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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes Mellitus merupakan suatu gangguan metabolisme karbohidrat, 

protein dan lemak yang ditandai oleh hiperglikemia atau peningkatan kadar 

glukosa dalam darah yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin atau 

menurunnya kerja insulin (Adhiarta, 2011 dan American Diabetic Association, 

2012). Diabetes Mellitus disebabkan oleh hormon insulin penderita yang tidak 

mencukupi atau tidak efektif sehingga tidak bisa bekerja secara normal. Menurut 

World Health Organization (WHO) pada tahun 1997 dalam Porth (2007) 

mengklasifikasikan diabetes menjadi empat jenis, antara lain: Diabetes Mellitus 

tipe I, Diabetes Mellitus tipe II, Diabetes Mellitus tipe lain serta Diabetes 

Kehamilan. 

Kenaikkan jumlah penduduk dunia yang terkena penyakit Diabetes Mellitus 

semakin mengkhawatirkan. Menurut World Health Organization (WHO), pada 

tahun 2000 jumlah penduduk dunia yang menderita diabetes sudah mencapai 

171.230.000 jiwa dan pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai jumlah 

366.210.100 jiwa atau naik sebesar 114% dalam kurun waktu 30 tahun. 

Kejadian Diabetes Mellitus yang paling banyak adalah Diabetes Mellitus 

tipe II yang jumlahnya mencapai 90-95% dari seluruh pasien dengan diabetes 

mellitus dan banyak dialami oleh orang dewasa tua lebih dari 40 tahun serta 

lebih sering terjadi pada individu obesitas (The Centers for Disease Control, 
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2005). Ada lima komponen dalam penatalaksanaan diabetes mellitus tipe II, 

yaitu terapi nutrisi (diet), latihan fisik, pemantauan, terapi farmakologi dan 

pendidikan. 

Pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh 

penderita diabetes mellitus dapat membantu perawat dalam melakukan 

pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan kesehatan bagi penderita diabetes 

mellitus memiliki peranan yang penting untuk mengubah perilaku dengan 

meningkatkan pemahaman penderita tentang penyakitnya agar mencapai 

keadaan sehat optimal dan penyesuaian keadaan psikologis serta kualitas hidup 

yang lebih baik. Pendidikan kesehatan pada pasien diabetes mellitus juga 

diperlukan karena penatalaksanaan diabetes mellitus memerlukan perilaku 

penanganan yang khusus seumur hidup. Pasien tidak hanya belajar keterampilan 

untuk merawat diri sendiri guna menghindari fluktuasi kadar glukosa darah yang 

mendadak, tetapi juga harus memiliki perilaku yang preventif dalam gaya hidup 

untuk menghindari komplikasi diabetik jangka panjang (Damayanti, 2015). 

Komplikasi diabetes mellitus ada dua, antara lain komplikasi akut dan 

komplikasi kronis. Komplikasi akut terjadi akibat ketidakseimbangan akut kadar 

glukosa darah, yaitu: hipoglikemia, diabetik ketoasidosis dan hiperglikemia 

hiperosmolar non ketosis (Black & Hawks, 2005). Komplikasi kronis terdiri dari 

makroangiopati (penyempitan pembuluh darah besar) seperti, penyakit jantung 

koroner, cerebrovaskuler, dan vaskuler perifer, mikroangiopati (penyempitan 

pembuluh darah kapiler) jika terjadi di retina mata menyebabkan retinopati 
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diabetik dan di ginjal menyebabkan nefropati diabetik, neuropati diabetik 

mempengaruhi semua jenis saraf, yaitu saraf perifer, otonom dan spinal.  

Komplikasi neuropati menimbulkan permasalahan di kaki berupa ulkus kaki 

diabetik. Adapun mekanisme terjadinya ulkus kaki diabetik antara lain: akibat 

ketidakpatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan, pemeriksaan kaki, 

kurang melaksanakan pengobatan medis, aktivitas pasien yang tidak sesuai, 

kelebihan berat badan, penggunaan alas kaki yang tidak sesuai, kurangnya 

pendidikan kesehatan dan perawatan kaki. 

Salah satu upaya pencegahan  pada pasien diabetes mellitus dengan 

komplikasi neuropati diabetik adalah perawatan kaki. Perawatan kaki merupakan 

aktivitas sehari-hari pasien diabetes mellitus yang terdiri dari memeriksa kondisi 

kaki setiap hari, menjaga kebersihan kaki, memotong kuku dengan baik, 

memilih alas kaki yang benar, pencegahan cidera pada kaki, dan pengelolaan 

awal cidera pada kaki. Perawatan kaki yang baik dapat mencegah dan 

mengurangi komplikasi kaki diabetik hingga 50% (American Diabetic 

Association, 2012). 

Badan Federasi Diabetes Internasional (IDF) pada tahun 2009 

memperkirakan kenaikkan jumlah penderita Diabetes Mellitus dari 7,0 juta jiwa 

pada tahun 2009 menjadi 12,0 juta jiwa di tahun 2030 (Maulana, 2009). 

Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar dengan pertumbuhan 

sebesar 152% atau dari 8.426.000 jiwa pada tahun 2000 menjadi 21.257.000 

jiwa di tahun 2030. 
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Perolehan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, terjadi 

peningkatan prevalensi Diabetes Mellitus di 17 provinsi seluruh Indonesia dari 

1,1%  tahun 2007 meningkat menjadi 2,1% di tahun 2013 dari total penduduk 

sebanyak 250 juta. Dari data – data prevalensi kejadian Diabetes Mellitus 

tersebut, salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penderita 

Diabetes Mellitus sebanyak 509.319 jiwa (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, 2011).  

