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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus adalah penyakit kronis yang dikarakteristikan dengan 

ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan 

protein awal terjadinya hiperglikemia (Tarwoto, dkk., 2010). Selain itu menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Meloh, dkk, (2015) mengatakan bahwa penyakit 

DM merupakan salah satu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 

keduanya (Meloh, dkk, 2015). Hiperglikemi atau gula darah yang meningkat, 

merupakan efek umum dari diabetes yang tidak terkontrol dan dari waktu ke 

waktu menyebabkan kerusakan serius pada banyak sistem tubuh, khususnya saraf 

dan pembuluh darah (World Health Organization, 2011). Diabetes mellitus atau 

disebut diabetes saja merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat 

pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak menggunakan insulin 

yang di produksi secara efektif (Riskesdas, 2013). Berdasarkan beberapa definisi 

diabetes mellitus diatas, dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus merupakan 

penyakit metabolik menahun yang ditandai dengan hiperglikemia kronis atau 

tingginya kadar gula darah akibat dari menurunnya kinerja insulin dalam tubuh. 

Prevalensi diabetes mellitus meningkat secara global 366 juta teristimewa 

menjadi perhatian di negara Asia. Sekitar 16 juta orang di Amerika terdiagnosa 

diabetes. Prevalensinya adalah 6% sampai 7% pada orang usia 45 sampai 65 tahun 

dan sekitar 10% sampai 12% pada orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Sekitar 

90% diantaranya menderita diabetes tipe 2. Sekitar 9,7 juta wanita di Amerika 

terkena diabetes. Diabetes tipe 2 berkembang pada semua umur bahkan pada masa 

anak maupun remaja. Berdasarkan pola pertambahan penduduk seperti ini, 

diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia 

diatas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4,6% akan didapatkan 

8,2% juta pasien diabetes. Temuan kasus diabetes mellitus lebih banyak di daerah 

perkotaan dari pada di desa (Betteng, 2014).  
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Menurut estimasi data WHO (2011) maupun IDF (International Diabetes 

Federation), memaparkan data angka kasus diabetes di Indonesia berdasarkan 

hasil survey tahun 2008 menempati urutan ke empat tertinggi di dunia setelah 

Cina, India dan Amerika, yaitu 8,4 juta jiwa dan diperkirakan jumlahnya melebihi 

21 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Dalam profil Kesehatan Indonesia tahun 

2025, Diabetes Mellitus berada pada urutan ke enam dari 10 penyakit utama pada 

pasien rawat jalan di rumah sakit di Indonesia (Depkes RI, 2007). 

World Health Organization, (2011) memprediksi kenaikan jumlah 

penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 

2030. Menurut International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2009, 

memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM dari 7,0 juta pada tahun 2009 

menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. Meskipun terdapat perbedaan angka 

prevalensi, laporan keduanya menunjukkan adanya peningkatan jumlah 

penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2030. Jumlah kasus DM 

kunjungan rawat jalan rumah sakit di Indonesia pada tahun 2007 adalah 28.095 

kasus. Keseluruhan angka kematian DM 4.162 kematian atau case fatality rate 

(CFR) sebesar 7,02%. Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada 

tahun 2009 di dunia terdapat 120 juta penderita DM yang diperkirakan naik dua 

kali lipat pada tahun 2015. Indonesia menempati urutan ke empat terbesar dari 

jumlah penderita DM dunia dibawah India, China dan Amerika Serikat. 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 di Indonesia tercatat 8,5 juta penderita 

DM, dengan prevalensi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, dan terendah di 

provinsi Jawa Barat. 

Antara berbagai provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Tengah memiliki 

prevalensi DM yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan program yang berasal dari 

rumah sakit dan puskesmas di Jawa Tengah tahun 2005, kasus DM secara 

keseluruhan sebanyak 209.319 jiwa (Depkes RI, 2010). Menurut Riskesdas 

(2013), ada 6,9% atau sekitar 12.1991.564 pada penduduk usia ≥ 15 tahun di 

Indonesia yang terdiagnosa diabetes mellitus. Pada kondisi hiperglikemia yang 

terus menerus atau kronik akan menimbulkan beberapa masalah komplikasi. 

Komplikasi yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus adalah 

makrovaskular (kerusakan pada pembuluh darah besar), dan mikrovaskuler 
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(kerusakan pada pembuluh darah kecil). Komplikasi makrovaskular antara lain 

penyakit serangan jantung, stroke dan insufisiensi aliran darah ke tungkai. 

