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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang memerlukan 

pengobatan jangka panjang bahkan seumur hidup. Diabetes dapat menyerang 

siapa saja baik muda maupun tua karena penyakit ini tidak hanya disebabkan 

karena resistensi insulin tetapi juga gaya hidup seperti kurangnya aktivitas fisik 

dan pola makan yang tidak sehat. Diabetes didefinisikan sebagai keadaan naiknya 

kadar gula darah yang melebihi batas normal atau hiperglikemia. Diabetes tipe 2 

merupakan keadaan tubuh yang resisten terhadap insulin. Tubuh sebenarnya 

memiliki insulin yang cukup untuk mengubah glukosa menjadi energi, hanya saja 

insulin tidak dapat berikatan dengan reseptornya sehingga terjadilah penumpukan 

glukosa dalam darah (American Diabetes Association, 2015). 

Adanya penyakit diabetes melitus dalam tubuh dapat mengakibatkan 

turunnya kualitas hidup seseorang, hal ini disebabkan karena penderita diabetes 

melitus khususnya diabetes melitus tipe 2 yang sudah diderita secara menahun 

baik yang tidak diobati atau tidak terkontrol maupun yang diobati namun tidak 

teratur akan menimbulkan tingginya risiko komplikasi (International Diabetes 

Federation, 2012). Komplikasi diabetes melitus dapat digolongkan menjadi 

komplikasi akut yaitu diabetes ketoasidosis, hiperosmolar non ketolik, dan 

hipoglikemia serta komplikasi kronis yaitu makroangiopati (peningkatan risiko 

penyakit arteri koroner) dan mikroangiopati (retinopati, neuropati, dan nefropati)  

yang keduanya juga membawa dampak merugikan pada peningkatan biaya 

kesehatan yang cukup besar (Perkeni, 2006). Ulkus diabetikum merupakan 

keadaan mikroangiopati yaitu neuropati perifer yang dapat memicu adanya luka 

terbuka pada permukaan kulit. Luka tersebut bisa menjadi infeksi apabila ada 

pertumbuhan bakteri yang cepat karena didukung oleh tingginya kadar gula dalam 

darah (Waspadji, S., 2006). 
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Ulkus yang sudah terinfeksi dan tidak segera mendapatkan penanganan 

akan dilakukan amputasi supaya infeksi tidak menyebar, hal ini merugikan bagi 

pasien karena akan menganggu aktivitas dan akan menurunkan kualitas hidup 

(Dipiro et al., 2008). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lepantalo pada 

tahun 2011, menunjukkan hampir 50% dari pasien diabetes terkena ulkus kaki 

(diabetic foot ulcer). Infeksi tergolong dalam sepuluh besar penyakit yang paling 

banyak diderita di Indonesia (Kementrian Kesehatan RI, 2011). Klasifikasi ulkus 

oleh Infectious Disease Society of America tahun 2007 dibagi menjadi empat 

derajat keparahan yaitu tidak adanya infeksi, infeksi ringan, sedang, dan berat 

yang didasarkan pada besarnya luka dan ada tidaknya tanda-tanda peradangan. 

Tanda-tanda infeksi adalah peningkatan jumlah sel darah putih, peningkatan 

sedimentasi eritrosit, dan demam. Salah satu penatalaksanaan infeksi ulkus kaki 

adalah dengan pemberian antibiotik (Lepantalo, M., et al., 2011). Durasi dalam 

pemberian antibiotik ini harus didasarkan pada tingkat keparahan ulkus (Lipsky, 

et al., 2012). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani tahun 2015, di Rumah 

Sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten pada tahun 2014 dengan sampel sebanyak 25 

data rekam medik, diketahui gambaran pengobatan ulkus/gangren berdasarkan 

Infectious Disease Society of America 2012 yaitu antibiotik tunggal golongan 

sefalosporin (92%), ceftriaxon (76%), cefixim (8%),  cefadroxil  (4%), dan 

cefotaxim  (4%),  serta antibiotik kombinasi  yaitu ceftriaxon-metronidazol (60%),  

ceftriaxon-clindamisin (12%), cefotaxim-metronidazol (4%), cefixim-

metronidazol (2%). Hasil evaluasi ketepatan penggunaan antibiotik yaitu 100% 

tepat pasien, 68%  tepat obat dan 76% tepat dosis. 

Penelitian diatas menunjukkan bahwa masih ada kejadian ketidaktepatan 

penggunaan antibiotik dalam mengobati infeksi. Peresepan antibiotik yang kurang 

tepat akan menimbulkan masalah baru dalam pengobatan diantaranya akan 

meningkatkan angka kejadian resistensi baik resistensi mikroba terhadap 

antibiotik tunggal maupun kombinasi, peningkatan toksisitas akibat kesalahan 

pemilihan antibiotik dan pemberian dosis serta frekuensi dan durasinya, memicu 
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timbulnya efek samping lain diluar penyakit yang diderita pasien, dan membuat 

infeksi menjadi lebih lama penyembuhannya yang berdampak pada lama 

perawatan dan biaya perawatan pasien yang tentunya merugikan. Hal tersebut 

menjadi dasar perlunya penelitian mengenai penggunaan antibiotik yang tepat 

berdasarkan pemilihan jenis antibiotik untuk suatu penyakit, penentuan dosis, dan  

durasi serta frekuensi pemberian antibiotik tersebut (Kementrian Kesehatan RI, 

2011). Oleh karena itu, penggunaan antibiotika yang rasional merupakan suatu 

keharusan (Sutrisna, 2012). 

Berdasarkan data penelitian evaluasi penggunaan antibiotik di rumah 

sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten pada tahun 2014, maka dilakukanlah penelitian 

di lokasi yang berbeda dengan populasi pasien yang berbeda pula mengenai 

evaluasi penggunaan antibiotik bagi pasien diabetes melitus tipe 2 dengan 

komplikasi ulkus/gangren. Penelitian ini diharapkan dapat diketahui oleh semua 

tenaga medis sehingga pemilihan dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat 

berdasarkan National Health Services 2014 dapat diminimalkan.  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu 

1. Bagaimanakah gambaran penggunaan antibiotik sebagai pengobatan 

ulkus/gangren pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi 

ulkus/gangren di RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 2015? 

