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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. LatarBelakang 

Diabetes Melitus (DM) merupakan sekelompok kelainan heterogen 

yang ditandai kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemi (Brunner 

& Suddarth, 2013). Insiden dan prevalensi DM tipe 2 cenderung meningkat 

diberbagai penjuru dunia, WHO memprediksi peningkatan jumlah 

penyandang diabetes cukup besar, kenaikan jumlah penyandang DM di 

Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 

2030, senada dengan 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 dalam Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia (Perkeni, 2011) 

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang menyerang kurang 

lebih 12 juta orang, 7 juta dari 12 juta penderita diabetes tersebut sudah 

terdiagnosis. Di Amerika Serikat ± 650.000 kasus diabetes baru terdiagnosis 

setiap tahunnya, prevalensi diabetes pada usia ≥ 65 tahun ( 8,6 % menederita 

diabetes tipe II ). Angka rawat inap penderita diabetes adalah 2,4 kali lebih 

besar pada orang dewasa, 5,3 kali lebih besar pada anak – anak. Separo dari 

keseluruhan penderita diabetes berusia ≥ 65 tahun yang dilakukan rawat inap 

setiap tahunnya (Brunner & Suddarth, 2013) 



2 

 

 

DM terdiagnosis dokter atau gejala sebesar  2,1 %. Prevalensi  diabetes  

melitus  berdasarkan  diagnosis  dokter  dan  gejala meningkat sesuai dengan 

bertambahnya umur, namun mulai umur ≥65 tahun cenderung 

menurun.Prevalensi DM di perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada 

perdesaan, dengan masyarakat yang berpendidikan  lebih  tinggi (Riskesdas, 

2013). 

Diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi Diabetes Melitus 

(DM) di Indonesia mencapai 21,3 juta orang. Sedangkan hasil Riset kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian 

akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki 

ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan daerah pedesaan, DM menduduki ranking ke-6 

yaitu 5,8%. berdasarkan pemeriksaan gula darah pada penduduk usia >15 

tahun diperkotaan 5,7%. Prevalensi nasional Obesitas umum pada penduduk 

usia ≥ 15 tahun sebesar 10.3% dan sebanyak 12 provinsi memiliki prevalensi 

diatas nasional, prevalensi nasional Obesitas sentral pada penduduk Usia ≥ 15 

tahun sebesar 18,8 % dan sebanyak 17 provinsi memiliki prevalensi diatas 

nasional. Sedangkan prevalensi TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) pada 

penduduk usia >15 tahun di perkotaan adalah 10.2% dan sebanyak 13 provinsi 

mempunyai prevalensi diatas prevalensi nasional (Kementerian Kesehatan, 

2009) 

Estimasi dari International Diabetes Federation (IDF) bahwa 382 juta 

orang hidup dengan diabetes pada tahun 2013, pada tahun 2035 angka tersebut 

diperkirakan meningkat menjadi 592 juta orang, dari 382 juta orang tersebut 
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diperkirakan 175 juta diantaranya belum terdiagnosis, sehingga terancam 

berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa 

pencegahan (Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Komplikasi merupakan masalah yang sangat serius dan harus dicegah 

dengan cara melakukan perawatan kaki, karena masalah kaki  diabetik  terjadi 

disebabkan oleh 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. Berkurangnya daya  tahan tubuh  klien  diabetes  melitus 

kronis  juga memperberat  luka menjadi  infeksi yang  bisa  berakibat  fatal 

atau sepsis. Banyaknya  masalah-masalah  yang  dihadapi klien  diabetes  

melitus  khususnya  tentang perawatan kaki dapat dicegah dan diminimalkan 

jika klien melakukan peningkatan pengetahuan dan  praktik  perawatan  kaki  

yang  tepat.  Klien diabetes melitus harus menyadari bahwa kegiatan 

perawatan kaki merupakan bagian dari kebiasaan hidup  sehari-hari (Monalisa 

&  Gultom, 2009 dalam dalam Noor Diani, 2013). 

Perawatan  kaki  merupakan  salah  satu upaya pencegahan primer 

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya luka. Perawatan kaki pada pasien  

diabetes  melitus  harus  dilakukan  agar angka  ulkus  gangren  pada  kaki  

menurun  dan amputasi  dapat  dicegah.  (Tambunan  dalam Soegondo dalam 
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Okatiranti 2013). Angka kematian akibat ulkus gangren pada penderita 

diabetes melitus sebanyak 17%-32%,  sedangkan  laju  amputasi  berkisar  

antara  15-30%.  Komplikasi  pada  kaki  terjadi  dalam insidensi  yang  tinggi  

dan  terjadi  karena  kurangnya  perawatan  dan  tidak  efektifnya  tindakan 

pencegahan  yang  dilakukan (Okatiranti, 2013). Sesuai dengan Pilar 

penatalaksanaan diabetes menurut Perkeni, (2011) ada empat pilar yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan penderita diabetes antara lain ; 

edukasi, nutrisi, latihan jasmani dan terapi farmakologis. 

