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Diabetes melitus adalah gangguan kronis yang mempengaruhi kemampuan 

tubuh untuk menghasilkan atau menggunakan insulin. Pada tahun 2005 terdapat 

180 juta orang menderita diabetes yang akan meningkat dua kali lipatnya pada 

tahun 2030. Ulkus diabetik adalah salah satu komplikasi DM yang paling serius 

dan melumpuhkan. Prevalensi ulkus diabetik di Indonesia sebesar 15% dari 

penderita DM. Perawatan kaki merupakan upaya pencegahan primer terjadinya 

ulkus diabetik. Penderita DM perlu mengetahui perawatan kaki diabetik dengan 

baik sehingga kejadian ulkus gangrene dan amputasi dapat dihindarkan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan perawatan kaki pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kejadian ulkus diabetik di RSUD Dr. 

Moewardi. 

Jenis penelitian adalah analitik cross sectional, yang dilaksanakan pada  

sampel menggunakan Convenience sampling pada pasien DM tipe 2 dengan ulkus 

diabetik maupun tanpa ulkus yang melakukan perawatan di bagian Penyakit 

Dalam RSUD Dr. Moewardi. 

Hasil penelitian adalah pasien ulkus memiliki nilai median 5 dengan nilai 

minimum 3 dan maksimum 10 serta rerata 5,33±1,617. Pasien tidak ulkus 

memiliki nilai median 7 dengan nilai minimum 4 dan maksimum 11 serta rerata 

6,93±1,817. Hasil uji statistik menggunakan uji T Tidak Berpasangan didapatkan 

hasil nilai probabilitasnya  (p )= 0,001. Hasil uji kolerasi dengan uji Spearman, 

diperoleh r =  0,441.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan bermakna antara 

perawatan kaki pasien DM tipe 2  dengan kejadian ulkus diabetik di RSUD Dr. 

Moewardi dengan kolerasi yang sedang. 

Kata Kunci : Perawatan kaki DM, ulkus diabetik 
 

PENDAHULUAN 

 Diabetes Melitus (DM) adalah suatu gangguan kronis yang ditandai 

dengan kelainan dalam bahan metabolisme, termasuk glukosa, lipid, dan asam 

amino (Mcdermott, 2005). Diabetes adalah penyakit kronis yang 

mempengaruhi hampir setiap organ dalam sistem manusia (Raval et al., 2010). 

Menurut Suyono (2007) diantara penyakit degeneratif, diabetes adalah salah 

satu diantara penyakit tidak menular yang akan meningkat jumlahnya di masa 

datang. Diabetes sudah merupakan suatu ancaman utama bagi kesehatan 



manusia pada abad 21. Menurut WHO, pada tahun 2005 terdapat 180 juta 

orang menderita diabetes yang akan meningkat dua kali lipatnya pada tahun 

2030. Indonesia menempati urutan keempat terbesar penderita diabetes. Tahun 

2006 diperkirakan 14 juta orang menderita diabetes, 50% sadar bahwa mereka 

menderita diabetes dan hanya 30% yang berobat secara teratur. Banyaknya 

penderita diabetes di Indonesia dikarenakan gaya hidup masyarakat yang tidak 

memperhatikan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi gizi yang seimbang 

dan cukup olah raga (WHO, 2005). 

 Data yang diperoleh dari RSUD DR. Moewardi Surakarta pada tahun 

2005 terdapat penderita diabetes melitus sebesar 13.968 dan meningkat tahun 

2006 menjadi 15.365 penderita, diantaranya menderita ulkus diabetik pada 

tahun 2005 sebesar 362 penderita dan meningkat pada tahun 2006 menjadi 487 

penderita (RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 2005 ; 2006). 