2. Berapa persentase ketepatan pemilihan antibiotik berdasarkan tepat indikasi, 

tepat obat, tepat pasien, dan tepat pemberian dosis yang meliputi durasi dan 

frekuensi pemberian antibiotik pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan 

komplikasi ulkus/gangren di RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui gambaran penggunaan antibiotik sebagai pengobatan 

ulkus/gangren pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi 

ulkus/gangren di RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 2015. 
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2. Mengetahui persentase ketepatan pemilihan antibiotik berdasarkan tepat 

indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat pemberian dosis yang meliputi 

durasi dan frekuensi pemberian antibiotik pada pasien diabetes melitus tipe 2 

dengan komplikasi ulkus/gangren di RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 

2015. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Melitus 

a. Definisi dan etiologi 

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit metabolik yang 

disebabkan karena kelainan sekresi dan/atau kelainan kerja insulin sehingga 

menyebabkan hiperglikemia (American Diabetes Association, 2015). Diabetes 

tipe 2 merupakan keadaan terdapatnya resistensi insulin dan defisiensi insulin. 

Resistensi insulin umumnya diawali dari kurangnya insulin yang sudah terjadi 

dalam jangka waktu yang lama. Resistensi ini juga dapat disebabkan oleh 

kecacatan sel beta yang memicu kedua penyebab diatas. Peningkatan kadar gula 

darah puasa merupakan salah satu tanda adanya resistensi insulin (Demort and 

Michael, 2005).  

b. Tanda dan gejala 

Penyakit diabetes yang menyerang seseorang akan menimbulkan berbagai 

keluhan yaitu keluhan umum atau klasik yang meliputi poliuria (banyak buang air 

kecil), polidipsia (banyak minum), polifagia (banyak makan), dan penurunan berat 

badan yang tidak diketahui penyebabnya serta keluhan lain yang dapat berupa 

mata kabur, kesemutan, lemah, gatal, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus 

vulva pada wanita (Perkeni, 2006). Gejala diabetes melitus dapat dikuatkan 

dengan adanya uji atau pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan sendiri 

dengan bantuan alat pemeriksa kadar gula darah maupun dilakukan di tempat 

pelayanan kesehatan dengan kriteria yang disajikan dalam Tabel 1 berikut.  

 

 



5 
 

 
 

Tabel 1. Kategori status glukosa darah 

 Gula darah puasa Gula darah 2 jam setelah makan 

(TTGO) 

Normal <100 mg/dL (5.6 mmol/L) <140 mg/dL (7.8 mmol/L) 

Pre-diabetes 

(IGF/IGT) 

100–125 mg/dL (5.6–6.9 

mmol/L) 

140–199 mg/dL (7.8–11.1 mmol/L) 

Diabetes ≥126 mg/dL (7.0 mmol/L) ≥200 mg/dL (11.1 mmol/L) 

(Dipiro et al., 2008) 

Adanya peningkatan gula darah pada penderita diabetes melitus 

berhubungan dengan kerusakan beberapa organ tubuh lain dalam jangka waktu 

yang panjang diantaranya ginjal, pembuluh darah, jantung, dan saraf yang 

menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, serta 

berpotensi menimbulkan komplikasi (Priyanto, 2006). 

Menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 2015 dalam Tabel 

2, diagnosis diabetes melitus dapat ditegakkan melalu 4 cara sebagai berikut. 

Tabel 2. Penegakan diagnosis diabetes melitus 

A1C ≥6.5% 

Apabila tidak diperoleh hasil hiperglikemia yang tegas harus dikonfirmasi menggunakan tes 

ulang 

Atau  

Gejala umum DM + gula darah (plasma) sewaktu ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) 

(Gula darah (plasma) sewaktu diartikan sebagai pemeriksaan sesaat/sewaktu-waktu dengan 

tidak memperhatikan waktu makan terakhir )  

Atau 

Gejala umum DM + gula darah puasa ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L) 

(Gula darah puasa diartikan sebagai pemeriksaan gula darah dengan keadaan pasien tidak 

mendapatkan asupan kalori sekurang-kurangnya 8 jam sebelum pemeriksaan) 

Atau 

Kadar gula darah (plasma) 2 jam pada TTGO ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) 

(Tes Toleransi Glukosa Oral dilakukan menurut petunjuk WHO dengan menggunakan glukosa 

yang setara dengan 75 mg glukosa anhidrus yang dilarutkan kedalam air) 

 

c. Pengobatan diabetes  

Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengobatan diabetes 

melitus adalah penatalaksanaan tanpa obat berupa pengaturan diet rendah gula dan 

tinggi serat dan olah raga (Perkeni, 2006). Pengobatan secara farmakologi 

bertujuan untuk mencapai goal terapi yang tidak dapat dicapai dengan terapi non 

farmakologi atau perubahan gaya hidup seperti yang disajikan pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Parameter keberhasilan penatalaksanaan diabetes 

Parameter Goal terapi 

Kadar Gula Darah Puasa 70–130 mg/dl 

Kadar Gula Plasma Saat Tidur  

(Bedtime blood glucose) 

>70 mg/dl 

Kadar Gula Darah 2 jam Post Prandial <180 mg/dl 

Kadar HbA1c <7,0 % 

(Alldredge et al., 2013) 

Terapi farmakologi untuk mengobati diabetes melitus dapat dilakukan 

dengan berbagai obat antihiperglikemi yaitu menggunakan insulin atau 

antihiperglikemi oral ataupun kombinasi keduanya. 

1) Insulin  

Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta yang terdapat 

pada pankreas. Ketika ada sinyal makanan dalam tubuh insulin akan dilepaskan ke 

aliran darah untuk menjalankan fungsinya membantu untuk memasukkan glukosa 

dari makanan ke dalam sel kemudian mengubahnya menjadi energi yang dapat 

digunakan untuk beraktivitas dan juga membantu menyimpan kelebihan glukosa 

dalam hati dalam bentuk glikogen dengan cara diinfusikan ke dalam hati melewati 

vena porta, yang lalu akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran 

darah. Kekurangan insulin menyebabkan glukosa darah tidak dapat memasuki sel 

sehingga glukosa darah akan meningkat namun sel-sel tubuh kekurangan sumber 

energi sehingga tidak dapat memproduksi energi. Pada penderita diabetes, insulin 

tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga akan terjadi gangguan yang 

dapat menyebabkan komplikasi yang luas pada berbagai organ dan jaringan tubuh 

dan perlu adanya pengobatan (Departemen Kesehatan RI, 2005). Insulin yang 

digunakan sebagai pengobatan diabetes melitus terbagi menjadi beberapa kelas 

dan tipe yaitu: 

a) Insulin kerja cepat (Rapid onset-fast acting insulin) 

