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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diabetes Melitus 

1.      Definisi  

Diabetes melitus (DM) adalah gangguan metabolik menahun yang disebabkan 

karena penurunan fungsi pankreas sehingga tidak memproduksi cukup insulin dan 

peningkatan kadar glukosa dalam darah (hiperglikemia). Akibatnya tubuh tidak 

dapat megguaka insuli yang diproduksi secara (Kemenkes, 2013). 

American Diabetes Assosiation (ADA) tahun 2010, menjelaskan diabetes 

melitus merupakan kometabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi 

karena adanya kelainan pada sekresi insulin, kelainan kinerja insulin atau kedua-

duanya. Pada hiperglikemia yang berkelanjutan pada pengidap diabetes melitus akan 

menyebabkan keruskan dan disfungsi pada organ lain khususnya pembuluh darah, 

mata, jantung dan system musculoskeletal.  

Diabetes melitus dikenal sebagai silent killer karena sering kali tidak disadari 

oleh pengidapnya karena hanya terdapat sedikit gejalanya sampai akhirnya terjadi 

komplikasi dan pengidap DM harus secara aktif dalam pengobatannya (Michael 

Brayer, 2012). 

2.    Klasifikasi Diabetes Melitus 

a.  Diabetes melitus tipe 1 

Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM), Penyakit autoimun yang ditentukan 

secara genetik dengan gejala-gejala yang pada akhirnya menuju proses perusakan 

imunologi sel-sel β pankreas yang menghasilkan insulin. Kerusakan sel ini lebih cepat 
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terjadi pada anak-anak daripada dewasa. Sebagian besar pengidap diabetes melitus tipe 1 

sebagian besar oleh karena proses autoimun dan sebagian kecil non autoimun. Diabetes 

melitus tipe 1 disebut sebagai tipe idiopathic karena tidak diketahui penyebabnya, dan 

ditemukan insulinopenia dan mudah sekali mengalami keracunan zat keton atau sering 

disebut ketoasidosis yang disebabkan oleh insulin pada pengidap diabetes kekuragan 

insulin untuk memproduksi glukosa darah sehigga tubuh membakar lemak sebagai 

energi.  

b. Diabetes melitus tipe 2 

Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM), diabetes melitus tipe 2 muncul 

pada usia lebih dari 40 tahun dan disebabkan karena tidak efektifnya penggunaan insulin 

atau berkurangnya produksi insulin. Pdaa kondisi diabetes melitus tipe 2 pankreas tidak 

mmpu memproduksi cukup insulin untuk menkonpensasi resistensi insulin sehingga 

terjadinya penurunan fungsi kerja insulin dijaringan perifer dan disfungsi sel β.    

c. Diabetes tipe lain : 

1) Diabetes melitus dalam kehamilan Gestational Diabetes Mellitus (GDM) adalah 

kondisi adanya peningkatan resistensi insulin resistance pada masa kehamilan. 

Masa kehamilan memberikan stres atau tekanan tambahan bagi tubuh, tubuh tidak 

dapat memproduksi insulin untuk memenuhi kebutuhan insulin pada waktu 

kehamilan. Pada kasus diabetes jenis ini 98% akan hilang ketika bayi lahir 

(Jhonson, 1998) 

2) Diabetes malnutrisi sering dijumpai didaerah tropis dan negara berkembang. Jenis 

ini diakibatkan oleh malnutrisi yang disertai kekurangan mikronutrein (zat gizi 

mikro) seperti protein (Suyono, 1996). 
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3.    Etiologi 

Etiologi secara umum tergantung dari tipe diabetes : 

a. Diabetes melitus Tipe 1   

Diabetes yang tergantung pada insulin ditandai oleh kerusakn sel-sel β pankreas 

disebabkan oleh : 

1) Faktor genetik 

Pengidap Diabetes melitus tidak mewarisi DM tipe 1 secara langsung akan 

tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik kearah terjadinya 

DM tipe 1, hal ini ditemukan pada inividu yang memiliki antigen tipe HLA 

(Human Leucocyte Antigen) tertentu. HLA adalah kumpulan gen yang 

bertanggung jawab atas antigen transpalasi dan proses imun lainnya. 

2) Faktor Imunologi  

Terjadinya respon abnormal dimana antibody yang membuat mengarah pada 

jaringan tubuh yang normal dengan bereaksi terhadap jaringan tersebut yang 

dianggap seolah-olah sebagai jaringan asing.  