 Pada penyandang DM dapat terjadi komplikasi pada semua tingkat sel 

dan semua tingkatan anatomik. Manifestasi komplikasi kronik dapat terjadi 

pada tingkat pembuluh darah kecil (mikrovaskular) berupa kelainan pada 

retina, glomerulus ginjal, saraf, dan pada otot jantung (kardiomiopati). Pada 

pembuluh darah besar, manifestasi komplikasi kronik DM dapat terjadi pada 

pembuluh darah serebral, jantung (penyakit jantung koroner) dan pembuluh 

darah perifer (tungkai bawah). Komplikasi lain DM dapat berupa kerentanan 

berlebih terhadap infeksi dengan akibat mudahnya terjadi infeksi saluran 

kemih, tuberkulosis paru dan infeksi kaki, yang kemudian dapat berkembang 

menjadi ulkus/gangren diabetes (Waspadji, 2007). 

 Ulkus diabetik adalah salah satu komplikasi DM yang paling serius dan 

melumpuhkan. Ini adalah penyebab paling umum amputasi kaki nontraumatik 

diseluruh dunia. Pasien diabetes dari 15 sampai 20 kali lebih mungkin 

memerlukan amputasi daripada mereka yang tidak menderita DM. Hampir 

14% -24% pasien dengan ulkus diabetik memerlukan amputasi, yang berarti 

bahwa setiap 30 detik ekstremitas bawah seseorang hilang karena diabetes. The 

Global Lower Extremity Amputation Study Group memperkirakan bahwa 25% 

-90% dari semua amputasi dikaitkan dengan diabetes. Amputasi kaki diabetik 



cenderung akan seiring dengan kenaikan tingkat kematian dari waktu ke waktu. 

Angka kejadian kematian bersamaan diyakini menjadi 13% -40% pada 1 tahun, 

35% -65% setelah 3 tahun, dan 39% -80% setelah 5 tahun (Yekta et al., 2011). 

American Diabetes Association memperkirakan bahwa amputasi kaki ulkus 

akan terus meningkat. 15% orang dengan DM akan mengalami ulkus selama 

hidup mereka, dan 24% orang dengan ulkus kaki akan memerlukan amputasi 

(Lott et al., 2012). Saat ini, prevalensi dari ulkus kaki diabetik di Iran 

diperkirakan sebesar 3%. Angka ini diperkirakan akan meningkat jauh pada 

tahun 2025 (Yekta et al., 2011). 

 Di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, masalah kaki diabetik masih 

merupakan masalah besar. Angka kematian dan angka amputasi masih tinggi, 

masing-masing sebesar 16% dan 25%. Prevalensi penderita ulkus diabetik di 

Indonesia sebesar 15% dari penderita DM. (Waspadji, 2007). 

 Perawatan kaki merupakan upaya pencegahan primer terjadinya luka 

pada kaki diabetik. Tindakan yang harus dilakukan pada perawatan kaki untuk 

mengetahui adanya kelainan kaki secara dini, memotong kuku yang benar, 

pemakain alas kaki yang baik, menjaga kebersihan kaki dan senam kaki. Hal 

yang tidak boleh dilakukan adalah mengatasi sendiri bila ada masalah pada 

kaki atau dengan penggunaan alat-alat atau benda yang tajam. Pasien perlu 

mengetahui perawatan kaki diabetik dengan baik sehingga kejadian ulkus 

gangren dan amputasi dapat dihindarkan (Tambunan, 2011). Perawatan kaki 

merupakan hal yang paling penting untuk pencegahan terjadinya ulkus kaki. 

Strategi pencegahan akan mengurangi terjadinya masalah pada kaki pasien 

yang menderita diabetes. Praktek  perawatan kaki yang dapat mencegah kaki 

ulkus adalah dengan menjaga kebersihan kaki, melakukan perawatan pada 

kuku, perawatan kulit, pemeriksaan kaki dan penggunaan alas kaki (Begum et 

al., 2010). 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELTIAN 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUD Dr 

