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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Pengetahuan 

2.1.1 Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan adalah suatu hasil tau dari manusia atas penggabungan 

atau kerjasama antara suatu subyek yang mengetahui dan objek yang 

diketahui. Segenap apa yang diketahui tentang sesuatu objek tertentu  

(Suriasumantri dalam Nurroh 2017). Menurut Notoatmodjo dalam Yuliana 

(2017), pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, 

telinga, dan sebagainya). Jadi pengetahuan adalah berbagai macam hal yang 

diperoleh oleh seseorang melalui panca indera.  

 

2.1.2 Tingkat Pengetahuan 

Menurut Sulaiman (2015) tingkatan pengetahuan terdiri dari 4 macam, 

yaitu pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif 

dan pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptif yaitu jenis pengetahuan 

yang dalam cara penyampaian atau penjelasannya berbentuk secara 

objektif dengan tanpa adanya unsur subyektivitas. Pengetahuan kausal 

yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan 

akibat. Pengetahuan normatif yaitu suatu pengetahuan yang senantiasa 

berkaitan dengan suatu ukuran dan norma atau aturan. Pengetahuan 

esensial adalah suatu pengetahuan yang menjawab suatu pertanyaan 

tentang hakikat segala sesuatu dan hal ini sudah dikaji dalam bidang ilmu 

filsafat.  

Sedangkan menurut Daryanto dalam Yuliana (2017), pengetahuan 

seseorang terhadap objek mempunyai intensitas yang berbeda-beda, dan 

menjelaskan bahwa ada enam tingkatan pengetahuan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (Knowledge
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Tahu diartikan hanya sebagai recall (ingatan). Seseorang dituntut 

untuk mengetahui fakta tanpa dapat menggunakannya. 

2. Pemahaman (comprehension) 

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu, tidak sekedar dapat 

menyebutkan, tetapi harus dapat menginterpretasikan secara benar 

tentang objek yang diketahui. 

3. Penerapan (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek 

tersebut dapat menggunakan dan mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui pada situasi yang lain. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-

komponen yang terdapat dalam suatu objek. 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang telah ada. Sintesis menunjukkan 

suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan 

dalam suatu hubungan yang logis dari komponen-komponen 

pengetahuan yang dimiliki. 

6. Penilaian (evaluation) 

Yaitu suatu kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu objek tertentu didasarkan pada suatu kriteria atau 

norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

 

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Fitriani dalam Yuliana (2017), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan  

Pendidikan mempengaruhi proses dalam belajar, semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka semakin mudah seseorang tersebut untuk 
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menerima sebuah informasi. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak 

diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi dapat diperoleh juga pada 

pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek 

mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua 

aspek ini menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu. 

Semakin banyak aspek positif dari objek yang diketahui akan 

menumbuhkan sikap positif terhadap objek tersebut. pendidikan tinggi 

seseorang didapatkan informasi baik dari orang lain maupun media 

massa. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. 

2. Media massa/ sumber informasi 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non 

formal dapat memberikan pengetahuan jangka pendek (immediatee 

impact), sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan 

pengetahuan. Kemajuan teknologi menyediakan bermacam-macam 

media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat 

tentang informasi baru. Sarana komunikasi seperti televisi, radio, surat 

kabar, majalah, penyuluhan, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh 

besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. 

3. Sosial budaya dan Ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau tidak. Status ekonomi 

seseorang juga akan menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan 

untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

4. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh 

terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada 

pada lingkungan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi 

timbal balik yang akan direspon sebagai pengetahuan.  
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5. Pengalaman 

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman pribadi ataupun 

pengalaman orang lain. Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran suatu pengetahuan. 

6. Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Bertambahnya usia akan semakin berkembang pola pikir dan daya 

tangkap seseorang sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin 

banyak. 

 

2.2 Konsep Dasar Keluarga 

2.2.1 Definisi Keluarga 

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang tergabung karena 

hubungan darah atau pengangkatan, perkawinan dan mereka hidup dalam 

satu atap rumah tangga, melakukan interaksi antara satu dengan yang 

lainnya dan memiliki peran masing-masing dalam menciptakan rasa serta 

mempertahankan kebudayaan (Friedman dalam Setiana 2016). Menurut 

Duvall dalam Setiana (2016) konsep keluarga adalah terdapat sekumpulan 

manusia yang dihubungkan oleh suatu ikatan perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan serta 

mempertahankan budaya yang umum, untuk meningkatkan perkembangan 

fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.  

 

2.2.2 Fungsi Dasar Keluarga 

Menurut Bailon dan Maglaya dalam Koyongian (2015) keluarga juga 

merupakan salah satu penentu keberhasilan dari suatu pengobatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam menjalani suatu pengobatan karna 

keluarga juga mempunyai pengaruh dalam menentukan keyakinan dan 

nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang program 

kesehatan yang dapat diterima. Menurut Friedman, Bowden & Jones dalam 
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Sari (2014) menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari keluarga yaitu 

perawatan kesehatan keluarga. Masalah kesehatan keluarga merupakan 

suatu hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan yang 

lainnya sehingga keluarga merupakan unit pelayanan kesehatan terdepan 

dalam meningkatkan derajat kesehatan komunitas. Maka dari itu keluarga 

sangat berperan penting terhadap keberhasilan suatu perawatan pasien 

dengan diabetes melitus di rumah. 