Peningkatan pengetahuan  tentang  perawatan  kaki merupakan  hal  

yang  sangat  penting  karena pengetahuan  tersebut  akan  menjadi titik  tolak 

perubahan  sikap  dan  gaya  hidup  pasien diabetes  melitus  dan  diharapkan  

dapat mengubah perilaku pasien diabetes melitus sehingga dapat  

meningkatkan  kepatuhan  dalam perawatan  kaki  serta  dapat  meningkatkan 

kualitas  hidup  yang  produktif  mapupun dapat menurunkan  angka  kejadian 

ulkus kaki  diabetes  dan amputasi (Okatiranti, 2013).  

Penderita yang kurang pengetahuan dalam perawatan kaki akan 

berakibat fatal, kaki bisa terjadi ulkus diabetik dan akan bertambah memburuk 

jika tidak mendapatkan pendidikan kesehatan, sesuai dengan penelitian 

Noordiani (2013), yang menjelaskan bahwa 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  
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melaksanakan  pengobatan, aktivitas  yang  tidak  sesuai,  serta  kelebihan 

beban  pada  kaki.  

Sebuah program pendidikan dalam penelitian Samira at all (2015) 

didapatkan hasil bahwa ada perbedaan signifikan setelah dilakukan intervensi, 

peningkatan yang signifikanvtersebut rata-rata pada pengetahuan, sikap, dan 

praktek perawatan kaki dari kelompok intervensi dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Program pendidikan efektif pada kinerja perawatan kaki 

pasien dengan diabetes. Begitu juga dalam penelitian Nagwa, at all (2014) 

dengan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang meliputi data 

pribadi, data medis dan pengetahuan perawatan kaki, perilaku, dan hasil 

pemeriksaan kaki yang komprehensif. Hasilnya Intervensi pendidikan yang 

diterapkan secara signifikan meningkatkan pengetahuan perawatan kaki. 

Sehingga metode dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

perilaku perawatan kaki pada kasus diabetes. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten (RSST) dengan wawancara kepada Koordinator 

penyandang Diabetes di Persatuan Diabetes (Persadia ) pada hari Senin 

tanggal 01 Agustus 2016 didapatkan data sebagai berikut ;Kelompok Persadia 

RSST ini berdiri pada bulan Maret 2016, diketuai  oleh dokter spesialis 

Penyakit Dalam. Kegiatan yang dilakukan pada kelompok Persadia RSST ini 

antara lain adalah setiap hari Selasa melakukan senam rutin, serta 

mendapatkan informasi – informasi seputar penyakit diabetes, serta program 

rumah saki, selama 6 bulan ini penyandang diabetes di Persadia baru 2x 
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diberikan penyuluhan tentang diet DM, penyakit pada lansia, tentang promosi 

program rumah sakit, Penyandang diabetes di Persadia RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten belum pernah mendapatkan informasi tentang perawatan 

kaki diabetes. Anggota Persadia berjumlah sekitar 67 orang (Data Primer : 

Sumber Tim Persadia RSST). 

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 pukul 08.20 peneliti 

melakukan wawancara dengan 14 penyandang Diabetes di Persadia tersebut 

menanyakan tentang apa yang diketahui terkait perawatan kaki, apakah sudah 

pernah mengikuti seminar tentang cara perawatan kaki, apakah sudah ada 

yang pernah melakukan perawatan kaki, apakah sudah melakukan perawatan 

kaki dirumah secara mandiri? dari 14 orang yang diwawancarai tersebut 

ternyata tidak ada satu orangpun yang mengetahui bagaimana cara perawatan 

kaki maupun melaksanakannya secara mandiri, bahkan peserta ingin tahu 

bagaimana cara untuk melakukan perawatan kaki, karena selama ini belum 

pernah diberikan penyuluhan tentang cara perawatan kaki, tetapi pernah 

diberikan penyuluhan tentang diet serta penyakit Diabetes Melitus. 

Penyandang Diabetes di Persadia yang dilakukan wawancara dari 14 

orang tersebut mengatakan bahwa setiap hari baik dirumah maupun sedang 

keluar rumah mereka selalu menggunakan alas kaki ; sandal / sepatu seadanya, 

bahkan tidak tahu harus menggunakan sepatu yang seperti apa, tahunya yang 

penting pakai alas kaki, kalau kaos kaki selalu memakainya dengan alasan biar 

tidak kedinginan, kebiasaan  minum obat dilakukan secara rutin sesuai anjuran 

dokter, untuk olah raga yang dilakukan senam setiap satu minggu sekali, 
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kebiasaan sehari – hari dirumah aktivitas yang dilakukan adalah olah raga 

ringan dengan jalan kaki atau yang penting gerak. 

Berdasarkan data tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Perawatan Kaki terhadap 

Tingkat Pengetahuan dan Sikap pada Kelompok Persadiadi RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten”. 