Moewardi pada bulan Juli-Agustus 2012. Pengambilan data dilakukan pada bulan 

Juli-Agustus 2012. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien diabetes melitus 

tipe 2 dengan ulkus diabetik dan tanpa ulkus diabetik yang menjalani perawatan 

dibagian penyakit dalam RSUD Dr. Moewardi dengan menggunakan  metode 

Convenience sampling. Berdasarkan rumus besar sampel untuk penelitian cross 

sectional didapatkan 54 sampel. Kriteria sampel yang memenuhi syarat penelitian 

(inklusi) adalah pasien  diabetes melitus tipe 2 yang mengalami ulkus diabetik 

maupun pasien tanpa mengalami ulkus diabetik, pasien diabetes melitus tipe 2 

yang tercatat dan menjalani perawatan di bagian penyakit dalam RSUD DR. 

Moewardi dan yang berusia diatas 40 tahun. Adapun sampel yang tidak dapat 

dijadikan sampel penelitian (eksklusi) pasien yang tidak bersedia menjadi 

responden. Variabel bebas pada penelitian ini adalah perawatan kaki pasien 

diabetes melitus tipe 2. sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kejadian ulkus diabetik. teknik pengambilan data dilakukan dengan membagikan 

kuesioner data diri pasien dan kuesioner perawatan kaki. Selanjutnya data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan program SPSS 17.0 for Windows. Dan 

karena pada uji distribusi datanya normal (p > 0,05) maka digunakan uji T Tidak 

Berpasangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2012 di RUSD 

Dr. Moewardi Surakarta. Pengambilan data dilakukan dengan membagikan 

kuesioner perawatan kaki kepada pasien DM tipe 2 dengan dan tanpa ulkus 

diabetik di poli penyakit dalam RUSD Dr Moewardi Surakarta dan pasien yang 

menjalani rawat inap di ruang Melati I bagian penyakit dalam RSUD Dr. 

Moewardi. Pasien yang berkenan menjadi responden dan telah menyetujui lembar 



informed consent akan langsung mengisi kuesioner perawatan kaki. Total subjek 

yang ditemui berjumlah 78 yaitu, sebanyak 44 pasien DM tipe 2 tanpa ulkus 

diabetik dan 34 pasien DM tipe 2 dengan ulkus diabetik. Subjek yang memenuhi 

kriteria eksklusi berjumlah 24 subjek sehingga didapatkan total subjek penelitian 

sebanyak 54 responden yaitu 27 responden berupa pasien DM tipe 2 tanpa ulkus 

diabetik dan 27 responden merupakan pasien DM tipe 2 dengan ulkus diabetik. 

1. Deskriptif Data Responden Penelitian 

a. Distribusi data responden berdasarkan jenis kelamin 

           Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

 Frekuensi Persentase  

Laki-laki 26 48.1  

Perempuan 28 51.9  

Total 54 100.0  

 

 

  Pada tabel 1 diperoleh data berupa responden berjenis kelamin 

laki-laki lebih sedikit, yaitu 26 responden (48,1%)  dan responden 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 28 responden 

(51,9%). 

b. Distribusi data responden berdasarkan umur 

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan umur 

 Frekuensi Persentase  

41-50 7 13.0 

51-60 36 66.7 

>60 11 20.4 

Total 54 100.0 

 



  Pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 7 responden (13%)  

berumur 41-50 tahun, 36 responden (66,7%) berumur 51-60 tahun, dan 11 

responden (20,4%) berumur > 60 tahun.  

 

c. Deskripsi data responden berdasarkan lama menderita DM tipe 2 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan lamanya menderita DM 

 Frekuensi Persentase 

1-5 25 46.3 

6-15 26 48.1 

>16 3 5.6 

Total 54 100.0 

 

  Pada tabel 3 menunjukkan sebanyak 25 responden (46,3%) 

merupakan pasien yang telah terkena DM tipe 2 selama 1-5 tahun, 26 

responden (48,1%) selama 6-15 tahun dan terdapat 3 responden (5,6%) yang 

telah terkena DM tipe 2 selama > 16 tahun. 

d. Distribusi data responden berdasarkan ada atau tidaknya keluarga yang 

menderita DM 

Tabel 4. Distribusi data responden berdasarkan ada atau tidaknya keluarga 

yang menderita DM 

 Frekuensi Persentase  

Ya 38 70.4 

Tidak 16 29.6 

Total 54 100.0 

 

  Pada tabel tersebut terdapat 38 responden (70,4%) merupakan 

pasien yang mempunyai keluarga penderita DM  lalu hanya terdapat 

sebanyak 16 responden (29,6%) tidak mempunyai keluarga yang menderita 

DM. 