 

2.3 Konsep Dasar Diabetes Melitus 

2.3.1 Definisi Penyakit 

Diabetes melitus adalah suatu penyakit dari kumpulan gejala yang 

timbul pada seseorang sebagai akibat peningkatan kadar glukosa darah yang 

dikarenakan penurunan sekresi insulin yang progresif di latar belakangi oleh 

retensi insulin (Soegondo, Soewondo & Subekti 2011). Menurut American 

Diabetes Association (ADA) 2012, diabetes melitus adalah suatu penyakit 

metabolik dengan karakteristik kenaikan kadar glukosa dalam darah atau 

hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein 

yang disebabkan karena kelainan sekresi insulin, gangguan kerja insulin 

atau keduanya. 

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 (IDF, 2017). Seseorang dikatakan menderita 

diabetes melitus apabila orang tersebut memiliki kadar gula darah puasa 

>126 mg/dl dan pada tes gula darah sewaktu >200 mg/dl. Tes gula darah 

sewaktu adalah dimana akan meningkat setelah makan dan akan kembali 

normal dalam waktu 2 jam (Perkeni, 2011). 
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2.3.2 Patogenesis 

Patogenesis penyakit diabetes melitus di tandai dengan adanya 

resistensi insulin perifer, gangguan HGP (Hepatic Glucose Production), 

penurunan fungsi sel beta, dan akhirnya menuju ke kerusakan total dari 

sel beta. Ketika seseorang berada pada stadium prediabetes, awalnya akan 

timbul resistensi insulin lalu diikuti oleh peningkatan sekresi insulin untuk 

mengkompensasi resistensi insulin agar kadar glukosa dalam darah tetap 

normal. Namun setelah melewati waktu lama sel beta tidak sanggup lagi 

untuk mengkompensasi resistensi urin sehingga kadar glukosa darah 

semakin meningkat dan fungsi sel beta semakin menurun (Soegondo, 

Soewondo & Subekti, 2011). 

Menurut Perkeni (2015), menyebutkan bahwa resistensi insulin pada 

otot dan liver serta kegagalan sel beta pankreas telah dikenal sebagai 

patofisiologi kerusakan sentral dari diabetes melitus. Belakangan ini 

diketahui bahwa kegagalan sel beta terjadi lebih dini dan lebih berat dari 

pada yang diperkirakan sebelumnya. Selain otot, liver dan sel beta, organ 

lain seperti jaringan lemak (peningkatan lipolisis, gastrointestinal 

(defisiensi incretin), sel alpha pancreas (hiperglukagonemia), ginjal 

(peningkatan absorpsi glukosa), dan otak (resistensi insulin), kesemuanya 

ikut berperan dalam menimbulkan terjadinya gangguan toleransi glukosa 

pada diabetes mellitus.  

 

Gambar 1. The ominous octet, delapan organ yang berperan dalam 

patogenesis hiperglikemia pada diabetes melitus (Perkeni, 2015). 
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Menurut Perkeni (2015), secara garis besar patogenesis diabetes 

melitus disebabkan delapan hal (Ominous octet) yaitu sebagai berikut: 

1. Kegagalan sel beta pancreas  

Pada saat diagnosis diabetes melitus ditegakkan, fungsi sel beta 

sudah sangat berkurang. Obat anti diabetik yang bekerja melalui 

jalur ini adalah sulfonilurea, meglitinid, GLP-1 agonis dan DPP-4 

inhibitor. 

2. Liver 

Penderita diabetes melitus mengalami resistensi insulin yang berat 

dan memicu gluconeogenesis sehingga produksi glukosa dalam 

keadaan basal oleh liver (HGP: Hepatic Glucose Production) 

meningkat. obat yang bekerja melalui jalur ini adalah metformin, 

yang menekan proses gluconeogenesis. 

3. Otot 

Penderita diabetes mellitus mengalami gangguan kinerja insulin 

yang multiple di intramioselular, akibat gangguan fosforilasi tirosin 

sehingga timbul gangguan transport glukosa dalam sel otot. Obat 

yang bekerja di jalur ini adalah metformin, dan tiazolidindion. 

4. Sel lemak 

Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, 

menyebabkan peningkatan proses lipolysis dan kadar asam lemak 

bebas (FFA : Free Fatty Acid) dalam plasma. Peningkatan FFA 

merangsang proses glukoneogenesis, dan mencetuskan resistensi 

insulin di liver dan otot. Obat yang bekerja di jalur ini adalah 

tiazolidindion. 

5. Usus 

Glukosa yang ditelan secara langsung atau rute oral lebih memicu 

respon insulin jauh lebih besar dibandingkan jika diberikan melalui 

rute intravena. Efek yang dikenal sebagai efek incretin ini 

diperankan oleh dua hormon GLP-1 (Glucagon-like polypeptide-1) 

dan GIP (glucose-dependent insulinotrophic polypeptide atau 

disebut juga gastic inhibitory polypeptide).  
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Saluran pencernaan mempunyai peran dalam penyerapan 

karbohidrat melalui kinerja ensim alfa-glukosidase yang memecah 

polisakarida menjadi monosakarida yang kemudian diserap oleh 

usus dan berakibat meningkatkan glukosa darah setelah makan. 

Obat yang bekerja untuk menghambat kinerja ensim alfa-

glukosidase adalah akarbosa. 