Insulin jenis ini memiliki tampilan cairan yang bening, memiliki onset 

yang cepat yaitu dimulai dari 1-20 menit setelah injeksi, memiliki efek puncak 

pada satu jam kemudian dan dapat mempertahankan aksinya 3-5 jam. Insulin jenis 

ini digunakan sesaat ketika akan makan. Tipe dari insulin jenis ini diantaranya 
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insulin aspart (NovoRapid
®
), insulin lispro (Humalog

®
), dan insulin glulisin 

(Apidra
®
). 

b) Insulin kerja pendek (Short acting insulin) 

Insulin jenis ini juga memiliki penampilan cairan yang jernih. Insulin 

kerja pendek akan mulai bekerja menurunkan kadar glukosa darah dalam waktu 

setengah jam setelah injeksi sehingga insulin ini digunakan setengah jam sebelum 

makan. Insulin kerja pendek memiliki efek puncak 2 sampai 4 jam dan 

berlangsung selama 6 sampai 8 jam. Tipe dari insulin jenis ini diantaranya 

Actrapid
®
, Humulin R

®
, Hypurin

®
. 

c) Insulin kerja menengah (Intermediate acting insulin) 

Insulin pada jenis ini memiliki penampilan yang agak keruh karena 

memiliki kandungan protamin yang merupakan sejenis protein yang sekaligus 

berguna untuk memperpanjang aksinya. Insulin ini memiliki onset 1 ½ jam setelah 

penyuntikan dan kadar puncak pada 4 sampai 12 jam yang berlangsung selama 16 

sampai 24 jam.Contoh insulin kerja menengah adalah Protaphane
®
, Humulin

®
 

NPH, Hypurin Isophane
®

. 

d) Insulin kerja panjang (Long acting insulin) 

Insulin jenis ini memiliki tampilan cairan yang bening. Insulin kerja 

panjang dapat digunakan 1 atau 2 kali sehari dan efeknya dapat bertahan selama 

24 jam. Contoh dari insulin jenis ini adalah Lantus
®
 (insulin glargine), Lavemir

®
 

(insulin detemir). 

(Health Care and Education Committee of Diabetes Australia, 2012) 

2) Antiheperglikemi oral 

Obat antihiperglikemi oral lebih ditujukan untuk penanganan penderita 

diabetes melitus tipe 2. Obat ini diberikan berdasarkan pada tingkat keparahan 

penyakit dan kondisi penderita termasuk memperhatikan adanya komplikasi baik 

pemberian tunggal maupun kombinasi. Antihiperglikemi oral dibedakan menjadi 

beberapa golongan tergantung pada mekanisme kerjanya. 
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a) Sulfonilurea 

Obat antihipergikemi oral ini memiliki mekanisme kerja merangsang 

sekresi insulin di kelenjar pankreas. Hal tersebut mengakibatkan obat ini efektif 

untuk digunakan pada penderita diabetes yang sel-sel β pankreasnya masih 

berfungsi dengan baik. Obat antihiperglikemi golongan sulfonylurea ini terdiri 

dari dua generasi yang dibedakan berdasarkan lama waktu paruh dan durasi 

aktivitasnya. Sulfonilurea generasi pertama memiliki durasi kerja yang lebih lama 

sehingga sering disebut sebagai sulfonilurea kerja panjang dengan frekuensi 

pemberian 1 kali sehari. Contoh dari obat golongan ini adalah tolazamid, 

tolbutamid, klorpropamid, asetoheksamid (generasi pertama), 

gliburid/glibenklamid, glipizid, glikazid, glimepirid, dan glikuidon (generasi 

kedua) (Alldredge et al., 2013). 

b) Meglitinid dan turunan fenilalanin 

Mekanisme aksi metiglinid dalam mengobati diabetes adalah dengan 

merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sedangkan mekanisme dari 

turunan fenilalanin adalah mempercepat sintesis insulin oleh pankreas. Contoh 

sediaan dari kedua golongan tersebut adalah repaglinid dan nateglinid. 

c) Biguanid 

Obat antihiperglikemik ini bekerja dengan cara meningkatkan sensitifitas 

sel terhadap insulin sehingga dapat membantu tubuh untuk memanfaatkan insulin 

secara lebih efektif dan tidak memiliki kemampuan merangsang sekresi insulin 

oleh kelenjar pankreas. Contoh sedian dari golongan ini yang masih digunakan 

dipasaran adalah metformin. 

d) Tiazolidindion 

Mekanisme aksi obat ini didalam tubuh adalah dengan meningkatkan 

kepekaan tubuh terhadap insulin supaya dapat berikatan dengan PPARγ 

(peroxisome proliferator activated receptor-gamma) di otot, hati, dan jaringan 

lemak, sehingga mempunyai kemampuan untuk menurunkan resistensi insulin. 
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Contoh dari obat antihiperglikemik oral ini antara lain rosiglitazone, pioglitazone, 

troglitazone.  

e) Inhibitor α-glukosidase  

Antihiperglikemik oral golongan ini dapat menghambat kerja enzim-

enzim pencenaan yang mencerna karbohidrat, sehingga mengakibatkan lambatnya 

absorpsi glukosa ke dalam darah. Contoh obat golongan ini adalah akarbose dan 

miglitol. 

(Departemen Kesehatan RI, 2005) 

2. Diabetes Melitus Tipe 2 

a. Sel ß-pankreas  

Sel ß-pankreas merupakan salah satu sel endokrin penghasil hormon yang 

diidentifikasi terdapat pada pulau langerhans. Sel ß mempunyai fungsi utama 

mensintesis dan mensekresi insulin supaya kadar glukosa darah berada pada 

rentang fisiologis. Sekresi insulin dapat dipicu oleh beberapa hal yaitu nutrisi 

(leusin, glutamin dalam kombinasi dengan leucine, asam lemak nonesterified), 

hormon, neurotransmiter, dan obat-obatan (sulfonilurea, glinides). Resistensi 

insulin dan disfungsi sel ß dapat diinduksi oleh faktor genetik dan lingkungan 

seperti obesitas (Popa and Mota, 2013). 

b. Komplikasi 

Diabetes merupakan salah satu  penyakit kronis yang ditandai dengan 

hiperglikemia. Tujuan dari pencegahan hiperglikemia adalah menurunkan 

morbiditas dan mortalitas (Fowler, 2008). Komplikasi diabetes melitus tipe 2 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu komplikasi akut (ketoasidosis, 

hiperosmolar non ketotik, dan hipoglikemia) dan komplikasi kronis 

(makroangiopati dan mikroangiopati) (Perkeni, 2006), selain komplikasi akut dan 

komplikasi kronis komplikasi tersebut dapat dibedakan menjadi komplikasi 

makrovaskuler (penyakit arteri koroner dan penyakit arteri perifer yaitu 

arteriosklerosis, serta stroke) dan komplikasi mikrovaskuler (diabetik nefropati, 

neuropati, dan retinopati) (Fowler, 2008). 
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1) Diabetik ketoasidosis 

Diabetik ketoasidosis (DKA) merupakan salah satu komplikasi akut yang 

paling berbahaya bagi penderita diabetes. Tanda-tanda dari komplikasi ini adalah 

peningkatan kadar gula darah (hiperglikemia) >300 mg/dL , ketosis (penumpukan 

asam β hidroksibutirat dan asam asetoasetat dalam tubuh), asidosis (turunnya pH 

darah karena terlalu banyak asam), kelelahan, pandangan kabur, mulut dan kulit 

kering, serta mual dan muntah. Diabetik ketoasidosis kebanyakan disebabkan 

karena adanya defisiensi insulin yang menyebabkan gula darah tidak terkontrol 

(Alldredge et al., 2013).  