2. Hasil Uji Analisis Hubungan Perawatan Kaki Pasien Diabetes Melitus 

dengan Terjadinya Ulkus Diabetik dengan Kejadian Ulkus Diabetik 

Data yang terkumpul selanjutnya di analisa menggunakan uji distribusi 

Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui apakah distribusi data termasuk 

kategori normal atau tidak, jika uji distribusi data normal selanjutnya 

digunakan uji T Tidak Berpasangan sedangkan jika uji distribusi data tidak 

normal maka digunakan uji Mann Whitney. Dikatakan uji distribusi normal 

jika p > 0,05.  

 

 Tabel 5. Uji normalitas data sebelum dilakukan transformasi data 

  Uji Kolmogorov Smirnov 

  frekuensi nilai p  

Nilai perawatan 54 0,003 

 

 

Tabel 6. Uji normalitas data setelah dilakukan transformasi data 

 

  Uji Kolmogorov Smirnov 

  frekuensi  nilai p  

Nilai perawatan 54 0,051 

 

Pada uji distribusi Kolmogorov Smirnov didapatkan nilai p = 0,003, 

karena uji distribusi data hasilnya masuk kategori tidak normal, maka 

selanjutnya dilakukan transformasi data. Setelah dilakukan transformasi data 

maka dilakukan uji distribusi Kolmogorov Smirnov kembali, dan didapatkan 

nilai p = 0,051 ( p > 0,05). Karena uji distribusi datanya normal (p > 0,05), uji 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T Tidak Berpasangan. 

 

 



Tabel 7. Uji T Tidak Berpasangan 

Nilai 

perawatan 

n Median 

Minimum-

maksimum 

Rerata ± 

s.b. 

p 

Ulkus 27 5 (3-10) 5,33±1,617 0,001 

Tidak 

ulkus 

27 7 (4-11) 6,93±1,817 

 

Pada Uji T Tidak Berpasangan didapatkan pasien DM tipe 2 dengan 

ulkus memiliki nilai median 5 dengan nilai minimum 3 dan nilai maksimum 

10 dengan rerata 5,33±1,617. Pada kategori pasien DM tipe 2 tanpa ulkus 

mempunyai nilai median 7 dengan nilai minimum 4 dan nilai maksimum 11, 

rerata 6,93±1,817. nilai probabilitasnya ( p ) pada uji statistik tersebut adalah 

0,001 sehingga hasil ini menunjukkan adanya signifikansi. Oleh karena p < α 

dan α = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara perawatan kaki pasien diabetes melitus tipe 2 

dengan kejadian ulkus diabetik di RSUD DR. Moewardi. 

Tabel 8. Nilai perawatan kaki dengan skala ordinal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Pada tabel diatas didapatkan bahwa terdapat total 10 responden yang 

mendapatkan nilai perawatan kaki baik dengan nilai 8-11 yang terdiri dari 1 

responden dengan ulkus (1.9%) dan 9 responden tidak ulkus(16.7%), 

perawatan kaki sedang dengan nilai 6-7 sebanyak  21 responden yakni 9 

                                       Komplikasi ulkus diabetik  

 Ulkus Tidak ulkus 

N % N % 

Baik (8-11) 1 1.9 9 16.7 

Sedang (6-7) 9 16.7 12 22.2 

Buruk (<6) 17 31.5 6 11.1 

Total 27 50 27 50 



responden ulkus (16.7%) dan 12 responden tidak ulkus (22.2%),  sedangkan 

perawatan kaki dengan nilai < 6 terdapat total 23 responden yang terdiri dari 

17 responden ulkus (31.5%) dan 6 responden tidak ulkus (11.1%). 