6. Sel Alpha Pancreas 

Merupakan organ keenam yang berperan dalam hiperglikemia dan 

sudah diketahui sejak tahun 1970. Sel ini berfungsi dalam sintesis 

glukagon yang dalam keadaan puasa kadarnya didalam plasma akan 

meningkat. Dan peningkatan ini mengakibatkan HGP dalam 

keadaan basal meningkat secara signifikan dibanding individu yang 

normal. Obat yang menghambat sekresi glukagon meliputi GLP-1 

agonis,  DPP-4 inhibitor an amylin.   

7. Ginjal 

Merupakan salah satu organ penting yang berperan dalam 

patogenensis diabetes melitus. Ginjal menfiltrasi kurang lebih 

sekitar 163 gram glukosa setiap harinya. 90% dari glukosa terfiltrasi 

ini akan diserap kembali melalui peran SGLT-2 (Sodium Glucose 

co-Transporter) pada bagian convulated tubulus proximal. 

Sedangkan yang 10% sisanya akan di absorbsi melalui peran 

SGLT-1 pada tubulus desenden dan asenden. Obat yang bekerja di 

jalur ini adalah SGLT-2 inhibitor. Salah satu contoh obatnya adalah 

dapaglifozin. 

8. Otak  

Insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Pada individu 

yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas baik yang diabetes 

melitus maupun yang non diabetes melitus, didapatkan 

hiperinsulinemia yang merupakan kompensasi dari resistensi 

insulin. Obat yang bekerja di jalur ini adalah GLP-1 agonis, amylin 

dan bromokriptin. 
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2.3.3 Klasifikasi  

Menurut American Diabetes Association (ADA) 2018 diabetes 

dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 

1. Diabetes Tipe 1 

Hal ini disebabkan karena rusaknya sel-β autoimun, yang biasanya 

menyebabkan defisiensi atau kekurangan insulin absolut (mutlak). 

2. Diabetes Tipe 2 

Hal ini disebabkan karena hilangnya progresif sekresi insulin sel 

pada sel-β sering pada latar belakang resistensi insulin. 

3. Diabetes Gestasional (Kehamilan dengan diabetes) 

Diabetes terdiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, 

yang tidak jelas pada kehamilan sebelumnya. 

4. Jenis diabetes tipe spesifik lain 

Misalnya sindrom monogenik diabetes, seperti: 

a. Cacat genetik fungsi sel beta, diabetes neonatal: MODY 

(Maturity Onset Diabetes of the Young) 

b. Penyakit pankreas eksokrin (seperti cystic fibrosis dan 

pankreatitis) 

c. Diabetes yang di induksi obat atau kimia (seperti penggunaan 

glukokortikoid, dalam pengobatan HIV/AIDS, atau setelah 

transplantasi organ) 

 

2.3.4 Diagnosis 

Menurut Perkeni (2015), diagnosis diabetes melitus ditegakkan atas 

dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah 

yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan 

bahan plasma darah vena. Dan agar lebih valid hasilnya maka sebaiknya 

dilakukan pemeriksaan glukosa darah di laboratorium yang terpercaya, 

sesuai kondisi setempat juga dipakai bahan darah lengkap, vena 

ataupun kapiler dengan memperhatikan angka-angka kriteria diagnostik 
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yang berbeda sesuai pembakuan oleh WHO atau world health 

organization (Soegondo, Soewondo & Subekti, 2011). 

Menurut ADA (2017), diabetes dapat di diagnosis berdasarkan 

kriteria glukosa plasma-baik glukosa plasma puasa (FPG) atau nilai 

glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral 75-g (OGTT) - 

atau A1C. Tes yang sama digunakan untuk menyaring dan 

mendiagnosa diabetes dan untuk mendeteksi individu dengan 

prediabetes. Prediabetes di definisikan sebagai FPG 100-125 mg / dL 

(5,6-6,9 mmol / L); OGTT 2-jam 140-199 mg / dL (7,8-11,0 mmol / L); 

atau A1C 5,7–6,4% (39–47 mmol / mol). 

Menurut Perkeni (2015), hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi 

kriteria normal atau kriteria diabetes melitus digolongkan kedalam 

kelompok prediabetes yang meliputi: Toleransi Glukosa Terganggu 

(TGT) dan Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT). 

a. Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT): Hasil pemeriksaan 

glukosa plasma puasa antara 100-125 mg/dl dan pemeriksaan 

TTGO glukosa plasma 2-jam <140 mg/dl. 

b. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan 

glukosa plasma 2-jam setelah TTGO antara 140-199 mg/dl dan 

glukosa plasma puasa <100 mg/dl. 

c. Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT. 

d. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan HbA1c ysng menunjukkan angka 5,7-6,4 %. 