3) Faktor Lingkungan 

Adanya virus atau toksin tertentu disuatu lingkungan yang dapat memicu 

proses autoimun yang menimbulkan destruksi pada sel β. 

b. Diabetes melitus tipe 2 

Resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada DM tipe 2 belum 

diketahui. Faktor genetik memegang penting peranan dalam proses terjadinya 

resistensinya insulin. Selain itu terdapat faktor-faktor risiko tertentu yang 



 

11 

 

berhubungan, yaitu : 

 

1) Faktor usia 

Umumnya manusia mengalami penurunan fisiologi secara dramatis menurun 

dengan cepat pada usia setelah 45 tahun. Penurunan ini yanga akan berisiko pada 

penurunan fungsi endokrin pankreas untuk memproduksi insulin. Sujono et al,.  

2008)   

2) Obesitas  

Obesitas menyebabkan sel-sel β pankreas mengalami hiperatropi yang akan 

berpengaruh terhadap penurunan produksi insulin. Hipertropi pankreas 

disebabkan karena peningkatan beban metabolisme glukosa pada pengidap 

obesitas untuk mencukupi energi sel yang terlalu banyak. 

3) Riwayat keluarga 

Pada anggota keluarga inti pasien diabetes melitus tipe 2, risiko mengidap 

penyakit tersebut sekitr 5-10 kali lebih besar dari pada subjek (dengan usia dan 

berat badan yang sama ) yang tidak memiliki riwayat penyakit tersebut dalam 

keluarganya. Penyakit ini tidak berkaitan dengan HLA. Penelitiannya 

epidemologi menunjukan bahwa diabetes melitus tipe 2 dapat diakibat oleh 

sejumlah defek genetif, masing-masing memberi konstribusi pasa risiko terken 

diabetes dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. (Robbin, 2007).    

4) Gaya hidup dan stress  

Gaya hidup yeng buruk sering terjadi pada orang yang mengalami stress dan 

keadaan ini cenderung membuat seseorang mengkonsumsi makanaan cepat saji 
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yang mengandung lemak jenuh, pengawet dan juga tinggi gula. Konssumsi 

makanan cepat saji berpengaruh besar terhadap kerja pankreas dan meningkatkan 

metabolism sehingga berdampak pada kebutuhan kalori sehingga meningkatkan 

kerja pankreas. Beban kerja yang terus meningkat membuat pankreas cepat 

mengalami kerusakan membuat terjadinya penurunan produksi insulin (Smeltzer 

and Bare, 1996). 

4.    Patofisiologi  

Pada diabetes melitus tipe 2, jumlah insulin normal akan tetapi jumlah reseptor 

insulin yang terdapat pada permukaan sel kurang. Reseptor insulin ini dapat diibaratkan 

sebagai lubang kunci pintu masuk ke dalam sel. Dengan demikian keadaan ini sama 

seperti yang terjadi pada DM tipe 1. Perbedaannya adalah diabetes melitus tipe 2 

disamping kadar glukosa tinggi juga kadar insulin tinggi atau normal. Keadaan ini 

disebut resistensi insulin ( Suryono, 2005). 

Sebagian besar patologi efek utama kekurangan insulin, yaitu : 

a. Berkurangnyaa penggunaan glukosa oleh sel-sel dalam tubuh, yang 

menyebabkan peningkatan konsentrasi gula dalam darah sampai setinggi 300-

1200 mg/ 100 ml darah. 

b. Tingginya mobilisasi lemak sehingga menyebabkan kelainan pada metabolisme 

lemak maupun pengendapan lipid pada dinding vaskuler. 

c. Pengurangan protein dalam jaringan tubuh. 

Keadaan patologi tersebut akan berdampak : 

1)     Hiperglikemia  

Hiperglikemia merupakan kadar glukosa dalam darah yang tinggi daripada 
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rentang kadar puasa nomal 80-90 mg/ 100 ml darah., atau rentang  non puasa 

sekitar 140-160 mg/100 ml darah. (Crowin, 2001). 

Dalam keadaan insulin normal asupan glukosa atau produksi glukosa pada 

tubuh akan difasilitasi oleh insulin untuk masuk ke dalam sel tubuh. Glukosa itu 

kemudian diolah untuk menjadi bahan energi. Apabila bahan energi yang yang 

dibutuhkan masih bersisa maka akan disimpan sebagai glikogen dalam sel-sel di 

hati dan sel-sel di otot sebagai massa otot, proses tersebut ialah glikonesis yaitu 

pembentukan glikogen dari untur glukosa ini dapat mencegah hiperglikemia. 

Pada pengidap diabetes melitus proses ini tidak dapat berlangsung dengan baik 

sehingga glukosa banyak menumpuk didarah atau hiperglikemia (Long, 1990). 