Tabel 9. Nilai perawatan kaki dengan skala numerik 

Nilai perawatan  Ulkus Tidak ulkus 

0 - 2 0 0 

3 2 0 

4 7 3 

5 8 3 

6 5 5 

7 2 6 

8 2 5 

9 0 3 

10 1 1 

11 0 1 

Total 27 27 

 

Tabel 10. Uji korelasi Spearman 

Nilai 

perawatan 

N Median 

Minimum-

maksimum 

Rerata ± 

s.b. 

r 

Ulkus 27 5 (3-10) 5,33±1,617 0,441 

Tidak 

ulkus 

27 7 (4-11) 6,93±1,817 

 



Uji korelasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji kolerasi Spearman dikarenakan data pada penelitian ini 

menggunakan variabel dengan skala numerik dan skala kategorik. Pada tabel 

diatas, didapatkan nilai kolerasi sebesar 0,441 yaitu menunjukkan bahwa arah 

korelasi positif dengan kekuatan kolerasi yang sedang. 

Pembahasan 

Penelitian ini selain menganalisis hubungan antara perawatan kaki pasien 

DM tipe 2 dengan kejadian ulkus diabetik, juga mendeskripsikan beberapa 

data pasien seperti jenis kelamin. Dari penelitian ini didapatkan responden 

berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit yaitu 26 responden (48,1%) dan 

responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 28 

responden (51,9%). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Perry & Potter 

(2006) bahwa jenis kelamin tidak secara signifikan berhubungan dengan 

ulkus diabetik. 

Hasil deskripsi data demografi lainnya adalah umur, sebanyak 7 

responden (13%) berumur 41-50 tahun, 36 responden (66,7%) berumur 51-60 

tahun, dan 11 responden (20,4%) berumur > 60 tahun. Hasil ini menunjukkan 

bahwa responden terbanyak berusia 51-60 tahun. Usia yang semakin tua akan 

menyebabkan penurunan fungsi tubuh, salah satunya adalah penurunan fungsi 

pankreas dan sekresi insulin yang berkurang. Menurunnya toleransi glukosa 

pada usia lanjut berhubungan dengan berkurangnya sensitivitas sel perifer 

terhadap insulin sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula darah pada 

usia lanjut (Price, 2006). 

Dari penelitian ini juga didapatkan data sebanyak 25 responden (46,3%) 

merupakan pasien yang telah terkena DM tipe 2 selama 1-5 tahun, 26 

responden  (48,1 %) selama 6-15 tahun dan terdapat responden (5,6%) yang 

telah terkena DM tipe 2 selama > 16 tahun. Penelitian yang dilakukan Hastuti 

(2008), didapatkan kesimpulan lama DM ≥ 10 tahun mempunyai risiko terjadi 

ulkus diabetika sebesar 6,0 kali dibandingkan dengan  lama DM < 5 tahun. 

Tidak ada hubungan bermakna antara lama DM 5-9 tahun dengan kejadian 



ulkus diabetik. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Boulton (2002) 

bahwa ulkus diabetik terutama terjadi  pada penderita diabetes mellitus yang 

telah menderita 10 tahun atau lebih. 

Menurut ADA (2007) faktor  risiko mayor terjadinya diabetes mellitus 

tipe 2 adalah riwayat keluarga DM atau riwayat keturunan DM yang bisa 

didapatkan dari ayah kandung atau ibu kandung. Hal  ini sesuai dengan data 

demografi yang didapatkan bahwa responden terbanyak adalah responden 

yang memilikin riwayat kelurga DM tipe 2 yaitu 38 responden (70,4 %), lalu 

hanya terdapat sebanyak 16 responden (29,6%) yang tidak mempunyai 

keluarga yang menderita DM. 