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten pada tahun 2013, penderita 

Diabetes Mellitus menempati urutan ke 3 dari 11 penyakit yang tidak menular di 

Klaten sebanyak 360 jiwa penderita Diabetes Mellitus tipe I atau yang disebut 

Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) dan 12.989 jiwa penderita 

Diabetes Mellitus tipe II disebut juga Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

(NIDDM). 

Berdasarkan data sekunder yang didapat peneliti di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten pada bulan januari sampai bulan april 2016 diperoleh pasien 

Diabetes Mellitus yang rawat jalan dengan pasien kunjungan lama 517 jiwa dan 

dengan pasien kunjungan baru sebesar 1233 jiwa dengan jumlah penderita 

neuropati diabetik sebanyak 137 jiwa. Data perolehan dari penderita diabetes 

mellitus di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menunjukkan angka kejadian 

diabetes mellitus yang mengalami peningkatan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 10 responden. 

Hasil yang diperoleh pada saat wawancara adalah 7 orang mengatakan belum 

pernah mendapat pendidikan kesehatan dan 3 orang mengatakan sudah pernah 
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mendapat pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki. Dari hasil tersebut, 

sebagian penderita Diabetes Mellitus mengatakan belum pernah mendapatkan 

pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki diabetik dengan benar dan mereka 

mengatakan bahwa perawatan kaki diketahui setelah penderita mengalami luka 

pada kaki. 

Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki diabetik terhadap pengetahuan 

perawatan kaki pada diabetes mellitus di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten“. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya adalah: 

“Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki diabetik 

terhadap pengetahuan perawatan kaki pada diabetes mellitus di RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki 

diabetik terhadap pengetahuan perawatan kaki pada diabetes mellitus di 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan pada penderita Diabetes Mellitus 

sebelum dilakukan pendidikan kesehatan kaki diabetik di RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan pada penderita Diabetes Mellitus setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan kaki diabetik di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten. 

c. Mengetahui pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan dan kemampuan pada penderita Diabetes Mellitus dalam 

melakukan perawatan kaki diabetik di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang keperawatan dengan kasus 

perawatan kaki diabetes mellitus dan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan untuk penelitian lain mengenai pendidikan kesehatan Diabetes 

Mellitus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan data tambahan informasi dan sebagai inovasi untuk 

meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan pendidikan kesehatan 

pada penderita Diabetes Mellitus. 
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b. Bagi Penderita Diabetes Mellitus 

Memberikan informasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan 

kemampuan yang berkaitan dengan penyakit Diabetes Mellitus dan 

meningkatkan upaya perawatan luka diabetik. 

c. Bagi Peneliti 

Mendapatkan ilmu baru tentang penyakit Diabetes Mellitus dan menambah 

wawasan dalam perawatan luka diabetik. 

d. Bagi Instansi Pendidikan 

Menambah bahan kepustakaan terkait dengan pengaruh pendidikan 

kesehatan perawatan kaki diabetik. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Ni Putu Mirah Ayu KB (2015). Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam pencegahan ulkus 

kaki diabetik di poliklinik RSUD Panembahan Senopati Bantul. Hasil 

penelitiannya adalah tingkat pengetahuan pasien diabetes mellitus kelompok 

eksperimen sebelum mendapatkan perlakuan dalam pengetahuan baik 51,90% 

dan tingkat pengetahuan setelah mendapatkan perlakuan dalam pengetahuan 

baik 96,30%. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperiment 

dengan rancangan two group pretest posttest with control group. 

Pengambilan responden dengan teknik consecutive sampling. Analisa data 

menggunakan uji wilcoxon match pairs test dan mann whitney u-test.  
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2. Sunaryo (2007). Perbandingan pendidikan kesehatan antara metode diskusi 

dan pemecahan masalah dalam perubahan perilaku pasien diabetes mellitus 

tipe 2 di RSUD Swadana Pekalongan. Hasil penelitian bahwa metode diskusi 

dan pemecahan masalah dalam membentuk sikap diabetes mellitus tipe 2 

secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna (p >0,05). Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dikombinasikan dengan penelitian kualitatif. 

Penelitian kuantitatif menggunakan metode quasi eksperimen dengan 

rancangan non equivalent control group design with pretest and posttest 

(Cook and Campbell, 1979) sedangkan penelitian kualitatif menggunakan 

metode observasi. 

3. Dedi Supriyadi (2013). Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode 

demonstrasi terhadap kemampuan merawat kaki pada penderita diabetes 

mellitus di RSUD Ungaran. Hasil penelitian terdapat perbedaan kemampuan 

merawat kaki pada penderita diabetes mellitus sebelum dan setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode demonstrasi dan 

menggunakan metode leaflet p -value = 0,003 dan 0,027 (p< 0,05). Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode quasi 

eksperimen yang menggunakan total sampling sejumlah 22 responden. 

Pengumpulan data menggunakan check list. 

4. Muh. Ibnu Abiddunya (2013). Pengaruh pendidikan kesehatan tentang 

perawatan kaki diabetik non ulkus terhadap kemampuan diabetisi dalam 

melakukan perawatan kaki di wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni II 

Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh 



9 

 

pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki diabetik non ulkus terhadap 

kemampuan diabetes dalam melakukan perawatan kaki di wilayah kerja 

Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian 

menggunakan pra – eksperimen ( pre – experiment designs) dengan 

pendekatan one group pretest dan posttest design. 

5. Nova Nur Windasari (2014). Pendidikan kesehatan dalam meningkatkan 

kepatuhan merawat kaki pada pasien diabetes mellitus tipe II. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepatuhan merawat kaki pada 

kelompok yang mendapat pendidikan kesehatan. Metode penelitian ini 

menggunakan quasy eksperimental dengan desain pretest-posttest with 

control group design. 

 


