakses ke layanan kesehatan dalam 

kondisi terlambat karena sudah adanya komplikasi dengan penyakit lainnya. 
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 Fenomena yang terjadi pada studi kasus ini adalah terjadi di kota Malang. 

Seorang pasien usia lanjut menderita diabetes melitus dengan disertai luka kaki 

diabetes atau gangren. Dikarenakan keterbatasan gerak maka keluarga yang harus 

merawat pasien tersebut terutama dalam membantu perawatan luka dirumah agar 

luka cepat sembuh meski pasien tersebut juga dilakukan perawatan home care. 

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran 

pengetahuan keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan luka kaki diabetes 

melitus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran pengetahuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga dengan luka kaki diabetes melitus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui gambaran pengetahuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan luka kaki diabetes melitus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi lembaga 

1) Universitas Muhammadiyah Malang 

Sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana pengetahuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan luka kaki 

diabetes melitus. 
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1.4.2 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang 

pengetahuan keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan luka 

kaki diabetes melitus. 

 

1.4.3 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi partisipan 

Untuk menambah pengetahuan partisipan terkait tentang 

pengetahuan dalam merawat anggota keluarga dengan luka kaki 

diabetes melitus. 

 

 