2) Hiperosmolar non ketotik 

Komplikasi ini secara klinis diartikan sebagai adanya defisiensi insulin 

relatif dan hiperglikemia (osmolalitas serum biasanya > 1.000 mg/dl), dehidrasi, 

dan pingsan hingga koma apabila tidak segera ditangani, dan tidak adanya ketosis 

atau asidosis. Hiperosmolar non ketotik hampir memiliki kesamaan dengan 

diabetik ketoasidosis yaitu tingginya kadar gula darah yang bisa mencapai 600 

mg/dL yang dapat mengakibatkan darah menjadi kental. Gula yang berada 

didalam darah akan menarik air keluar sel sehingga dikeluarkan dari tubuh 

melalui kencing secara terus menerus dan menyebabkan dehidrasi. Hal yang 

membedakan keduanya adalah gejala dari hiperosmolar non ketotik adalah 

penderitanya mengalami nafas yang cepat dan dalam dam nafasnya berbau keton 

(Fishbein and Palumbo, 2013). 

3) Hipoglikemia 

Hipoglikemia merupakan salah satu gejala akut yang umum diderita oleh 

pasien diabetes. Hipoglikemia paling sering disebabkan oleh penggunaan insulin 

dan agen antihiperglikemik oral yaitu sulfonilurea. Seseorang dikatakan 

hipoglikemia apabila kadar ggula darah menurun hingga <60 mg/dL. Gejala 

hipoglikemia antara lain adalah berdebar, banyak keringat, gemetar, rasa lapar, 

pusing, gelisah, kesadaran menurun sampai koma (Perkeni, 2006).  
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4) Komplikasi makrovaskuler  

Komplikasi makrovaskuer dapat disebut sebagai makroangiopati. 

Komplikasi ini merupakan bagian dari komplikasi akut diabetes melitus tipe 2 

yang dapat menyerang pembuluh darah jantung, pembuluh darah tepi, dan 

pembuluh darah otak (Perkeni, 2006). Penyakit kardiovaskuler (cardio vascular 

disease/CVD) merupakan salah satu contoh dari komplikasi makrovaskuler yang 

merupakan penyebab utama kematian pada penderita diabetes melitus baik tipe 1 

maupun tipe 2 sekaligus berperan sebagai penyakit yang memperbesar beban 

biaya pasien. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu komplikasi 

makrovaskuler yang paling erat kaitannya dengan diabetes melitus. Hal ini 

dibuktikan oleh studi terbaru mengenai kaitan keduanya bahwa risiko infark 

miokard (MI) pada orang dengan diabetes sama besarnya dengan risiko pada 

pasien non diabetes namun memiliki riwayat infark miokard. Faktor-faktor yang 

berperan dalam penyakit kardiovaskuler pada penderita diabetes tipe 2 antara lain 

pengaturan sindrom metabolik yang termasuk obesitas perut, hipertensi, 

hiperlipidemia, dan peningkatan koagulabilitas. Mekanismenya patologinya 

diawali oleh proses aterosklerosis, yang menyebabkan penyempitan dinding arteri 

di seluruh tubuh. Aterosklerosis dapat disebabkan oleh adanya peradangan kronis 

dan cidera dinding arteri dalam sistem pembuluh darah perifer atau koroner, 

karena ada peradangan, terjadi penumpukan lipid teroksidasi dari partikel LDL 

oleh angiotensin 2 di dinding endotel arteri yang kemudian menyebabkan 

proliferasi otot polos di dinding arteri dan akumulasi kolagen (Fowler, 2008). 

5) Retinopati diabetik 

Retinopati diabetes merupakan komplikasi mikrovaskuler yang paling 

umum. Parah tidaknya retinopati bergantung pada keparahan dan berapa lama 

seseorang menderita diabetes serta adanya penyakit penyerta yaitu hipertensi. 

Mekanisme dasar dari seluruh komplikasi mikrovaskuler adanya stres osmotik 

dari akumulasi sorbitol, sedangkan mekanisme patologis dari retinopati diabetes 

diawali oleh reduktase aldosa berperan dalam pengembangan komplikasi diabetes. 

Reduktase aldosa merupakan enzim awal dalam jalur intraseluler poliol yang 
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melibatkan konversi glukosa menjadi sorbitol. Kadar glukosa yang tinggi 

meningkatkan fluks molekul gula melalui jalur poliol, yang menyebabkan 

akumulasi sorbitol dalam sel, sehinggabisa mempromosikan pembentukan 

glikosilasi produk akhir (AGEs) nonenzimatik. Tanda-tanda dari retinopti 

ploriferatif ialah pembentukan pembuluh darah baru pada permukaan retina yang 

dapat menyebabkan perdarahan vitreous ditandai dengan munculnya sebagai titik-

titik merah pada retina selama pemeriksaan dan apabila tidak segera diobati maka 

akan menyebabkan kebutaan (Fowler, 2008). 

6) Nefropati diabetik 

Nefropari diabetik diawali dengan tanda mikroalbuminuria dengan ciri-

ciri ekskresi albumin dari 30-299 mg/24 jam kemudian diikuti dengan proteinuria 

yakni adanya protein dalam urin sebanyak > 500 mg dalam 24 jam. Pada 

penderita diabetes melitus apabila terjadi komplikasi nefropati akan terjadi 

perubahan patologis seperti peningkatan ketebalan membran glomerulus, 

pembentukan mikroaneurisme, dan pembentukan nodul mesangial (Fowler, 2008). 