Secara rinci proses terjadinya hiperglikemia karena defisit insulin tergambar 

pada perubahan metabolik sebagai berikut :  

a) Transport glukosa yang melintasi membrane sel-sel berkurang. 

b) Glikogenesis merupakan cara tubuh manusia melakukan pembentukan 

glikogen dari glukosa berkurang namun tetap terdapat kelebihan glukosa 

dalam darah. 

c) Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi meningkat, sehingga 

cadangan glikogen berkurang, dan glukosa “hati” dicurahkan dalam darah 

secara terus menerus melebihi kebutuhan. 

d) Glukoneogenesis adalah pembentukan glukosa dari unsur non karbohidrat 

menjadi meningkat dan lebih banyak lagi glukosa “hati” yang tercurah ke 

dalam darah hasil pemecahan asam amino dan lemak (Long, 1996). 

Hiperglikemia akan mengakibatkan pertumbuhan berbagai mikro organisme 
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dengan cepat seperti bakteri dan jamur. Karena mikroorganisme tersebut sangat 

cocok denganm daerah yang kaya glukosa. Setiap kali timbul peradangan maka 

akan terjamdi mekanisme peningkatan darah pada jaringan yang cidera. Kondisi 

itulah yang membuat mikroorganisme mendapat peningkatan pasokan nutrimsi. 

Kondisi ini mengakibatkan pengidap diabetes melitus mudah mengalami infeksi 

oleh bakteri dan jamur (Surjono, 2008).  

2) Hiperosmolaritas  

Hiperosmolaritas adalah adanya kelebihan tekanan osmosis pada plasma sel 

karena  adanya peningkatan konsentrasi zat. Sedangkan tekanan osmosis 

merupakan  tekanan yang dihasilkan karena adanya peningkatan konsentrasi 

larutan pada zat cair. Pada pengidap diabetes melitus terjadinya 

hiperosmolaritas karena peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah.  

Keadaan ini akan berakibat terjadinya kelebihan ambang pada ginjal untuk 

memfiltrasi dan reabsorbsi glukosa meningkat kulang lebih 225 mg/ menit. 

Kelebihan ini kemudian menimbulkan efek pembuangan glukosa melalui urin 

atau juga disebut glukosuria. Eksresi molekul glukosa yang aktif secara osmosis 

menyebabkan kehilangan sejumlah besar air (diuresis osmotic) dan berakibat 

peningkatan volume air (polyuria). 

Akibat volume urin yang sangat besar dan keluarnya air yang menyebabkan 

dehidrasi ekstrasel. Dehidrasi intrasel mengikuti dehidrasi ekstrasel karena air 

intrasel akan berdifusi keluar sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi ke 

plasma yang hipertonik (sangat pekat). Dehidrasi intrasel merangsang 

pengeluaran ADH dan menimbulkan rasa haus (Crowin, 2001) 



 

15 

 

Glukosuria dapat mencapai 5-10% dan osmolaritas serum lebih dan 370 – 

380 mosmols/dl dalam keadaan tidak terdapatnya keton darah. Kondisi ini dapat 

berakibat KKHN yaitu koma hiperglikemik hyperosmolar nonketotik (sujono, 

2008). 

3) Starvasi Selluler 

Starvasi selluler merupakan kondisi kelaparan yang dialami oleh sel kerna 

glukosa sulit masuk padahal di sekeliling sel terdapat banyak glukosa. Ada 

banyak bahan makanan tapi tidak bisa dibawa untuk diolah. Sulitnya glukosa 

masuk karena tidak ada yang memfasilitasi untuk masuk sel yaitu insulin. 

Dampak dari starvasi selluler akan terjadi proses kompensasi selluler untuk 

tetap mempertahankan fungsi sel. Proses tersebut antara lain : 

(a) Defisiensi insulin gagal untuk melakukan asupan glukosa bagi jaringan-

jaringan peripheral yang tergantung pada insulin (otot ragka dan jaringan 

lemak). Jika tidak terdapat glukosa, sel-sel otot metabolism cadangan 

glikogen yang mereka miliki untuk dibongkar menjadi glukosa dan 

energy mungkin akan menggunakan asam lemak bebas (keton). Kondisi 

ini berdampak pada penurunan massa otot, kelemahan otot dan rasa 

mudah lelah. 