 

Tabel 1. Kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan prediabetes 

(Perkeni, 2015) 

 HbA1c (%) Glukosa darah 

puasa (mg/dL) 

Glukosa plasma 

2 jam setelah 

TTGO (mg/dL) 

Diabetes ≥ 6,5 ≥ 126 mg/dL ≥ 200 mg/dL 

Prediabetes 5,7-6,4 100-125 140-199 

Normal < 5,7 < 100 < 140 
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2.3.5 Faktor Risiko 

Menurut Kementerian kesehatan RI (2014) faktor resiko diabetes 

melitus dibagi menjadi dua yaitu dapat dimodifikasi dan tidak dapat 

dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu ras dan etnik, 

jenis kelamin, umur, riwayat penyakit keluarga, riwayat melahirkan 

bayi dengan berat badan lebih dari 4000 gram dan riwayat lahir dengan 

berat badan kurang dari 2500 gram. Sedangkan faktor yang masih dapat 

untuk dimodifikasi adalah perilaku sebelumnya yang kurang sehat, 

kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, diet yang  tidak seimbang, riwayat 

TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) atau Gula Darah Puasa terganggu 

(GDP  terganggu), merokok, dll. Selain itu penderita dengan diabetes 

melitus mempunyai resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner, 

25 kali lebih mudah mengalami kebutaan akibat kerusakan retina 

daripada pasien non diabetes melitus, 7 kali lebih mudah mengidap 

gagal ginjal terminal, 5 kali lebih mudah menderitas ulkus/ gangren atau 

yang biasa disebut kaki diabetik, serta penyakit pembuluh darah otak 2 

kali besar (Soegondo, Soewondo  & Subekti, 2011).  

Menurut ADA (2015) beberapa faktor risiko diabetes melitus yang 

tidak dapat diubah meliputi riwayat keluarga dengan DM (first degree 

relative), umur ≥ 45 tahun, suku, riwayat melahirkan bayi dengan berat 

badan  ≥ 4000 gram atau riwayat pernah menderita DM gestasional dan 

riwayat lahir dengan berat badan rendah kurang dari 2,5 kg. Sedangkan 

faktor risiko yang dapat di ubah meliputi obesitas dan berdasarkan IMT 

≥ 25 kg/m2 atau lingkar perut ≥ 80 cm pada wanita dan ≥ 90 cm pada 

laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia dan diet 

yang tidak sehat. Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah 

penderita polycystic ovarysindrome (PCOS), penderita sindrom 

metabolik memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu (TGT) atau 

glukosa darah puasa terganggu (GDPT) sebelumnya, memiliki riwayat 

penyakit kardiovaskular seperti CVA atau stroke, penyakit jantuk 

koroner (PJK), peripheral arteial disease (PAD), konsumsi alkohol, 

faktor stres, riwayat merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi atau 
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kafein. Menurut Perkeni (2015), pemeriksaan penyaring dilakukan 

untuk menegakkan diagnosis diabetes melitus dan prediabetes pada 

kelompok risiko tinggi yang tidak menunjukkan gejala klasik diabetes 

mellitus : 

1. Kelompok dengan berat badan lebih atau Indeks Massa Tubuh 

(IMT) lebih dari 23 kg/m3 yang disertai dengan satu atau lebih 

faktor risiko sebagai berikut: 

a. Aktivitas fisik yang kurang. 

b. First-degree relative diabetes melitus (terdapat faktor 

keturunan diabetes melitus dalam keluarga). 

c. Kelompok ras atau etnis tertentu 

d. Perempuan yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan 

BBL lebih dari 4000 gram atau mempunyai riwayat diabetes 

melitus gestasional 

e. Hipertensi (lebih dari 140/90 mmHg atau sedang mendapat 

terapi untuk hipertensi. 

f. HDL <35 mg/dl dan atau trigliserida >250 mg/dl. 

g. Wanita dengan sindrom polikistik ovarium. 

h. Riwayat prediabetes 

i. Obesitas berat, akantosis nigrikans 

j. Riwayat penyakit kardiovaskular 

2. Usia >45 tahun tanpa faktor risiko di atas. 

  

2.3.6 Tanda dan Gejala 

 Menurut Perkeni (2015), gejala diabetes melitus dibedakan menjadi 

2 yaitu akut dan kronik. Gejala akut diabetes melitus yaitu: 

a. Poliphagia (banyak makan) 

b. Polidipsia (banyak minum) 

c. Poliuria (banyak kencing/ sering kencing di malam hari) 

d. Nafsu makan bertambah namun berat badan turun secara cepat yaitu 

antara (5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu) dan mudah lelah 
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Sedangkan gejala kronik diabetes melitus yaitu: 

a. Sering kesemutan 

b. Kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum 

c. Rasa kebas dikulit 

d. Sering kram 

e. Mudah mengantuk 

f. Kelelahan 

g. Pandangan mulai kabur 

h. Gigi mudah goyah dan mudah lepas 

i. Kemampuan seksual menurun bahkan pada pria bisa terjadi 

impotensi 

j. Pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam 

kandungan atau berat  bayi lahir lebih dari 4 kg atau 4000 gram. 

 

2.3.7 Komplikasi 

 Menurut Perkeni (2015),  diabetes tidak terkontrol dengan baik akan 

menimbulkan komplikasi akut dan kronis, komplikasi diabetes melitus  

dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : 

1. Komplikasi akut 

a. Hipoglikemia 

 Yaitu kadar glukosa darah berada di bawah nilai nomal < 50 

mg/dl. Hipoglikemia biasanya lebih sering terjadi pada 

penderita diabetes mellitus tipe 1 yang dapat dialami 1-2 kali 

per minggu. Kadar gula darah yang terlalu rendah 

menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat asupan energi 

sehingga tidak berfungsi bahkan dapat mengalami kerusakan. 

b. Hiperglikemia 

 Yaitu apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba. 

Dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme yang 

berbahaya, antara lain ketoasidosis diabetik, koma 

hiperosmoler non ketotik (KHNK) dan kemolakto asidosis. 
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2. Komplikasi kronis 

a. Komplikasi makrovaskuler, komplikasi makrovaskuler yang 

umum berkembang pada pasien diabetes melitus adalah 

trombosit otak (pembekuan darah pada sebagian otak), 

mengalami penyakit jantung koroner (PJK), gagal jantung 

kongestif dan stroke. 

b. Komplikasi mikrovaskuler, komplikasi mikrovaskuler 

terutama terjadi pada pasien diabetes melitus tipe 1 seperti 

nefropati, diabetik retinopati (kebutaan), neuropati dan 

amputasi akibat luka diabetes yang tidak terawat dengan baik 

akhirnya mengalami infeksi yang parah. 

 

2.3.8 Pencegahan 

 Menurut Kementerian kesehatan RI (2014) terdapat program 

pengendalian diabetes melitus yang dilaksanakan secara terintegrasi 

yaitu dengan menggunakan pendekatan faktor risiko penyakit tidak 

menular teritegrasi di fasilitas primer, pos pembinaan terpadu penyakit 

tidak menular, CERDIK (Cek kondisi kesehatan secara berkala, 

Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori 

seimbang, Istirahat yang cukup, Kendalikan stress) dan PATUH 

(Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, Atasi penyakit 

dengan pengobatan yang tepat dan teratur, Tetap diet sehat dengan gizi 

seimbang, Upayakan beraktivitas fisik dengan aman, Hindari rokok, 

alkohol dan zat karsinogenik lainnya). Menurut Perkeni (2015), 

pencegahan diabetes melitus dilakukan dengan 3 cara yaitu secara 

primer, sekunder dan tersier. Pencegahan secara primer yaitu ditujukan 

pada kelompok yang memiliki faktor resiko, yaitu bagi mereka yang 

belum terkena diabetes melitus, namun berpotensi untuk terkena 

diabetes melitus dan intoleransi glukosa. Pencegahannya ada dua yaitu 

dengan cara faktor risiko dapat dimodifikasi (berat badan berlebih, 
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kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, diet tidak sehat dan tida seimbang) 

dan tidak dapat dimodifikasi (ras dan etnik, riwayat keluarga dengan 

diabetes melitus, umur, riwayat melahirkan bayi lebih dari 4000 gram, 

dan lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram). Pencegahan 

secara sekunder yaitu upaya mencegah atau menghambat timbulnya 

penyulit pada pasien yang telah terkena diabetes mellitus dengan 

pengendalian kadar glukosa darah sesuai target terapi serta 

pengendalian faktor penyulit (mikrovaskular, makrovaskular, 

neuropati, rentan infeksi) dengan pemberian pengobatan secara 

optimal. Program penyuluhan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan 

sehingga mencapai target yang diharapkan. Sedangkan pencegahan 

secara tersier yaitu ditujukan pada kelompok pasien dengan diabetes 

melitus yanng telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah 

terjadinya kecacatan lebih lanjut serta meningkatkan kualitas hidup. 

Pada upaya ini yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan 

atau pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga. 

 

2.3.9 Penatalaksaan Medis 

 Menurut Perkeni (2015) tujuan penatalaksanaan secara umum 

adalah meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes melitus. Tujuan 

penatalakanaan meliputi : 

1. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan diabetes melitus, 

memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi 

akut. 

2. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas 

penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. 

3. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan 

mortalitas diabetes melitus. 
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1. Penatalaksanaan Umum 

 Perlu dilakukan evaluasi medis yang lengkap pada 

pertemuan pertama. Menurut ADA (2017) komponen evaluasi 

medis diabetes komprehensif terbagi menjadi tiga, yaitu: 

A. Riwayat kesehatan atau riwayat penyakit 

1. Usia dan karakteristik onset diabetes (misalnya, ketoasidosis 

diabetik [DKA], temuan laboratorium tanpa gejala) 

2. Pola makan, status gizi, riwayat berat badan, perilaku tidur 

(pola dan durasi), dan aktivitas fisik, kebiasaan, pendidikan 

nutrisi dan sejarah dan kebutuhan dukungan perilaku 

3. Penggunaan obat komplementer dan alternatif 

4. Adanya komorbid umum dan penyakit gigi 

5. Layar untuk depresi, kecemasan, dan gangguan makan dengan 

menggunakan pengukuran yang valid dan sesuai 

6. Screen untuk diabetes marabahaya menggunakan langkah 

yang divalidasi dan sesuai 

7. Layar untuk masalah psikososial dan hambatan lain untuk 

manajemen diri diabetes seperti keuangan terbatas, 

logistik, dan sumber daya pendukung 

8. Sejarah penggunaan tembakau, konsumsi alkohol dan 

penggunaan zat 

9. Riwayat dan kebutuhan DSME dan DSMS 

10. Peninjauan rejimen pengobatan sebelumnya dan tanggapan 

terhadap terapi (catatan A1C) 

11. Menilai perilaku pengambilan obat dan hambatan untuk 

kepatuhan minum obat 

12. Hasil pemantauan glukosa dan penggunaan data pasien 

13. Frekuensi, keparahan, dan penyebab DKA 

14. Episode hipoglikemia, kesadaran, frekuensi, dan penyebab 

15. Riwayat peningkatan tekanan darah dan lipid abnormal 
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16. Komplikasi mikrovaskular: retinopati, nefropati, dan neuropati 