Menurut Begum et al., (2010), perawatan kaki merupakan hal yang 

paling penting untuk pencegahan terjadinya ulkus kaki. Strategi pencegahan 

akan mengurangi terjadinya masalah pada kaki pasien yang menderita DM. 

praktek perawatan kaki yang dapat mencegah kaki ulkus adalah dengan 

menjaga kebersihan kaki, melakukan perawatan pada kuku, perawatan kulit, 

pemeriksaan kaki dan penggunaan alas kaki.  

Perawatan kaki sendiri menurut Tambunan (2011)  merupakan upaya 

pencegahan primer terjadinya luka pada kaki diabetes. Tindakan yang harus 

dilakukan pada perawatan kaki untuk mengetahui adanya kelainan kaki secara 

dini, memotong kuku yang benar, pemakaian alas kaki yang baik, menjaga 

kebersihan kaki dan tidak boleh mengatasi sendiri bila ada masalah pada kaki 

dengan menggunakan alat-alat atau benda tajam. Pasien perlu mengetahui 

perawatan dengan baik sehingga kejadian ulkus gangren dan amputasi dapat 

dihindarkan. 

Menurut Bakker (2005) sebanyak 49-85% dari semua masalah terkait 

kaki diabetik dapat dicegah dengan tindakan yang tepat. Hal ini dapat 

dilakukan melalui perawatan kaki yang baik yang dilakukan baik oleh 

petugas kesehatan maupunoleh diri sendiri secara tepat. Semua pasien dengan 

diabetes beresiko tinggi mengalami kaki diabetik yang hanya dapat dihindari 

dengan menciptakan kesadaran tentang pentingnya perawatan diri yang tepat. 

Perawatan kaki dasar sederhana, cepat dan memberdayakan pasien dalam 



mengelola diabetes mereka, akan mengurangi kemungkinan komplikasi di 

kemudian hari (A McInne et al., 2011). 

Jika pasien DM tidak melakukan perawatan kaki dengan baik dan benar, 

maka akan lebih rentan terkena infeksi pada kaki. Infeksi pada penderita 

diabetes melitus terjadi apabila kadar glukosa darah tidak terkendali 

menyebabkan abnormalitas leukosit sehingga fungsi kemotoksis di lokasi 

radang terganggu, demikian pula fungsi fagositosis dan bakterisid menurun 

sehingga bila ada infeksi mikroorganisme sukar untuk dimusnahkan oleh 

sistem plagositosis-bakterisid intra seluler. Pada penderita ulkus kaki 

diabetes, 50% akan mengalami infeksi akibat adanya glukosa darah yang 

tinggi karena merupakan media pertumbuhan bakteri yang subur (Tambunan, 

2011 & Waspadji, 2007). 

Pada analisis data penelitian, didapatkan bahwa terdapat total 10 

responden yang mendapatkan nilai perawatan kaki baik yang terdiri dari 1 

responden dengan ulkus (1,9%) dan 9 responden tidak ulkus (16,7%), nilai 

sedang sebanyak 21 responden yakni 9 responden ulkus (16,7%) dan 12 

responden tidak ulkus (22,2%), sedang yang mendapat nilai buruk dari 

perawatan kaki terdapat total 23 responden yang terdiri dari 17 responden 

ulkus (31,5%) dan 6 responden tidak ulkus (11,1%). Ini menunjukkan bahwa 

responden dengan ulkus banyak yang melakukan perawatan kaki dengan 

buruk dan responden tanpa ulkus banyak yang melakukan perawatan kaki 

dengan nilai sedang. 