Sedangkan komplikasi mikrovaskuler antara lain kerusakan pada mata (retinopati) 

yang menyebabkan kebutaan, kerusakan pada ginjal (nefropati) yang berakhir 

pada gagal ginjal dan juga kerusakan pada saraf (neuropati) yang sering berakhir 

pada kaki diabetes (ulkus diabetik) sampai kemungkinan terjadi amputasi pada 

tungkai (Ignatavicius & Workman, 2010). 

Angka kematian dan angka amputasi masih tinggi, masing-masing sebesar 

32,5% dan 23,5%. Nasib penderita pasca amputasi biasanya menjadi lebih buruk, 

sebanyak 14,3% akan meninggal dalam setahun setelah amputasi dan sebanyak 

37% akan meninggal 3 tahun setelah amputasi (Waspadji, 2007). Penderita ulkus 

diabetik di Indonesia memerlukan biaya yang tinggi sebesar Rp.1,3 juta sampai 

Rp.1,6 Juta Perbulan untuk perawatannya dan Rp.43,5 Juta untuk seorang 

penderita (Suyono, 2007). Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

tindakan pencegahan terhadap komplikasi adalah kepatuhan pasien dalam 

merawat dan mengatur dirinya untuk mengontrol kadar glukosa darah, melakukan 

pencegahan luka serta perawatan kaki yang telah disarankan oleh petugas 

kesehatan, walaupun penyebab spesifik dan patologenis seperti komplikasi masih 

terus diteliti, namun kondisi hiperglikemia tampaknya berperan dalam proses 

kelainan neuropati dan komplikasi mikrovaskuler (Smeltzer& Bare, 2008).  

Salah satu komplikasi yang penting dari DM adalah masalah kaki diabetes, 

dimana komplikasi kaki diabetes merupakan masalah yang meningkat pada 

kesehatan masyarakat dan merupakan penyebab utama masuk rumah sakit, 

amputasi dan kematian pada pasien diabetes (Desalu et al., 2011).  Masalah kaki 

diabetik memerlukan pengobatan, perawatan yang lama sehingga menjadi 

pertimbangan perlunya dilakukan upaya pencegahan munculnya kaki diabetik, 

yang sering berupa ulkus kaki. Masalah kaki diabetik terjadi karena berkurangnya 

sensasi rasa nyeri setempat (neuropati) sehingga membuat klien tidak menyadari 

dan sering mengabaikan luka yang terjadi. Kondisi ini diperburuk oleh sirkulasi 

darah pada tungkai yang menurun karena kerusakan endotel pembuluh darah 

sehingga berdampak pada menurunnya jumlah oksigen dan nutrisi yang disuplai 

ke kulit maupun jaringan lain dan menyebabkan luka lambat penyembuhannya. 
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Berkurangnya daya tahan tubuh klien diabetes mellitus kronis juga memperberat 

luka menjadi infeksi. Pada perkembangannya kuman pada luka akan berkembang 

cepat ke seluruh tubuh melalui aliran darah yang bisa berakibat fatal, yang disebut 

sepsis (kondisi gawat darurat) (Monalisa & Gultom, 2009).  

Beberapa faktor umum yang berkaitan dengan timbulnya ulkus diabetik 

antara lain tinggal di pedesaan, lamanya menderita DM, pekerjaan/kesibukan dan 

tekanan darah arteri. Selain perawatan, harus diberikan penekanan peningkatan 

pengetahuan pasien diabetes tentang praktek perawatan kaki secara mandiri dan 

evaluasi kaki diabetik (Deribe, 2014). Faktor lain yang berkontribusi pada 

terjadinya ulkus diabetik adalah perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif yang 

dimaksud adalah kurang patuh dalam melakukan pencegahan luka, pemeriksaan 

kaki, memelihara kebersihan, kurang melaksankan pengobatan aktivitas yang 

tidak sesuai, serta kelebihan beban pada kaki (Lipsky, et al., 2008). Untuk 

mengontrol komplikasi ulkus kaki, pengetahuan pasien DM mengenai penyakit 

serta komplikasinya dapat berkontribusi untuk mencegah kaki diabetik. Jika 

pasien memiliki pengetahuan yang memadai mereka akan dapat berlatih untuk 

mencegah ulkus diabetik (Begum et al, 2010).  

Prevalensi kaki diabetes pasien rawat inap dengan diabetes mellitus di Iran 

mencapai 20% (Desalu et al, 2011). Hal ini di dukung oleh studi rumah sakit 

menunjukan bahwa prevalensi kaki diabetik adalah berkisar antara 11,7% dan 

19,1% diantara penderita diabetes di Nigeria. Sedangkan di Indonesia sendiri 

prevalensi kaki diabetes sebesar 15% dari penderita DM sebagian besar pasien 

yang datang dengan DM selalu terkait dengan perawatan ulkus diabetik. Menurut 

RISKESDAS (2013) berdasarkan persentasi komplikasi DM khususnya ulkus 

diabetikum di RSCM pada tahun 2011 adalah sebesar 8,5% dan masih menjadi 

masalah terbesar. 

