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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA OPERASIONAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual  

Diabetes melitus selalu dikaitkan dengan komplikasi makrovaskular (stroke, 

penyakit arteri perifer dan penyakit arteri coroner) dan komplikasi mikrovaskular 

(nefropati, retinopati dan neuropati) (Helsinki, 2013). Penderita diabetes melitus 

memiliki risiko lebih tinggi terhadap sejumlah masalah kesehatan yang dapat 

melumpuhkan dan mengancam kehidupan daripada orang yang tidak menderita 

diabetes melitus. Hiperglikemia yang secara konsisten terjadi terus-menerus dapat 

menyebabkan penyakit serius yang mempengaruhi pembuluh darah, syaraf, jantung, 

mata serta ginja. Selain itu, orang diabetes melitus juga beresiko tinggi terkena infeksi. 

Di hampir semua negara dengan penderita diabetes tinggi, diabetes merupakan 

penyebab utama penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, kebutaan dan amputasi anggota 

tubuh ekstremitas bawah (IDF, 2015). 

Penatalaksanaan diabetes mempunyai tujuan akhir untuk menurunkan 

morbiditas dan mortalitas, yang secara spesfik ditujukan untuk mencapai 2 target 

utama yaitu, menjaga agar kadar glukosa plasma berada dalam rentang normal dan 

meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi. Menurut panduan 

Pharmaceutical Care, pada dasarnya ada dua pendekatan dalam penatalaksanaan 

diabetes, pertama pendekatan tanpa obat dan kedua adalah pendekatan dengan obat. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penatalaksanaan tanpa obat berupa 

pengaturan diet, olahraga dan perawatan luka. Apabila dengan langkah pertama ini 

tujuan penatalaksanaan belum tercapai, maka dilakukan kombinasikan dengan langkah 

farmakologis berupa terapi insulin atau terapi obat hipoglikemi oral atau kombinasi 

keduanya (Pharmaceutical care, 2005).  

Ulkus kaki diabetikum merupakan luka terbuka pada permukaan kulit. Hal ini 

memungkinkan terjadinya komplikasi pada makroangiopati yang menyebabkan 

insufisiensi vaskular dan neuropati berkembang menjadi infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri aerob dan anaerob (Apridamayanti et al, 2015). Perawatan infeksi dengan 

regimen antimikroba yang direkomendasikan adalah gentamisin, klindamisin, 

ampisilin dengan sulbaktam atau sefalosporin generasi ketiga (Bjurlin et al,2013). 

Seftriakson adalah sefalosporin generasi ketiga dengan peningkatan potensi terhadap 
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enterobacteriaceae dengan mempertahankan aktivitas melawan streptococci dan 

staphylococci. Antibiotik ini sangat efektif dalam pengobatan infeksi kulit dan 

jaringan lunak yang serius seperti infeksi kaki pada diabetes dalam rejimen sekali 

sehari (Patil dan Mane, 2016).
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3.2 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Autoimun 

Infeksi Virus 

Defisiensi Insulin  

Resistensi Insulin  

Diabetes Melitus  

Kronik Akut  

Mikrovaskuler  Makrovaskuler Kerentanan 

terhadap infeksi  

Ekstermitas  Atherosklerosis Peningkatan Kekentalan 

Darah 

Penurunan Asupan 

Oksigen 

Pheriperal 

Vaskular Disease  

Tempat yang cocok 

untuk pertumbuhan 

bakteri 

Ulkus Kaki Diabetikum  

Terapi  

Data klinik dan data 

lab pendukung  

 

Studi Penggunaan Obat  

Non Farmakologis : 

1.Pengaturan diet dan pola 

makan  

2.Perawatan luka  

 

Farmakologis : 

1.Insulin  

2.Obat Anti Diabetik (OAD) 

 

Antibiotik yang direkomendasikan : 

Clindamycin  Levofloxacin  

Metronidazole Cefotaxime 

Carbapenem  Amoxicilin-Clavulanat 

Ceftriaxon 

 

Terapi Antibiotik 

Komplikasi  
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3.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Kerangka Operasional Penelitian 

Pasien Ulkus Kak Diabetikum di  Instalasi Rawat Inap RSUD dr. Iskak Tulungagung periode 

Juni 2017 sampai Desember 2017 

Diabetes Melitus Tanpa 

Ulkus Kaki 

Diabetes Melitus 

Dengan Ulkus Kaki 

Rekam Medik Kesehatan (RMK) Pasien 

Terapi seftriakson pada pasien ulkus 

kaki diabetikum 

Data Pasien 

1. Data Klinik 

2. Dan Laboratorium 

 

Analisis Data 

Studi Penggunaan Antibiotik 

Seftriakson 

1. Dosis 

2. Cara/ aturan penggunaan 

3. Lama pemberian 