(sensorik, termasuk riwayat kaki lesi: otonom, termasuk 

disfungsi seksual dan gastroparesis) 

17. Komplikasi makrovaskular: penyakit jantung koroner, 

penyakit serebrovaskular dan penyakit arteri perifer 

18. Untuk perempuan dengan kapasitas melahirkan, periksa 

kontrasepsi dan perencanaan prakonsepsi  

 

B. Pemeriksaan fisik 

1. Tinggi, berat badan, dan BMI: pertumbuhan dan 

perkembangan pubertas pada anak-anak dan remaja 

2. Penentuan tekanan darah, termasuk pengukuran ortostatik saat 

diindikasikan 

3. Pemeriksaan funduskopi 

4. Palpasi tiroid 

5. Pemeriksaan kulit (misalnya, untuk acanthosis nigricans dan 

injeksi insulin atau tempat pemasangan infus set) 

6. Pemeriksaan kaki komprehensif: 

a. Inspeksi 

b. Palpasi dorsalis pedis dan denyut nadi tibia posterior 

c. Adanya/ tidak adanya refleks patela dan Achilles 

d. Penentuan sensasi proprioception, getaran dan 

monofilamen 

 

C. Evaluasi Laboratorium 

1. A1C, jika hasilnya tidak tersedia dalam 3 bulan terakhir 

2. Jika tidak dilakukan/ tersedia dalam satu tahun terakhir 

a. Profil lipid puasa, termasuk kolesterol total, LDL, dan 

HDL dan trigliserida, sesuai kebutuhan 

b. Tes fungsi hati 

c. Siapkan rasio albumin ke kreatinin urin 

d. Kreatinin serum dan eGFR 
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e. Thyroid stimulating hormone pada pasien dengan diabetes 

tipe 1 

 Menurut Perkeni (2015) penatalaksanaan khusus salah satunya 

adalah dengan penapisan komplikasi yaitu penapisan komplikasi 

harus dilakukan pada setiap penderita yang baru terdiagnosis 

diabetes melitus melalui pemeriksaan: 

a.  Profil lipid pada keadaan puasa: kolesterol total, High 

Density Lipoprotein (HDL), Low Density Lipoprotein 

(LDL), dan trigliserida. 

b. Tes fungsi hati 

c. Tes fungsi ginjal kreatinin serum dan estimasi GFR 

d. Tes urin rutin 

e. Albumin urin kuantitatif 

f. Rasio albumin kreatinin sewaktu 

g. Elektrokardiogram 

h. Foto rontgen thoraks (bila ada indikasi TBC, penyakit 

jantung kongestif) 

i. Pemeriksaan kaki secara komprehensif 

 

2. Penatalaksanaan Khusus 

a. Edukasi  

b. Terapi Nutrisi Medis (TNM), yang meliputi: 

a) Karbohidrat 

b) Lemak 

c) Protein 

d) Natrium 

e) Serat 

f) Pemanis alternatif 

c. Kebutuhan kalori, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu: 

1. Jenis kelamin 

2. Umur 
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3. Aktivitas fisik atau pekerjaan 

4. Stress metabolik 

5. Berat badan 

d. Jasmani atau olahraga/ latihan 

e. Terapi farmakologis 

1. Obat antihiperglikemi oral 

2. Obat antihiperglikemia suntik 

a. Insulin 

Insulin diperlukan pada keadaan: 

a) HbA1c >9% dengan kondisi dekompensasi 

metabolik 

b) Penurunan berat badan yang cepat 

c) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis 

d) Krisis hiperglikemia 

e) Gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal 

f) Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark 

miokard akut, stroke) 

g) Kehamilan dengan diabetes gestasional yang tidak 

terkendali 

h) Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat 

i) Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO 

j) Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi 

Jenis lama kerja insulin  

Berdasarkan lama kerja insulin terbagi menjadi 5 

jenis, yakni: 

a. Insulin kerja cepat (Rapid-acting insulin) 

b. Insulin kerja pendek (Short-acting insulin) 

c. Insulin kerja menengah (Intermediate-acting 

insulin) 

d. Insulin kerja panjang (Long-acting insulin) 

e. Insulin kerja ultra panjang (Ultra long-acting 

insulin) 
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f. Insulin campuran tetap, kerja pendek dengan 

menengah dan kerja cepat dengan menengah 

(Premixed insulin). 

b. Agonis GLP-1/ incretin mimetic 

Pengobatan dasar dengan peningkatan GLP-1 

merupakan pendekatan baru untuk pengobatan diabetes 

melitus. Agonis GLP-1 dapat bekerja pada sel-beta 

sehingga terjadi peningkatan pelepasan insulin, 

mempunyai efek menurunkan berat badan, menghambat 

pelepasan glukagon, dan menghambat nafsu makan. 

c. Terapi kombinasi 

Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan hal 

yang utama dalam penatalaksanaan diabetes melitus, 

namun bila diperlukan dapat dilakukan bersamaan 

dengan pemberian obat antihiperglikemia oral tunggal 

atau kombinasi sejak dini. Pemberian kombinasi obat 

antihiperglikemia oral dengan insulin dimulai dengan 

pemberian insulin basal (insulin kerja menengah atau 

insulin kerja panjang). Insulin kerja menengah harus 

diberikan pada jam 10 malam menjelang tidur, 

sedangkan insulin kerja panjang dapat diberikan sejak 

sore sampai sebelum tidur. 