(b) Starvasi selluler juga akan mengakibatkan peningkatan metabolism 

protein dan asam amino yang digunakana sebagai substrat yang 

diperlukan untuk glukoneogenesis dalam hati. Hasil dari 

glukoneogenesis akan dijadikan untuk proses aktivitas sel tubuh. Protein 

asam amino yang melalui proses glukoneogenesis akan dirubah menjadi 
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CO2 dan H2Oserta glukosa. Perubahan ini berdampak juga pada 

penurunan sintesis protein. Proses glukoneogenesis menggunakan asam 

amino menyebabkan penipisan simpanan protein tubuh tubuh karena 

unsur nitrogen sebagai unsur pemecah protein tidak digunakan kembali 

untuk semua bagian tetapi diubah menjadi urea dalam hepar dan 

dieksresikan dalam urin. Ekskresi nitrogen yang banyak akan berakibat 

pada keseimbangan negative nitrogen. Depresi nitrogen akan 

menyebabkan tubuh menjadi kurus, penurunan resistensi terhadap 

infeksi dan sulitnya pengembalian jaringan yang rusak (sulit sembuh jika 

cidera). 

(c) Starvasi selluler juga berdampak peningkatan mobilisasi dan metabolism 

lemak (lipolisis) asam lemak bebas, trigliserida, dan gliserol yang akan 

meningkat bersirkulasi dan menyediakan substrat bagi hati untuk proses 

ketogenesis yang digunakan sel untuk melakukan aktivitas sel. 

Ketogenesis mengakibatkan peningkatan kadar asam organik (keton), 

sementara keton menggunakan cadangan alkali tubuh untuk buffer pH 

darah menurun, pernafasan kusmaul dirangsang untuk mengkonspensasi 

keadaan asidosis metabolic. Diuresis osmotmic menjadi bertambah 

buruk dengan adanya ketoanemis dan dammmmri katabolisme protein 

yang meningkatkan asupan protein ke ginjal sehingga tubuh banyak 

kehilangan protein. 

Adanya starvasi selluler akan meningkatkan mekanisme penyesuaian tubuh 

untuk meningkatkan pemasukan dengan munculnya rasa ingin makan terus 
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(polifagi). Starvasi selluler juga akan memunculkan gejala klinis kelemahan 

tubuh karena terjadi penurunan produksi energi. Dan kerusakan berbagai organ 

reproduksi salah satunya dapat timbul impotensi dan organ tubuh yang lain 

seperti persarafan perifer dan pengelihatan mata mulai kabur (Sujono, 2008). 

 

 

5. Komplikasi  

Dalam jangka panjang mengidap diabetes melitus berdampak buruk pada 

system kardiovaskular, terjadi komplikasi kerusakan di mikrovaskular dan 

makrovaskular. 

a. Mikrovaskular  

Komplikasi mikrovaskular terjadi akibat penebalan membran basal pembuluh-

pembuluh kecil. Penyebab penebalan tersebut tampaknya berkaitan langsung dengan 

tingginya kadar glukosa darah. Penebalan membran mikrovaskular tersebut 

menyebabkan iskemia dan penurunan penyaluran oksigen dan zat gizi ke jaringan. 

Selain itu, Hb terglikosilasi memiliki afinitas terhadap oksigen yang lebih tinggi 

sehingga oksigen terikat lebih erat kemolekul Hb yang menyebabkan ketersediaan 

oksigen untuk jaringan berkurang.  

Sirkulasi mikrovaskular yang buruk juga akan mengganggu reaksi imun dan 

inflamasi karena kedua hal ini bergantung pada perfusi jaringan yang baik untuk 

menyalurkan sel-sel imun dan mediator inflamasi (Chang, 2006). 

1) Kerusakan ginjal (Nefropati) 

Diabetes melitus kronis yang menyebabkan kerusakan ginjal sering dijumpai dan 
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nefropati merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal. Kapiler 

glomerolus menjadi tempat  kerusakan paling parah akibat glukosa plasma yang 

tinggi menyebabkan penebalan membran basal dan pelebaran glomerolus 

sehingga semakin menghambat aliran darah dan akibatnya merusak nefron 

(Crowin, 2001). 

2) Kerusakan sistem saraf (Neuropati) 

Neuropati disebabkan oleh hipoksia kronis sel-sel saraf serta efek dari hiperglikemia 

sehingga pada jaringan saraf terjadi penimbunan sorbitol dan fruktosa, penurunan 

kadar mioisitol yang menimbulkan neuropati selanjutnya timbul nyeri, parastesia, 

berkurangnya sensasi getar, propioseptik menurun, dan gangguan motoric yang 

disertai hilangnya reflek-reflek tendon dalam, kelemahan otot-otot dan atrofi. 