Penderita diabetes melitus yang mengalami nefropati diabetik berkaitan dengan 

peningkatan tekanan darah (hipertensi). Hipertensi yang tak terkontrol dapat 

menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus yang menjadi pertanda kerusakan 

ginjal. Progresifitas keparahan nefropati diabetik hingga stadium 5 yaitu pada 

stadium ini laju filtrasi glomerulus sangat rendah dan terdapat tanda-tanda fibrosis 

ginjal (Sumantri, 2010).  
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7) Neuropati diabetik  

Menurut American Diabetes Association neuropati diabetik diartikan 

sebagai adanya tanda atau gejala disfungsi saraf perifer pada penderita diabetes. 

Tanda dan gejala dari neuropati diabetik meliputi hilangnya sensorik untuk 

sentuhan ringan, getaran, dan suhu, serta penderita biasanya mengalami 

kehilangan refleks pergelangan kaki, kesemutan, mati rasa, hingga nyeri yang 

akan bertambah parah terutama dimalam hari yang dapat diketahui melalui 

pemeriksaan fisik. Manifestasi dari neuropati perifer pada diabetes meliputi 

sensorik, fokal/multifokal, dan neuropati otonom. Diabetes neuropati otonom 

menyebabkan morbiditas yang signifikan dan bahkan kematian pada pasien 

dengan diabetes dan dapat menyebabkan disfungsi neurologis seperti  sembelit, 

diare, gastroparesis, anhidrosis, disfungsi kandung kemih, disfungsi ereksi, silent 

ischemia, dan bahkan kematian jantung mendadak (Fowler, 2008). 

3. Ulkus diabetikum 

Penyakit kaki pada penderita diabetes disebabkan oleh penyakit vaskular 

perifer atau oleh neuropati atau lebih sering akibat keduanya. Gangguan suplai 

vaskuler disertai adanya tekanan eskternal misalnya dari sepatu atau tekanan 

disuatu titik (pressure point) yang memicu predisposisi jaringan dan pembentukan 

ulkus sistemik hingga terbentuk gangren. Iskemik yang terjadi pada kaki dapat 

ditandai oleh denyut nadi yang melemah, warna kaki yang memucat dan kulit 

terasa dingin. Adanya redistribusi tekanan pada kaki dapat menyebabkan ulserasi 

(Ben and Wood, 2006). 

Salah satu komplikasi diabetes melitus yang bersifat kronis adalah ulkus 

atau ulkus diabetik. Ulkus dapat menyebabkan kecacatan pada penderita diabetes. 

Ulkus dapat diartikan sebagai luka terbuka yang terdapat di permukaan kulit atau 

selaput lendir. Ulkus bisa menyebabkan kematian jaringan yang luas karena 

adanya invasi kuman yang dapat menimbulkan bau khas pada ulkus 

(Andyagreeni, 2010). 
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a. Etiologi 

Penyebab utama dari ulkus diabetikum melibatkan neuropati yang 

diakibatkan karena hiperglikemia kronis dan penyakit mikrovaskuler yang 

menyebabkan cedera saraf. Trauma pada kaki juga membantu proses munculnya 

ulkus diabetikum. Trauma dapat terjadi karena aktivitas sehari-hariseperti berjalan 

dalam waktu yang lama dan pemakaian sepatu yang tidak sesuai selain itu riwayat 

amputasi juga dilaporkan menjadi penyebab timbulnya ulkus pada banyak kasus 

di Inggris dan Irlandia (Papanas and Maltezos, 2013).  

Selain neuropati, faktor resiko yang dapat menyebabkan ulkus adalah 

kelainan bentuk kaki, pergerakan tulang dan sendi yang terbatas, lama waktu 

seseorang menderita diabetes melitus, gangguan penglihatan, dan gangguan ginjal 

dalam waktu yang lama (Frykberg et al., 2006). 

b. Patofisiologi 

Faktor predisposisi yang menyebabkan adanya ulkus diabetikum 

diantaranya adalah riwayat ulserasi atau amputasi, tekanan kaki, edema perifer, 

iskemia, nefropati, kontrol glukosa yang buruk, usia tua dan diabetes 

berkepanjangan, sedangkan faktor lain seperti pasien dengan latar belakang 

miskin sosial ekonomi perawatan kesehatan dan tingkatan pendidikan 

dikategorikan sebagai faktor resiko yang menentukan keparahan ulkus. Neuropati 

perifer diabetes merupakan penyebab utama ulkus diabetikum. Neuropati dapat 

mempengaruhi saraf sehingga menyebabkan penurunan sensoris dan motoris pada 

saraf yang terkena. Pasien diabetes yang terkena ulkus 66% terjadi pada 

ekstremitas bawah. Mekanime utama dari neuropati yang menyebabkan ulkus 

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kelainan metabolik akibat hiperglikemia, 

kelainan pada metabolisme asam lemak, aktivasi protein jalur C-kinase, 

pembentukan produk akhir terglikasi, myoinisitol, jalur poliol, produksi faktor 

pertumbuhan dan antibodi jaringan saraf. Neuropati memicu atrofi di kaki 

menyebabkan perubahan anatomi kaki menyebabkan dan osteomyelitis kedua hal 

ini mengganggu integritas kulit yang mengakibatkan kulit menjadi lebih rentan 

terhadap infeksi sekaligus memberikan jalan bagi mikroba untuk melakukan 
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invasi sehingga apabila terdapat luka akan sulit disembuhkan dan apabila makin 

parah akan membentuk ulkus kronis. 

Penyakit pembuluh darah perifer (Pheripheral Vascular Disease) 

merupakan penyakit oklusi aterosklerosis dari ekstremitas bawah meskipun bukan 

faktor resiko independen melainkan beriringan dengan adanya neuropati perifer. 

Pasien diabetes memiliki insiden yang lebih tinggi terjadi aterosklerosis, 

penebalan basal membran kapiler, pengerasan dinding arteriol dan endotel 

proliferasi. Mekanisme dari PVD ini adalah penderita diabetes memiliki suplai 

darah arteri yang minim dan karena iskemia perifer bercabang pasokan darah yang 

tidak tepat ke perifer menyebabkan suatu jaringan tidak dialiri darah dengan 

lancar seingga bila ada luka terbuka penyembuhannya akan lambat, berisiko 

ulserasi, dan infeksi kronis dengan tingkat penyembuhan rendah yang bila 

dibiarkan bisa terjadi gangren hingga amputasi.  