Penanganan yang dapat dilakukan ketika sudah terjadi komplikasi hanyalah 

dengan cara mengontrol kadar gula darah untuk mencegah keadaan yang lebih 

buruk, karena neuropati ini akan terus berlangsung seiring perjalanan penyakit 

DM yang diderita. Penanganan dapat dilakukan dengan cara pendidikan kesehatan 

untuk meningkatkan pengatahuan penderita, penggunaan obat-obatan dan 

perawatan kaki. Perawatan kaki merupakan pencegahan utama terjadinya luka 
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pada kaki diabetes dengan tujuan meningkatkan sensitivitas kaki. Salah satu 

tindakan yang dilakukan dalam perawatan kaki untuk mengetahui adanya kelainan 

pada kaki secara dini adalah dengan melakukan senam kaki diabetes. 

Menurut Setiawan, (2015) senam kaki merupakan salah satu terapi yang 

diberikan kepada penderita diabetes yang bertujuan untuk memperlancar 

peredaran darah yang terganggu, membantu memperkuat otot-otot pada kaki, dan 

memperbaiki sirkulasi darah sehingga nutrisi ke jaringan lebih lancar, jika tidak 

dilakukan dapat menimbulkan penyempitan pembuluh darah kaki atau neuropati, 

kemudian akan menyebabkan terjadinya ganggren, selanjutnya meningkatkan 

risiko kecacatan atau morbilitas. Senam kaki diabetes adalah kegiatan atau latihan 

yang dilakukan pasien DM yang bertujuan untuk melancarkan peredaran darah 

yang terganggu, memperkuat otot – otot kaki, mengatasi keterbatan sendi dan 

mencegah deformitas. Senam kaki diabetes ini dapat diberikan kepada seluruh 

penderita DM sesuai dengan kondisi dan kemampuan penderita. Senam kaki juga 

dapat meningkatkan sensivitas kaki, sehingga kualitas hidup penderita DM dapat 

meningkat dan terhindar dari komplikasi yang tidak diinginkan seperti perlukaan 

pada kaki yang tidak disadari dan terkadang keadaan ini selanjutnya 

meningkatkan resiko kecacatan dan akhirnya meningkatkan beban hidup individu, 

keluarga, dan pemerintah. Pengendalian faktor resiko DM melalui modifikasi 

gaya hidup sebagian besar hanya dilakukan dengan mengurangi makanan yang 

manis-manis. Selain itu, para penderita cenderung untuk memeriksa kesehatannya, 

jika dirasakan ada keluhan peningkatan kadar gula darah. 

Berdasarkan data dari rekam medik RSPAD Gatot Soebroto pada tahun 

2017 tercatat 482 klien DM yang di rawat, 10 orang (1,8%) mengalami luka yang 

terinfeksi dan 7 orang (1,3%) yang dilakukan amputasi pada jari kaki akibat 

komplikasi diabetes mellitus. RSPAD Gatot Soebroto melengkapi pelayanan pada 

penderita DM dengan cara membuka klinik edukasi diabetik dan mulai 

membentuk kelompok senam diabetes sejak tahun 2012 dengan program senam 

diabetes setiap hari kamis yang diikuti oleh klien DM. Studi pendahuluan yang 

penulis lakukan dengan wawancara kepada 10 klien penderita DM, didapatkan 

data 100% mengalami penurunan sensitivitas pada daerah tangan dan kaki, 

sedangkan dari 10 klien yang mengikuti senam kaki diabetes 8 orang (80%) 
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menyatakan bahwa terjadi peningkatan sensitivitas kaki setelah melakukan senam 

kaki dibetes 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Priyanto, dkk (2012) pada klien 

DM di Magelang menunjukkan ada perbedaan secara bermakna rata-rata 

sensitivitas kaki sebelum dan sesudah dilakukan senam kaki diabetes. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dan studi pendahuluan yang peneliti lakukan 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh senam 

kaki diabetes terhadap sensitivitas kaki pada pasien diabetes mellitus di RSPAD 

Gatot Soebroto.”Dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 2 minggu dengan 

durasi 30 menit. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas 

tidak memproduksi insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif 

menggunakan insulin yang dihasilkan. Insulin adalah hormon yang mengatur gula 

darah. Hiperglikemia atau gula darah yang meningkat, merupakan efek umum dari 

diabetes yang tidak terkontrol dan dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan 

serius pada banyak sistem tubuh, khusunya saraf dan pembuluh darah (WHO, 

2011).  