Neuropati dapat menyerang saraf-saraf perifer, saraf-saraf kranial atau saraf 

sistem otonom. Terserangnya saraf otonom disertai diare nokturnal, keterlambatan 

pengosongan lambung, hipotensi dan impotensi (Crowin, 2001)  

3) Gangguan pengelihatan (Retinopati) 

Retinopati disebabkan memburuknya mikro sirkulasi sehingga terjadi kebocoran pada 

pembuluh darah retina. Hal ini bahkan bisa menjadi salah satu penyebab 

kebutaan. Retinopati sebenarnya merupakan kerusakan yang unik pada diabetes 

karena selain karena gangguan mikrovaskular, penyakit ini juga disebabkan 

adanya biokimia darah sehingga terjadi penumpukan zat-zat tertentu pada 

jaringan retina. Gangguan awal pada retina tidak menimbulkan keluhan-keluhan 

sehingga penderita kebanyakan tidak mengetahui telah terserang retinopati. Hal 

ini baru terdeteksi oleh ahli mata dengan ophtalmoskop. Jika gangguan ini 
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dibiarkan dan kerusakan progresif serta menyerang daerah penting (makula) maka 

pengidap dapat kehilangan pengelihatannya. Katarak dan glaukoma 

(meningkatnya tekanan pada bola mata) juga merupakan salah satu dari 

komplikasi mata pada pasien diabetes. Oleh karenanya, selain mengontrol kadar 

gula darah, mengontrol mata pada dokter mata secara rutin juga mutlak dilakukan 

oleh pasien diabetes (Mahendra dan Tobing, 2008). 

 

4) Sistem Vestibular 

Sistem vestibular memiliki peranan penting pada keseimbangan, gerakan kepala, 

dan gerakan bola mata. Sistem ini meliputi organ-organ telinga bagian dalam. 

Berhubungan dengan sistem visual dan pendengaran untuk merasakan arah dan 

kecepatan gerakan kepala. Sebuah cairan yang disebut endolimfa mengalir 

melalui tiga kanal telinga bagian dalam sebagai reseptor saat kepala bergerak 

miring dan bergeser.  Sistem vestibular bersama-sama dengan mata dan 

propioseptif membantu mempertahankan keseimbangan fisik tubuh atau 

ekuilibirium. Gangguan pada sistem vestibular dapat mengarah pada pusing dan 

vertigo yang dapat mengganggu keseimbangan (Mauk, 2010). 

5) Gangguan propioseptif  

Terdapat risiko yang terkait dengan diabetes yang mengakibatkan terjadinya 

gangguan terhadap propioseptif. Salah satunya adalah diabetes neuropati yang 

dampaknya pada sistem saraf menyebabkan perlambatan hantaransaraf dan 

berkurangnya sensitivitas. Ini mengakibatkan terjadinya mati rasa, kesemutan dan 

nyeri pada ekstremitas bawah, dan meningkatkan risiko kerusakan pada kulit 
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akibat hilangnya sensasi dan mengarah pada gangguan sensorik termasuk 

kinestetik dan propioseptif yang memiliki peranan penting pada presepsi dan 

stabilitas. Akibatnya  terjadi gangguan presepsi dan stabilitas tubuh 

mempertahankan posisi (Sadaqat et al, 2014). 

b. Makrovaskular 

Komplikasi makrovaskular terutama terjadi akibat aterosklerosis. Komplikasi 

makrovaskular ikut berperan penting dan menyebabkan gangguan aliran darah, 

penyulit komplikasi jangka panjang dan peningkatan mortalitas. 

Pada diabetes terjadi kerusakan pada lapisan endotel arteri dan dapat disebabkan 

secara langsung oleh tingginya kadar glukosa darah, metabolit glukosa, atau tingginya 

kadar asam lemak dalam darah yang sering dijumpai pada pasien diabetes. Akibat 

kerusakan tersebut, permeabilitas endotel meningkat sehingga molekul yang 

mengandung lemak masuk ke arteri. Kerusakan sel-sel endotel akan mencetuskan 

reaksi imun dan inflamasi sehingga akhirnya terjadi pengendapan trombosit, 

makrofag, dan jaringan fibrosis. Sel-sel otot polos berpoliferasi, penebalan diding 

arteri menyebabkan hipertensi, yang semakin merusak lapisan endotel arteri karena 

menimbulkan gaya merobek sel-sel endotel.  

Efek vascular dari diabetes kronis adalah penyakit arteri koroner, stroke,  penyakit 

vascular perifer. Pasien diabetes yang menderita infark miokard memiliki prognosis 

yang buruk dibandingkan pasien diabetes tanpa infark miokard. Penyakit arteri 

koroner merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada populasi 

pengidap diabetes (Chang, 2006).  