 

2.4 Konsep Dasar Perawatan Luka Kaki Diabetik 

2.4.1 Definisi 

Menurut Handayani (2016) ulkus diabetes atau luka diabetes yaitu 

adanya suatu luka yang terjadi pada salah area tubuh dan berupa luka 

yang terbuka pada lapisan kulit hingga ke dalam dermis, dan yang 

paling sering ulkus diabetes atau luka diabetes terjadi di area kaki 

dikarenakan kaki adalah salah satu organ yang paling jauh sehingga 
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proses aliran darah sedikit lambat dan jika terdapat luka tingkat 

penyembuhan bisa lebih lama daripada area tubuh yang lain. 

 

2.4.2 Etiologi  

Luka kaki diabetes terjadi diawali oleh angiopati, neuropati dan 

infeksi. Angiopati mengganggu aliran darah ke kaki, sehingga penderita 

merasakan nyeri tungkai setelah berjalan dalam jarak waktu tertentu. 

Neuropati menyebabkan gangguan sensorik yang menghilangkan dan 

menurunkan sensasi nyeri pada kaki, sehingga ulkus atau luka kaki 

diabetes dapat terjadi tanpa terasa. Pada gangguan motorik 

menyebabkan atrofi pada otot tungkai sehingga mengubah titik tumpu 

yang menyebabkan ulserasi kaki. Dan infeksi sering merupakan 

komplikasi akibat berkurangnya aliran darah atau neuropati, ulkus 

diabetik bisa menjadi gangren kaki diabetik. Penyebab dari gangren 

adalah bakteri anaerob, yang tersering clostridium. Bakteri ini mampu 

menghasilkan gas, yang disebut gas gangren (Kartika, 2017). 

Luka kaki diabetes disebabkan oleh beberapa faktor yakni neuropati, 

trauma, tekanan tinggi pada telapak kaki, penyakit vaskuler perifer dan 

deformitas kaki. Luka kaki diabetes harus mendapatkan perawatan 

karena ada beberapa alasan  yaitu untuk mencegah risiko infeksi dan 

amputasi, memperbaiki fungsi dan kualitas hidup, serta guna 

mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan. Tujuan dari perawatan luka 

kaki diabetes yang paling utama adalah agar segera mungkin 

didapatkan kesembuhan dan pencegahan kekambuhan setelah proses 

penyembuhan (Handayani, 2016).  

 

2.4.3 Klasifikasi  

Klasifikasi Texas termasuk yang sering dipakai dalam melakukan 

klasifikasi dalam menentukan stadium ulkus diabetes atau luka kaki 

diabetes.  
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  Tabel 7. Klasifikasi Texas (Firman dalam Yunus, 2014) 

STADIUM 0 1 2 3 

A 

Tanpa tukak 

atau pasca 

tukak, kulit 

intak/ utuh 

tulang 

Luka 

superfisial, 

tidak sampai 

tendon atau 

kapsul sendi 

Luka 

sampai 

tendon atau 

kapsul 

sendi 

Luka 

sampai 

tulang/ 

sendi 

B DENGAN INFEKSI 

C DENGAN ISKEMIA 

D DENGAN INFEKSI DAN ISKEMIA 

 

Sedangkan klasifikasi menurut Wagner adalah sebagai berikut 

menurut (Muhartono dan Sari, 2017): 

Derajat 0 : Tidak ada ulserasi, tetapi beresiko 

Derajat 1 : Ulkus superficial, terlokalisasi 

Derajat 2 : Ulkus dalam, disertai selulitis tanpa abses/kelainan tulang 

Derajat 3 : Ulkus dalam disertai kelainan kulit dan abses luas yang 

dalam 

Derajat 4 : Gangren terbatas, hanya pada ibu jari kaki/ tumit 

Derajat 5 : Gangren seluruh kaki 

 

2.4.4 Tanda dan gejala 

Menurut Arisanti dalam Yunus (2014) tanda dan gejala pada pasien 

dengan ulkus diabetes atau luka kaki diabetes yaitu merasa sering 

kesemutan, nyeri kaki saat istirahat, sensasi rasa berkurang, kerusakan 

jaringan (nekrosis), kulit kering, penurunan denyut nadi arteri dorsalis 

pedis, tibialis dan poplitea, kaki menjadi atrofi, dingin, kaku dan 

menebal. Sedangkan menurut Perkeni (2015) menyebutkan bahwa pada 

pasien dengan diabetes melitus perlu mengetahui tanda dan gejalanya 

yaitu kulit kaku dan kering, kemudian bersisik, retak-retak serta kaku, 

rambut kaki menipis, kelainan bentuk dan warna kuku (kuku yang 

menebal, rapuh, ingrowing nail), kalus (mata ikan) terutama pada 
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telapak kaki, bekas luka atau riwayat amputasi jari-jari, perubahan 

bentuk jari-jari dan telapak kaki, tulang belulang yang menonjol, kaki 

terasa dingin, perubahan warna kulit kaki (kemerahan, kebiruan atau 

kehitaman). 

 

2.4.5 Tahap penyembuhan luka 

Menurut Arisanti dalam Yunus (2014), ada beberapa tahap dalam 

proses penyembuhan luka yaitu mulai dai hemostasis dan koagulasi/ 

penghentian perdarahan, tahap peradangan (inflamasi)/ pembersihan 

luka dari bakteri dan jaringan mati, tahap proliferasi/ perbaikan 

jaringan, tahap maturasi/ remodeling.  