(Noor et al., 2015) 

c. Infeksi 

Infeksi adalah peristiwa masuknya mikroorganisme dan terjadinya 

pertumbuhan mikroorganisme tersebut di dalam tubuh (Tietjen, 2004). Penderita 

ulkus diabetikum sangat rentan terkena infeksi karena bakteri dapat berkembang 

dengan cepat pada luka yang didukung oleh gula darah yang tinggi (Waspadji, S., 

2006). Tanda dan gejala dari ulkus diabetikum selain adanya infeksi sistemik 

terdapat pula tanda dan gejala infeksi non sistemik. Menurut Nursing Practice 

Guideline tanda dan gejala infeksi non sistemik dibagi menjadi dua yakni tanda 

dan gejala yang tidak mengancam ekstremitas dan yang mengancam ekstremitas, 

keduanya disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Tanda dan gejala pada ulkus diabetikum 

Infeksi yang tidak mengancam 

ekstremitas 

Infeksi yang mengancam ekstremitas 

Infeksi superfisial Infeksi luka dalam Infeksi sistemik 

Tidak memerlukan 

pengobatan 

Nyeri (di kaki sebelumnya 

mati rasa) 

Demam 

Terjadi granulasi pada 

jaringan 

Pembengkakan, indurasi Nyeri 

Perluasan granulasi Eritema (> 2 cm) Meriang  
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Tabel 4. Lanjutan 
Infeksi yang tidak mengancam 

ekstremitas 

Infeksi yang mengancam ekstremitas 

Daerah baru kerusakan atau 

nekrosis 

Bertambahnya daerah luka Hipotensi 

Meningkatnya eksudat Luka hingga menembus 

jaringan 

Kegagalan multi-organ 

Merusak jaringan lunak Luka menembus ke tulang 

Bau busuk Gejala seperti flu 

Anorexia 

Kontrol glukosa tidak 

menentu 

(Registered Nurses Association of Ontario, 2005) 

Luka yang dibiarkan menjadi kronis akan menyebabkan infeksi yang 

lebih kompleks dari bakteri, termasuk bakteri gram negatif aerobik dan anaerob 

serta campuran bakteri aerob dan anerob terutama pada infeksi yang terjadi di 

luka yang dalam yang dapat meningkatkan keparahan infeksi (Mendes and Neves, 

2012). Contoh bakteri yang umumnya menginfeksi penderita ulkus diabetikum 

terdapat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Bakteri yang umum menginfeksi ulkus diabetikum 

 Aerob Anaerob 

Gram + Staphylococcus aureus 

Staphylococcus epidermidis 

Enterococcus 

Streptococcus species 

Corynebacterium species 

Peptococcus magnus 

Peptostreptococcus species 

Bacteroides species 

Bacteroides fragilis 

Clostridium perfingens  

Clostridium species 

Gram -  Proteus mirabilis 

Proteus vulgaris  

Eschericia coli 

Klebsiella spesies 

Pseudomonas aeruginosa 

- 

(Frykberg et al., 2006) 

 

Infeksi kaki dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Blister terinfeksi: biasanya disebabkan oleh ketidaktepatan pemilihan alas 

kaki yang menyebabkan terjadinya pemisahan lapisan superfisial epidermis 

dari lapisan yang lebih dalam. 

2) Abrasi terinfeksi: kejadian ini menyebabkan traumatis dari lapisan tanduk 

kulit, meninggalkan lapisan yang lebih dalam yang terbuka. 
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3) Ulkus terinfeksi: merupakan perpanjangan dari abrasi sebelumnya dan 

biasanya karena tekanan dari luar. 

4) Luka tusuk 

5) Kapalan terinfeksi: paling sering diakibatkan oleh tekanan intermiten yang 

terulang-ulang karena pemilihan alas kaki yang buruk dan/atau kelainan 

bentuk kaki sebagai hasil akhir neuropati diabetes dan osteroarthropathy 

6) Corns terinfeksi: merupakan irisan kerucut jaringan keratin yang biasa 

terjadi pada tumit atau di bawah kepala metatarsal 

(Rodrigues and Mitta, 2011) 

d. Gangren Diabetik 

Ulkus yang semakin parah dapat dikatakan sebagai gangren. Gangren 

diabetik adalah luka diabetik yang sudah membusuk dan bisa melebar, ditandai 

dengan jaringan yang mati berwarna kehitaman dan berbau karena disertai 

pembusukan oleh bakteri (Ismayanti, 2007). 

Terdapat beberapa acuan mengenai pembagian derajat keparahan ulkus 

diantaranya adalah menurut Wagner tahun 1983 dan menurut IDSA 2007 yang 

keduanya masih digunakan sampai saat ini seperti yang ditampilkan pada Tabel 6 

dan Tabel 7.  

Tabel 6. Klasifikasi keparahan ulkus berdasarkan Infectious Disease Society of America 

Klasifikasi berdasarkan 

keparahan 

Deskripsi klinis 

Uninfected Luka tanpa nanah atau manifestasi peradangan 

Mild Terdapat dua atau lebih 2 manifestasi peradangan (bernanah 

atau eritema, nyeri, hangat, dan ada pengerasan atau rasa tebal); 

setiap selulitis atau eritema meluas lebih dari 2 cm di sekitar 

luka infeksi terbatas pada kulit atau jaringan subkutan 

superficial; tidak ada komplikasi lokal atau penyakit sistemik. 

Moderate Infeksi pada pasien yang secara sistemik terlihat baik dan 

metabolismenya stabil tetapi memiliki satu atau lebih tanda 

berikut: selulitis meluas hingga 12 cm; limfangitis menyebar 

dibawah fascia; abses jaringan dalam; gangren; keterlibatan 

otot, tendon, sendi, atau tulang 

Severe Infeksi pada pasien dengan toksisitas sistemik atau 

ketidakstabilan metabolik (misalnya demam, menggigil, 

takikardi, hipotensi, muntah, leukositosis, asidosis, 

hiperglikemia, atau peningkatan kadar kreatinin dan nitrogen 

urea darah) 

(IDSA, 2007) 
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Tabel 7. Klasifikasi keparahan ulkus berdasarkan Wagner 

Derajat keparahan 

ulkus 

Manifestasi 

Derajat 0 Tidak ada lesi terbuka, kulit masih utuh dengan kemungkinan 

disertai kelainan bentuk kaki seperti claw/callus. 

Derajat I Disebut juga ulkus superfisial, hanya terbatas dibagian kulit 

Derajat II Disebut juga ulkus dalam, dapat menembus tendon dan tulang 

Derajat III Abses dalam, yang disertai dengan atau tanpa osteomielitis 

Derajat IV Gangren jari kaki atau bagian distal kaki dengan atau tanpa selulitis 

Derajat V Gangren seluruh kaki atau sebagian tungkai 

(Wagner, 1983) 

Gangren disebut sebagai kematian jaringan dalam tubuh. Gangren dapat 

disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke bagian tubuh atau oleh infeksi bakteri. 