B. Manifestasi Klinis 
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Beberapa gejala umum yang dapat ditimbulkan oleh penyakit diabetes melitus 

diantaranya :  

1. Diabetes melitus tipe 1 

a. Pengeluaran urin (Poliuria)  

Poliuria adalah keadaan dimana volume air kemih dalam 24 jam meningkat 

melebihi batas normal. Poliuria timbul sebagai gejala DM dikarenakan kadar gula 

dalam tubuh relatif tinggi sehingga tubuh tidak sanggup untuk mengurainya dan 

berusaha untuk mengeluarkannya melalui urin. Gejala pengeluaran urin ini lebih 

sering terjadi pada malam hari dan urin yang dikeluarkan mengandung glukosa 

(PERKENI, 2011). 

b. Timbul rasa haus (Polidipsia)  

Poidipsia adalah rasa haus berlebihan yang timbul karena kadar glukosa 

terbawa oleh urin sehingga tubuh merespon untuk meningkatkan asupan cairan 

(Subekti, 2009).  

c. Timbul rasa lapar (Polifagia) 

 Pasien DM akan merasa cepat lapar dan lemas, hal tersebut disebabkan 

karena glukosa dalam tubuh semakin habis sedangkan kadar glukosa dalam 

darah cukup tinggi (PERKENI, 2011).  

d.  Peyusutan berat badan 

 Penyusutan berat badan pada pasien DM disebabkan karena tubuh terpaksa 

mengambil dan membakar lemak sebagai cadangan energi (Subekti, 2009). 

2. Diabetes melitus tipe 2 

a. Tanda-tanda resistensi insulin 
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Penderita diabetes tipe 2 memiliki acanthosis nigricans yaitu penebalan dan 

penghitaman kulit pada area-area lipatan.  

b. Parestesia 

Pada dasarnya kesemutan merupakan suatu gejala dari gangguan sistem 

saraf sensoreik akibat rangsangan listrik di sistem itu tidak tersalur secara penuh 

terjadi hambatan atau kerusakan pembuluh – pembuluh darah akibatnya darah 

yang mengalir di ujung – ujung saraf berkurang gejala yang dirasakan biasanya 

telapak kaki terasa tebal, terkadang panas, dan kesemutan di ujung jari terus – 

menerus kemudian dapat juga disertai rasa nyeri seperti ditusuk – tusuk di ujung 

telapak kaki, terutama pada malam hari. 

c. Gatal – gatal 

Rasa gatal timbul disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah yang 

melebihi batas normal sehingga dapat memicu terjadinya infeksi jamur dan 

iritabilitas ujung saraf atau kelainan metabolik pada kulit. 

C. Resiko Jatuh 

1. Definisi jatuh 

Jatuh merupakan suatu kejadian yang dilaporkan penderita atau saksi mata, yang 

melihat kejadian mengakibatkan seseorang mendadak terbaring/terduduk 

dilantai/tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kesadaran atau luka (Darmojo, 

2004). Jatuh merupakan suatu kejadian yang menyebabkan subyek yang sadar 

menjadi berada dipermukaan tanah tanpa disengaja. Tidak termasuk jatuh akibat 

pukulan keras, kehilangan kesadaran, atau kejang. Kejadian jatuh tersebut adalah dari 

penyebab spesifik yang jenis dan konsekuensinya berbeda denga mereka yang dalam 
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keadaan sadar mengalami jatuh (Stanley, 2007). 

Miller (2007) mengatakan didalam penelitiannya, bahwa jatuh biasanya 

dianggap sebagai konsekuensi alami menjadi tua. Jatuh bukan bagian normal dari 

proses penuaan, tetapi setiap tahunnya sekitar 30% lansia yang tinggal di komunitas 

meningkat dari 25% pada usia 70 tahun menjadi 35% setelah berusialebih dari 75 

tahun. Lansia yang tinggal di institusi mengalami jatuhlebih sering daripada yang 

berada di komunitas karena mereka secarakhas lebih rentan memiliki lebih banyak 

disabilitas. Setiap tahun,sekitar 50% lansia yang tinggal di institusi mengalami jatuh 

dan banyakdari orang-orang ini mengalami jatuh beberapa kali. 