 

2.4.6 Penatalaksanaan luka kaki diabetes 

Menurut Perkeni (2015), penatalaksanaan pada pasien dengan luka 

kaki diabetes melitus harus dilakukan dengan segera mungkin. Ada 6 

komponen penting dalam manjemen kaki diabetes dengan ulkus yaitu 

metabolic control, vascular control, infection control, wound control, 

pressure control, education control. 

Metabolic control yaitu dengan cara pengendalian kadar glukosa 

darah, lipid, albumin, hemoglobin dan sebagainya. Vascular control 

yaitu dengan perbaikan asupan vaskular (dengan operasi atau 

angioplasti) biasanya dibutuhkan pada keadaan ulkus iskemik. Infection 

control yaitu jika terlihat suatu tanda-tanda klinis infeksi maka harus 

diberikan pengobatan infeksi secara agresif (adanya suatu kolonisasi 

pertumbuhan organisme pada hasil usap namun tidak terdapat tanda 

klinis, bukan  merupakan tanda dari infeksi). Pressure control  yaitu 

mengurangi tekanan pada kaki dengan cara  memakai sepatu atau alas 

kaki dengan ukuran yang sesuai diperlukan untuk mengurangi tekanan. 

Education control yaitu penyuluhan yang dilakukan kepada penderita 

diabetes terkait tentang perawatan kaki secara mandiri. Wound control 
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yaitu pembuangan jaringan mati dan yang terinfeksi secara teratur. 

Terdapat perawatan luka, termasuk kontrol infeksi, dengan konsep 

TIME yaitu tissue debrdement, inflammation and infection control, 

moisture balance, ephitelial edge advancement (Perkeni, 2015).  

 

2.4.7 Pencegahan munculnya luka kembali 

Munculnya luka kaki diabetes masih bisa untuk dicegah yaitu salah 

satunya dengan melakukan perawatan kaki serta penggunaan alas kaki 

yang tepat. Selain itu ada juga beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh 

pasien dengan diabetes melitus meliputi manajeman kesehatan, kontrol 

makanan, kontrol kesehatan rutin, kontrol gula darah dengan obat, 

pemakaian alas kaki, dan perawatan kuku dan kaki (Laily, 2016). 

Sedangkan menurut Kartika (2017),  pengelolahan kaki diabetes bisa 

menggunakan 2 cara yakni dengan pencegahan secara primer dan 

pencegahan sekunder.  

Pencegahan secara primer dilakukan dengan cara melakukan 

penyuluhan pada pasien dengan diabetes melitus yaitu tentang cara 

terjadinya kaki diabetes, melakukan pemeriksaan dini setiap ada luka 

pada kaki secara mandiri maupun ke pelayanan kesehatan terdekat, 

kemudian pada deformitas (stadium 2 dan 5) penggunaan sepatu/ alas 

kaki khusus agar meratakan penyebaran tekanan pada kaki. Sedangkan 

pencegahan secara sekunder bisa dilakukan dengan pengelolahan 

holistik gangren atau luka kaki diabetes. Kerjasama yang 

multidisipliner sangat diperlukan yang meliputi: wound control, 

microbiological control-infection control, mechanical control-pressure 

control, educational control. 

Wound control yaitu perawatan luka sejak awal yang harus 

dikerjakan dengan baik dan teliti. Klasifikasi luka kaki diabetes 

dilakukan setelah debridement adekuat. Suatu jaringan yang mati atau 

nekrosis dapat menghalangi dalam proses penyembuhan luka dengan 

menyediakan tempat untuk bakteri, sehingga dibutuhkan yang namanya 
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debridement. Suatu debridement yang adekuat sangat membantu 

mengurangi jaringan nekrotik, sehingga dengan demikian pus/  cairan 

dari luka kaki diabetes bisa berkurang. Debridement bisa dilakukan 

dengan beberapa metode menurut Kartika (2017) yaitu meliputi 

mekanikal, surgikal, enzimatik, autolisis, dan biokemis. Dan diantara 

semuanya adalah yang paling efektif yaitu dengan autolysis debridment 

(suatu proses peluruhan jaringan mati atau nekrotik oleh tubuh sendiri 

dengan syarat utama lingkungan yang harus lembab, karena pada 

keadaan lembab jaringan nekrosis akan lebih mudah lepas dengan 

sendirinya dibantu oleh surgikal atau mekanikal). 

Microbiological control umumnya didapatkan  infeksi bakteri 

multipel, anaerob dan aerob. Dan antibiotik harus sesuai dengan hasil 

biakan kuman dan juga resistennya. Lini pertama pada antibiotik 

spektrum luas, bisa mencakup kuman gram negatif maupun positif 

(misal selafosporin), dikombinasi dengan obat kuman anaerob, misal 

metronidazol (Kartika, 2017). 

Pressure control yaitu dimana jika penderita diabetes yang berjalan 

dengan berat badan berlebih, sedangkan kaki harus menahan beban 

maka dapat juga mempengaruhi lama penyembuhan. Ada berbagai cara 

surgikal yang bisa dipakai untuk mengurangi tekanan pada luka yaitu 

meliputi dekompresi luka kaki diabetes dengan insisi abses dan 

prosedur koreksi bedah seperti operasi untuk hammer toe, metatarsal 

head resection, achilles tendon lengthening, partial calcanectomy. 

 