Darah membantu mendistribusikan nutrisi, oksigen dan hormon yang dibutuhkan 

tubuh. Hal ini juga membawa racun dan bahan limbah ke hati dan ginjal untuk 

dikeluarkan dari tubuh.  Ketika aliran darah tersumbat, tubuh akan kekurangan 

nutrisi. Nutrisi yang kurang menyebabkan jaringan mati karena tidak 

mendapatkan oksigen dan dibawa oleh darah. Gangren dapat terjadi di permukaan 

tubuh maupun di dalam tubuh, seperti pada kulit dan pada otot atau organ. Gejala 

yang timbul biasanya adalah perubahan warna kulit, pembengkakan dan nyeri di 

daerah yang terkena, gangren, demam dan berbau busuk. Gangren dibagi menjadi 

dua jenis yaitu gangren kering (dry gangren) dan gangren basah (wet gangren). 

Dry gangren disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke suatu organ tubuh 

sedangkan wet gangren disebabkan oleh adanya infeksi bakteri sehingga wet 

gangrene perlu pengobatan dengan antibiotik (X-plain Patient Education, 2013). 

4. Terapi Antibiotik 

Penatalaksanaan terapi infeksi dapat dilakukan menggunakan 

antibakteri/antibiotik, antijamur, antivirus, antiprotozoa. Infeksi yang disebabkan 

oleh bakteri dapat diobati dengan antibiotik (Hadi U., 2009). Antibiotik (dan 

turunannya) hanya diperlukan ketika ada infeksi pada luka. Pasien diabetes 

dengan komplikasi ulkus/gangen akan mengalami penurunan perfusi dan respon 

imun, namun tidak semua mengalami hal tersebut. Infeksi pada luka akibat ulkus 

yang telah menyebar hingga ke tulang atau tidak adanya tanda-tanda kesembuhan 

setelah empat minggu pengobatan dan jika muncul komplikasi lainnya harus 
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mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Rumah sakit menerapkan clinical 

pathway atau alur tindakan perawatan terhadap pasien yang menjalani rawat inap 

yang berbeda pada tiap penyakit. Clinical pathway yang ditetapkan oleh RSUD 

dr. Moewardi Surakarta untuk ulkus diabetikum disajikan dalam Tabel 8 dan 

algoritme pengobatan ulkus diabetikum menurut pedoman National Health 

Service tahun 2014 ditampilkan pada Tabel 9 berdasarkan pada derajat keparahan 

ulkus yang dibagi menjadi 4 tingkatan/staging, serta menurut Infectious Disease 

Society of America tahun 2012 disajikan pada Tabel 10.  

Tabel 8. Clinical pathway pasien ulkus diabetikum rawat inap di RSUD dr Moewardi 

Surakarta 

Tindakan rawat inap pasien ulkus diabetikum menurut wagner stage 1 dan 2 

Lama rawat inap: 7 hari 

Tindakan Keterangan 

Infus NaCl 0,9% atau Ringer Laktat Diberikan sejak rawat inap hari 1-7 

O2 3-4cc Diberikan bila ada indikasi sesak 

Antibiotik empiris Diberikan sampai hari ke 4 

Antibiotik definitive Diberikan sejak hari ke 5-7 

Insulin (i.v) Diberikan sejak rawat inap hari 1-7 

Aspilet/Clopidogrel Diberikan sejak rawat inap hari 1-7 

Koreksi albumin, anemia, dan elektrolit Diberikan bila ada indikasi 

Cilotazol Diberikan sejak rawat inap hari 1-7 jika ada 

PAD 

Nekrotomi  Diberikan sejak rawat inap hari 1-7 jika ada 

infeksi 

Debridement  Dilakukan pada hari ke 2 

Modern dressing  Diberikan sejak rawat inap hari 1-7 

Tindakan rawat inap pasien ulkus diabetikum menurut wagner stage 3 dan 4 

Lama rawat inap: 14 hari 

Infus NaCl 0,9% atau Ringer Laktat Diberikan sejak rawat inap hari 1-14 

O2 3-4cc Diberikan bila ada indikasi sesak 

Antibiotik empiris Diberikan sampai hari ke 3 

Antibiotik definitive Diberikan sejak hari ke 4-14 

Insulin (i.v) Diberikan sejak rawat inap hari 1-14 

Aspilet/Clopidogrel Diberikan sejak rawat inap hari 1-14 

Koreksi albumin, anemia, dan elektrolit Diberikan bila ada indikasi 

Cilotazol Diberikan sejak rawat inap hari 1-14 jika ada 

PAD 

Nekrotomi  Diberikan sejak rawat inap hari 1-14 jika ada 

infeksi 

Debridement  Dilakukan pada hari ke 1, 4, 7, dan 14 

Modern dressing  Diberikan sejak rawat inap hari 1-14 

(RSDM, 2015)
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Tabel 9. Pedoman pengelolaan infeksi ulkus diabetik untuk dewasa oleh Guideline National Health Service (NHS) 2014 

Derajat 

ulkus 

Klasifikasi berdasarkan 

keparahan 

Mikroorganisme Terapi antibiotik secara empiris Durasi pengobatan Komentar 

Grade 1 Tidak ada tanda-tanda 

infeksi 

Tidak terinfeksi Tidak diperlukan pengobatan dengan 

antibiotik 

- - 

Grade 2 Infeksi ringan: tidak ada 

penyakit sistemik. 

Terdapat dua atau lebih  

tanda-tanda inflamasi 

(bernanah atau eritema, 

nyeri, hangat, dan ada 

pengerasan atau rasa 

tebal); setiap selulitis 

atau eritema meluas 

lebih dari 2 cm di 

sekitar luka, infeksi 

terbatas pada kulit atau 

jaringan subkutan 

Kemungkinan besar disebab- 

kan oleh monomikrobial 

Staphylococcus aureus atau 

β-haemolytic streptococci 

Pengobatan antimicrobial 

sebelumnya: Kemungkinan 

besar disebabkan oleh poli- 

mikrobial oleh bakteri gram 

negatif selain diatas 

 

   

 

 

Tidak selalu dibutuhkan pengobatan 

melalui IV 

Treatment naïve:   

Flukloksasilin 500mg–1g PO setiap 6 jam  

Alergi Penisilin:   

Ko-trimoxazol (Septrin®) 960mg PO tiap 

12 jam  

Mengalami kegagalan terapi antimikroba 

(contoh: baru saja gagal menggunakan 

terapi Flukloxacillin pada dosis lazim 

misalnya 1g 4x sehari): Ko-amoksiiklav 

625mg PO tiap 8 jam   

Risiko tinggi positif MRSA:  