Salah satu komplikasi yang penting dari DM adalah masalah kaki diabetes, 

dimana komplikasi merupakan masalah yang meningkat pada kesehatan 

masyarakat merupakan penyebab utama amputasi dan kematian pasien diabetes  

mellitus (Desalu et al, 2011). Masalah kaki diabetik terjadi karena berkurangnya 

sensasi rasa nyeri setempat (neuropati) sehingga membuat klien tidak menyadari 

dan sering mengabaikan luka yang terjadi. Kondisi ini diperburuk oleh sirkulasi 

darah pada tungkai yang menurun karena kerusakan endotel pembuluh darah 

sehingga berdampak pada menurunnya jumlah oksigen dan nutrisi yang disuplai 

ke kulit maupun jaringan lain dan menyebabkan luka lambat penyembuhannya.  

Prevalensi di Indonesia untuk kaki diabetes sebesar 15% dari penderita DM. 

Sebagian besar pasien yang datang dengan DM selalu terkait dengan perawatan 

ulkus diabetik. Menurut Riskesdas (2011) berdasarkan persentasi komplikasi DM 

khusunya ulkus diabetikum di RSCM adalah sebesar 8,5% dan masih menjadi 
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masalah terbesar. Perawatan kaki merupakan pencegahan utama terjadinya luka 

pada kaki diabetes dengan tujuan meningkatkan sensitivitas kaki. Salah satu 

tindakan yang dilakukan dalam perawatan kaki untuk mengetahui adanya kelainan 

pada kaki secara dini adalah dengan melakukan senam kaki diabetes (Dedi 

Rusandi, 2015). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : adakah pengaruh senam kaki diabetes terhadap senstivitas kaki pada 

pasien diabetes mellitus di RSPAD Gatot Soebroto. 

 

I.3 Tujuan Penelitan 

I.3.1 Tujuan Umum 

 Peneliti bertujuan untuk menganalisis pengaruh senam kaki diabetes 

terhadap sensitivitas kaki pada pasien diabetes mellitus. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan data penelitian ini akan teridentifikasi : 

a) Mengidentifikasi gambaran karakterisitik responden jenis kelamin, umur, 

lama menderita diabetes mellitus 

b) Mengindentifikasi sensitivitas kaki sebelum dan sesudah intervensi pada 

kelompok kontrol dan intervensi pada pasien diabetes mellitus 

c) Menganalisis hubungan usia dengan sensitivitas kaki pada pasien 

diabetes mellitus 

d) Menganalisis hubungan jenis kelamin dengan sensitivitas kaki pada 

pasien diabetes mellitus 

e) Menganalisis lama menderita DM dengan sensitivitas kaki pada pasien 

diabetes mellitus 

f) Menganalisis sensitivitas kaki sebelum dan sesudah pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol pada pasien diabetes mellitus 

g) Menganalisis perbedaan sensitivitas kaki sesudah pada kelompok 

intervensi dan kelompok  kontrol pada pasien diabetes mellitus 

h) Menganalisis rata-rata selisih sensitivitas kaki pada kelompok kontol dan 

intervensi pada pasien diabetes mellitus 
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I.4 Manfaat .Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi :  

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan dalam 

mengembangkan metode asuhan keperawatan pada klien DM dengan 

gangguan neuropati perifer.  

b. Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini dapat menjadi umpan balik atau masukan tentang program 

senam kaki diabetes pada klien Diabetes Melitus di Rumah Sakit. Hal ini 

dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

program senam kaki diabetes dilakukan dengan cara senam kaki selama 3 

kali dalam seminggu selama 2 minggu.  

c. Bagi Penelitian Keperawatan 

Penelitian ini dapat menjadi intervensi  untuk asuhan keperawatan bagi 

peneliti perawat selanjutnya terkait DM. 

d. Bagi Perawat  

Penelitian ini bermanfaat bagi perawat itu sendiri dapat menjadi 

gambaran bahwa pelaksanaan senam kaki diabetes pada klien DM dapat 

meningkatkan sensitivitas kaki sehingga pelayanan keperawatan yang 

diberikan dapat meningkatkan mutu keperawatan. 

e. Bagi Penderita DM 

Dengan semakin meningkatnya penderita diabetes mellitus, maka perlu 

memperhatikan pengobatan yang harus diberikan secara rutin dan 

sebagai pilihan untuk mencegah terjadinya komplikasi salah satunya 

adalah melakukan senam kaki diabetes. 
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