 

2. Faktor risiko  

a. Faktor instrinsik 

Faktor instrinsik adalah variabel-variabel yang menentukan mengapa 

seseorang dapat jatuh pada waktu tertentu dan orang lain dalam kondisi yang 

sama mungkin tidak jatuh (Stanley, 2006). Faktor intrinsik tersebut antara lain 

adalah gangguan muskuloskeletal misalnya menyebabkan gangguan gaya 

berjalan, kelemahan ekstremitas bawah, kekakuan sendi, sinkope yaitu kehilangan 

kesadaran secara tiba-tiba yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke 

otak dengan gejala lemah, penglihatan gelap, keringat dingin, pucat dan pusing 

(Lumbantobing, 2004). 

b. Faktor ekstrinsik 

Faktor ekstrinsik merupakan faktor dari luar (lingkungan sekitarnya) 

diantaranya cahaya ruangan yang kurang terang, lantai yang licin, tersandung 
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benda-benda (Nugroho, 2000). Faktor-faktor ekstrinsik tersebut antara lain 

lingkungan yang tidak mendukung meliputi cahaya ruangan yang kurang terang, 

lantai yang licin, tempat berpegangan yang tidak kuat, tidak stabil, atau tergeletak 

di bawah, tempat tidur atau WC yang rendah atau jongkok, obat-obatan yang 

diminum dan alat-alat bantu berjalan (Darmojo, 2004). 

B. Akibat jatuh 

Jatuh dapat mengakibatkan berbagai jenis cidera, kerusakan fisik dan psikologis. 

Kerusakan fisik yang paling ditakuti dari kejadian jatuh adalah patah tulang panggul. 

Jenis fraktur lain yang sering terjadi akibat jatuh adalah fraktur pergelangan tangan, 

lengan atas dan pelvis serta kerusakan jaringan lunak. Dampak psikologis adalah 

walaupun cedera fisik tidak terjadi, syok setelah jatuh dan rasa takut akan jatuh lagi 

dapat memiliki banyak konsekuensi termasuk ansietas, hilangnya rasa percaya diri, 

penbatasan dalam aktivitas sehari-hari, falafobia atau fobia jatuh (Stanley, 2007). 

C. Komplikasi jatuh 

Menurut Kane (1996), yang dikutip oleh Darmojo (2004), komplikasi-komplikasi 

jatuh adalah :  

a. Perlukaan (injury)  

Perlukaan (injury) mengakibatkan rusaknya jaringan lunak yang terasa sangat sakit 

berupa robek atau tertariknya jaringan otot, robeknya arteri/vena, patah tulang 

atau fraktur misalnya fraktur pelvis, femur, humerus, lengan bawah, tungkai atas.  

b. Disabilitas  

Dissabilitas mengakibatkan penurunan mobilitas yang berhubungan dengan perlukaan 

fisik dan penurunan mobilitas akibat jatuh yaitu kehilangan kepercayaan diri dan 
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pembatasan gerak.  

D.    Risiko jatuh pada pasien diabetes melitus tipe 2 

Diabetes melitus menyebabkan komplikasi semakin lama durasi seseorang 

mengidap DM maka meningkatkan terjadinya berbagai macam komplikasi baik 

mikrovaskuler maupun makrovaskuler sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan pada sistem keseimbangan tubuh. Menurut Montana Chronic Disease 

Prevention & Health Promotion Bureau fluktuasi atau penurunan glukosa darah 

menempatkan seseorang dengan diabetes pada risiko untuk jatuh. Komplikasi 

diabetes seperti neuropati ekstremitas bawah, penglihatan yang buruk, maupun 

postural hipotensi juga meningkatkan risiko untuk jatuh. Demikian juga faktor-

faktor lain, termasuk obat-obatan diabetes, kekuatan dan keseimbangan tubuh, 

bertambahnya usia, dan lingkungan tempat tinggal berperan terjadinya jatuh. 

Penderita diabetes mengalami defisiensi insulin yang menghambat transfer 

glukosa ke sel dalam jaringan tubuh yang menyebabkan sel kelaparan dan terjadi 

peningkatan glukosa dalam darah. Hal ini menimbulkan hambatan dalam perfusi ke 

jaringan otot yang akan mengakibatkan jaringan otot kurang mendapatkan suplai 

oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel kekurangan bahan untuk metabolisme, 

sehingga energi yang dihasilkan berkurang yang berdampak pada timbulnya 

kelemahan dan lebih lanjut dapat mengakibatkan atrofi otot. Kelemahan otot 

menimbulkan gangguan pada keseimbangan tubuh statis maupun dinamis. 

Gangguan tersebut akan menyebabkan tubuh goyah dan labil sehingga 

meningkatkan risiko jatuh dan fraktur (Mauk, 2010). 

Perubahan paling awal pada sistem visual yang terdeteksi akibat diabetes 
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terjadi di retina yaitu menyebabkan retinopati diabetes yang merupakan hasil dari 

kerusakan pada pembuluh darah kecil dan neuron retina. Ini menyebabkan saluran 

darah yang baru tumbuh diatas permukaan retina yang disebut “neovascularization”. 