Doksisiklin 200mg PO 1x sehari  

 

Dipantau selama  48 

jam dengan hasil 

mikrobiologi dan 

terapi antibiotik 

ditargetkan tepat  

Durasi yang 

diharapkan 7-12 hari 

Risiko tinggi 

MRSA jika:  

•MRSA 

diketahui 

positif 

• Menjalani rawat 

inap >7 hari  

•Rawat inap 

dalam 3 bulan 

terakhir di 

beberapa rumah 

sakit  

 

  

 

Grade 3 Infeksi sedang:  

Tidak ada penyakit 

sitemik dan limfangitis, 

atau infeksi jaringan 

dalam yang melibatkan 

tendon atau tulang, 

atau adanya nanah, 

Atau selulitis lebih dari 

2cm disekitar luka 

  

Kemungkinan besar dise- 

babkan oleh monomikrobial 

Staphylococcus  

aureus atau β-haemolytic  

streptococci    

 

Pengobatan antimicrobial 

sebelumnya: Kemungkinan 

besar disebabkan oleh 

polimikrobial oleh bakteri 

gram negatif selain diatas 

 

Obat pilihan utama:  

Ko-amoksiklav 625mg PO tiap 8 jam atau  

Ko-amoksiklav 1.2g IV tiap 8 jam    

Alergi Penicillin: 

Klindamisin 450–600mg PO /IV tiap 6 jam    

Jika limfangitis: 

tambahkan Klindamisin 450-600mg IV tiap  

6 jam (jika belum pernah digunakan obat 

tersebut)  

 

Dipantau selama  48 

jam dengan hasil 

mikrobiologi dan 

terapi antibiotik 

ditargetkan tepat  

Durasi yang 

diharapkan 10 hari 

sampai 3 minggu 

Perlu 

dipertimbangkan 

rujukan klinik 

ulkus kaki 
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Tabel 9. Lanjutan 

Derajat 

ulkus 

Klasifikasi berdasarkan 

keparahan 

Mikroorganisme Terapi antibiotik secara empiris Durasi pengobatan Komentar 

 NB. Iskemia yang 

disertai infeksi sedang  

Harus mendapatkan 

terapi yang sama dengan 

infeksi berat 

 

 

 

Mengalami kegagalan terapi antimikroba:  

Perlu didiskusikan dengan ahli 

mikrobiologi 

Risiko tinggi positif MRSA:  

Tambahkan Vankomisin IV (dosis 

disesuaikan dengan pedoman Vankomisin).  

Diperbolehkan beralih ke pengobatan oral 

dengan persetujuan dari tim ahli 

  

Grade 4 

dan 

Severe 

Sepsis 

infeksi berat: 

ulkus yang diiringi 

dengan penyakit 

sistemik (demam,  

muntah, syok,  

kebingungan, ketidak- 

stabilan metabolik) 

atau Iskemia ditambah 

infeksi sedang 

Secara empiris menutupi 

polymicrobial Gram positif 

dan infeksi Gram negatif 

termasuk bakteri anaerob 

Obat pilihan pertama:   Klindamisin 600 

mg IV setiap 6 jam ditambah Piperasilin- 

Tazobaktam (Tazosin) 4,5 gram IV setiap 

8 jam 

Alergi penicillin ringan:   

Meropenem 1gram IV tiap 8 jam 

Alergi Penicillin sedang:  

Klindamisin 600mg IV tiap 6 jam, 

ditambah Siprofloksasin 400mg IV tiap 12 

jam 

Risiko tinggi positif MRSA:  

Tambahkan Vankomisin IV (dosis 

disesuaikan dengan pedoman Vankomisin).  

Diperbolehkan beralih ke pengobatan oral 

dengan persetujuan dari tim ahli 

Dipantau selama  48 

jam dengan hasil 

mikrobiologi dan 

terapi antibiotik 

ditargetkan tepat  

Durasi yang 

diharapkan 10 hari 

sampai 3 minggu 

Menginformasikan 

masukan dari Tim 

Diabetes sesegera 

mungkin. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2
2
 

Tabel 10. Pedoman pengelolaan infeksi ulkus diabetik berdasarkan Guideline Infectious Disease Society of America tahun 2012 

Derajat keparahan Antibiotik Keterangan 

Mild Dikloksasilin Merupakan antibiotik spektrum sempit 

Klindamisin Digunakan untuk pasien yang memiliki resiko MRSA 

Sefaleksin -  

Levofloksasin Digunakan 1x sehari, digunakan untuk melawan bakteri Staphyllococcus aureus 

Doksisiklin Digunakan untuk pasien yang memiliki resiko MRSA dan bakteri gram negatif 

Amoksisilin-Klavulanat Merupakan antibiotik spektrum luas yang dapat mencakup bakteri anaerob 

Trimetropim-Sulfametoksazol Digunakan untuk pasien yang memiliki resiko MRSA dan bakteri gram negatif 

Moderate dan Severe Levofloksasin Digunakan 1x sehari, digunakan untuk melawan bakteri Staphyllococcus aureus 

 Sefoksitin Dapat mencakup bakteri anaerob 

Seftriakson Dapat digunakan 1x sehari 

Ampisilin-Sulbaktam Digunakan untuk melawan bakteri Pseudomonas aeriginosa 

Moksofloksasin Digunakan 1x sehari, merupakan antibiotik spektrum luas yang dapat mencakup 

bakteri anaerob 

Ertapenem Digunakan 1x sehari, merupakan antibiotik spektrum luas yang dapat mencakup 

bakteri anaerob, kecuali Pseudomonas aeriginosa 

Tigesiklin Digunakan untuk pasien yang memiliki resiko MRSA, dapat memicu mual dan 

muntah 

Levofloksasin atau Siprofloksasin 

dengan Klindamisin 

Dapat digunakan untuk infeksi parah akibat Staphyllococcus aureus 

Imipenemi-Silastatin Merupakan antibiotik spektrum luas 

Derajat keparahan Antibiotik Keterangan 

Wagner stage 1-3 Metronidazol-Seftriakson - 

Tikarsilin-Klavulanat - 
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E. Keterangan Empiris 

Dari hasil penelitian dapat diperoleh data yang sesuai kriteria inklusi dan 

diharapkan dapat diketahui tingkat ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien 

diabetes melitus dengan komplikasi ulkus/gangren melalui data rekam medik 

pasien yang menjalani terapi rawat inap. 