Penelitian yang sama juga dilakukan Desalu et al., (2011), yang pada 

penelitianya dengan menggunakan 352 orang mendapatkan hasil hanya 36 

(10,2%) memiliki praktek yang baik dari perawatan kaki diabetes ( 

skor≥70%, jika 8-11 pertanyaan dijawab benar/dilakukan), 142 (40,3%) 

memiliki skor memuaskan (skor 50-69%, jika 6-7 pertanyaan ) dan 

174(49,4%) memiliki praktek yang buruk tentang perawatan kaki diabetik ( 

skor < 50, jika < 6 pertanyaan). Tingkat buruk perawatan kaki dalam 

penelitian ini adalah sama dengan hasil studi penelitian sebelumnya. 

Beberapa kekurangan dari perawatan kaki pada subyek penelitian adalah 



tidak melakukan pemeriksaan didalam sepatu mereka (47,7%), tidak 

memeriksa kaki mereka (40,9%), dan (88,6%) gagal mendapatkan sepatu 

dengan ukuran yang sesuai. 

Hasil dari penelitian yang sama hanya sebanyak 14% responden memiliki 

nilai perawatan kaki yang baik, 32% responden memiliki nilai perawatan kaki 

yang sedang, dan sebanyak 54% memiliki perawatan kaki yang buruk 

(Hasnain et al., 2009). Rendahnya perawatan kaki pada penderita diabetes 

dapat disebabkan karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan tentang 

perawatan kaki pada pasien diabetes. Saat ini pendidikan yang diberikan 

kepada orang-orang dengan diabetes mengenai kesehatan kaki dan perawatan 

kaki masih sedikit.  Informasi tentang komplikasi dan bagaimana mereka 

dapat dihindari juga masih sangat minimal. Orang dengan diabetes merasa 

bahwa pendidikan serta saran dari petugas kesehatan tentang perawatan kaki 

selama tahun-tahun awal setelah diagnosis mereka masih sangat kurang (De 

Berardis, 2005). 

Analisis data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan 

nilai p (besarnya peluang kemungkinan) pada uji tersebut sebesar 0,051 

(distribusi data normal setelah dilakukan transformasi data ) sehingga 

digunakan uji T Tidak Berpasangan dan mendapatkan hasil nilai p  0,001 

yang secara statistik bermakna, yaitu nilai p < 0,05. Karena p < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara tingkat perawatan kaki pasien DM tipe 2 dengan dan tanpa 

ulkus diabetik dengan kejadian ulkus diabetik. Penelitian serupa yang telah 

dilakukan Hasnain et al., (2009) juga mendapat hasil yang sama, yaitu dengan 

nilai p < 0,001 yang artinya terdapat hubungan signifikan antara perawatan 

kaki pasien DM tipe 2 dengan ulkus diabetik. 

Pada uji korelasi Spearman, diperoleh nilai r = 0,441 yang berarti bahwa 

arah korelasi positif dengan kekuatan kolerasi yang sedang antara tingkat 

perawatan kaki pasien DM tipe 2 dengan dan tanpa ulkus diabetik dengan 

kejadian ulkus diabetik di RSUD Dr. Moewardi. 



Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang membuat 

korelasi atau hubungan kedua variabel berkekuatan sedang, yaitu karena 

penelitian dilakukan dengan metode Cross Sectional sehingga, pengambilan 

dan pengolahan data hanya dilakukan satu kali disaat yang bersamaan. Selain 

itu terdapat faktor  lain yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti seperti 

ketidakvalidan jawaban dari responden. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara perawatan kaki pasien diabetes melitus tipe 2 dengan 

kejadian ulkus diabetik di RSUD Dr. Moewardi dengan korelasi yang sedang. 

Saran 

Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pentingnya 

perawatan kaki diabetes pada penderita DM tipe 2 kepada tenaga medis, 

paramedis, kader kesehatan, dan masyarakat. 

Diharapkan penderita DM tipe 2 dapat mengontrol gula darahnya dan 

melakukan perawatan kaki secara teratur sebagai usaha dalam pencegahan 

komplikasi ulkus diabetik. 

Menjadikan penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan perawatan kaki diabetes atau yang 

berhubungan dengan pencegahan ulkus diabetik lainnya. 
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