Saluran darah ini mudah pecah dan berdarah.Ini menyebabkan pendarahan bagian 

belakang mata dan penglihatan yang kabur dan gangguan refraksi cahaya sehingga 

informasi yang dikirim ke otak terganggu, mengakibatkan gangguan untuk 

mempertahankan keseimbangan tubuh (Evelyn, 2007). 

Hiperlikemia pada penderita diabetes juga mengakibatkan gangguan pada 

sistem vestibular. Pada telinga bagian dalam terdapat organ labirin berfungsi untuk 

menjaga keseimbangan, mendeteksi perubahan posisi, dan gerakan kepala. Di dalam 

aparatus vestibularis mengandung endolimfa dan perilimfa juga mengandung sel 

rambut yang dapat mengalami depolarisasi dan hiperpolarisasi tergantung arah 

gerakan cairan (Sherwood, 2011).  

Aparatus vestibularis berfungsi sebagai sistem keseimbangan yang terdiri dari 

tiga buah canalis semisirkularis, dan organ otolit yaitu sacculus dan utriculus. Pada 

pasien diabetes mengalami produksi berlebihan extracellular matrix (ECM) pada 

jaringan penghubung antara utriculus dan sacculus.dan terjadi metabolic stress. 

Akumulasi ECM yang berlebihan menyebabkan gangguan difusi oksigen, nutrisi, 

dan sisa metabolisme (D’Silva et al., 2016). Sistem vestibular bersama-sama dengan 

mata dan propioseptif membantu dalam mempertahankan keseimbangan fisik tubuh 

atau ekuilibrium. Gangguan pada sistem vestibular dapat mengarah pada pusing dan 

vertigo yang dapat mengganggu keseimbangan (Mauk,2010). 

Neuropati diabetes memberi dampak pada sistem saraf menyebabkan 
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perlambatan hantaran saraf dan berkurangnya sensitivitas. Ini mengakibatkan 

terjadinya mati rasa, kesemutan dan nyeri pada kaki, dan meningkatkan risiko 

kerusakan pada kulit akibat hilangnya sensasi dan mengarah pada gangguan sensorik 

termasuk kinestetik dan proprioseptif. Neuropati diabetes salah satu yang 

menyebabkan kehilangan sensasi kinestetik dan proprioseptif yang memiliki peranan 

penting dalam persepsi dan stabilitas. Akibatnya menyebabkan terjadinya gangguan 

persepsi dan stabilitas tubuh mempertahankan posisi (Sadaqat et al., 2014). 

Diabetes merupakan faktor risiko utama untuk jatuh dipengaruhi oleh 

penggunaan obat-obatan dalam jangka panjang, pola jalan yang buruk, dan 

penurunan fungsi kognitif berhubungan antara diabetes dan jatuh (Roman et al., 

2013). 

 

E. Pemeriksaan keseimbangan 

Berg Balance Scale merupakan pemeriksaan keseimbangan yang dapat  

digunakan untuk memprediksi kejadian jatuh pada lansia, dengan  cara  menilai  

kemampuan  lansia dalam  mengintegrasikan  persepsi,  sensori serta  mobilitas  (Tooru,  

et  al.,  2002). Pemeriksaan Berg Balance Scale menilai kesanggupan lansia untuk 

melakukan aktivitas berpindah, berputar, berdiri serta duduk  untuk mendapat score 

independent safe ambulation, sehingga dapat diketahui batas kemampuan lansia terhadap 

kempampuan tersebut yang dapat digunakan untuk memprediksi kejadian jatuh.  

Berg balance scale terdiri dari 14 perintah yang dinilai menggunakan skala ordinal (langley 

& mackintosh, 2007). Katherine Berg, merupakan orang yang merancang berg balance test pada 

tahun 1989. Katherine menyelesaikan penelitiannya terhadap 183 lansia yang 70 orang di antaranya 

mengalami stroke. Kemudian, berg balance scale dikembangkan pada tahun 1990-an yang di 
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rancang untuk membantu menentukan perubahan fungsi keseimbangan baik statis (saat diam) maupun 

dinamis (saat bergerak) pada lansia tes ini sangat cocok untuk melakukan tindakan evaluasi, 

efektivitas, intervensi, dan kuantitatif. (Berg et al., 1992 dalam barnes, et al., 2005). 

Penilaian sebuah skala lima poin, mulai 0-4. "0" menunjukkan tingkat terendah 

dan fungsi "4" tingkat tertinggi fungsi. Jumlah Skor = 56. Jika responden mendapatkan 

skor 41-56 maka risiko jatuh rendah, skor 21-40 maka risiko jatuh menengah, dan jika 

skor 0-20 maka risiko jatuh tinggi. 

 