B. RumusanMasalah 

Banyaknya Peserta Persadia yang tidak tahu tentang perawatan kaki, 

maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu “Apakah Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Perawatan Kaki terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap pada 

kelompok Persadia  di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten”? 

C. TujuanPenelitian 

1. TujuanUmum 

a. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan perawatan kaki diabetik 

terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada pasien Diabetes Mellitus 

kelompok Persadia RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.   

b. Untuk mengetahui pengetahuan penyandang diabetik di Persadia 

tentang perawatan kaki 

c. Mengetahui sikap penyandang diabetik di Persadia tentang perawatan 

kaki 
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2. TujuanKhusus 

a. Mengetahui karakteristik responden (Umur, Jenis kelamin, Pendidikan 

dan Pekerjaan pasien Diabetes Mellitus Kelompok Persadia  di RSUP 

dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten). 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan pada Kelompok Persadia  di RSUP 

dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebelum dan sesudah diberikan 

Pendidikan Kesehatan Perawatan kaki 

c. Mengetahui Sikap pada Kelompok Persadia  di RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten sebelum dan sesudah diberikan Pendidikan 

Kesehatan Perawatan kaki 

d. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan perawatan kaki diabetik 

terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada pasien Diabetes Mellitus 

kelompok Persadia RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

e. Perbedaan pengetahuan dan sikap pada kelompok perlakuan dan 

kontrol setelah dilakukan Pendidikan Kesehatan Perawatan kaki 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini akan memperbanyak khasanah keilmuan bagi pembaca 

2. Praktis 

a. Bagi profesi keperawatan 

Sebagai bahan untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang 

Perawatan kaki terhadap tingkat pengetahuan pasien Diabetes Mellitus  
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b. Bagi Responden 

Diharapkan responden memahami tentang pentingnya Perawatan kaki 

pada pasien Diabetes Mellitus  

c. Bagi Masyarakat 

Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya Pendidikan Kesehatan Perawatan kaki pada pasien 

Diabetes Mellitus  

d. Bagi Peneliti sendiri 

Peneliti dapat mengetahui pengaruh Pendidikan Kesehatan Perawatan 

kaki terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada pasien Diabetes 

Mellitus dan dapat mengaplikasikannya dilingkungan maupun 

masyarakat. 

E. KeaslianPenelitian 

1. Pramesti,D.E.(2011), dengan judul penelitian Perbedaan Pengetahuan 

tentang Perawatan Kaki pada Penderita Diabetes Mellitus sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan. Metode penelitian : 

eksperimentes pra-pos dalam satu kelompok (One – Grup Pre test – post 

test desain ). Populasi 37 responden. Teknik pengambilan sampel dengan 

purposive sampling dari 15 responden. Hasil penelitian: ada perbedaan 

dalam pengetahuan pada pasien DM sebelum dan sesudah dilakukan 

pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki, dengan nilai p 0,041 <α 

(0,05) 
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2. Supriyadi, et all ( 2013 ), dalam jurnal penelitian dengan judul Pengaruh 

pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi terhadap kemampuan 

merawat kaki pada penderita diabetes mellitus. Metode penelitian : 

kuantitatif jenis penelitian quasy eksperiment. Menggunakan total 

sampling sejumlah 22 responden. Pengumpulan data menggunakan check 

list. Hasil penelitian: Wilcoxon Sign Rank Test, ada perbedaan kemampuan 

merawat kaki pada penderita Diabetes mellitus sebelum dan setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode demonstrasi 

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

Whitney Test, hasil p-value = 0,001 (p<0,05). 

3. N.B.Lincoln & K.A.Radford & F.L.Game&W. J. Jeffcoate (2008), judul 

penelitian Pengaruh Pendidikan Perawatan Kaki dalam Pencegahan 

Skunder Ulkus Kaki. Metode penelitian dengan menggunakan metode 

observasi secara random control trial with an intervention and a control 

group. Menggunakan total sampling hasil ada pasien kelompok intervensi 

87 pasien dengan rata-rata usia 63,5tahun dan 85 Pasien control rata-rata 

usia 64,9 tahun. Tidak ada perbedaan yang signifikan (p>0,05) yang 

diamati pada kelompok insiden ulkus dalam 6 bulan (intervensi 30%, 

control 21%) atau 12 bulan (intervensi 41%,mengontrol 41%). 

Direkomendasikan perilaku perawatan kaki pada 12 bulan lebih baik 

dibandingkan kelompok control (p=0,03), tetapi pendidikan tidak 

signifikan (p>0,05) berpengaruh pada kualitas hidup. Kesimpulan : terkait 

intervensi perilaku perawatan kaki,tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara yang diberikan program pendidikan dengan perawatan biasa. 
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4. Eva Thors Adolfsson, Marie-Louise Walker-Engstrom, Bibbi Smide, 

Karin Wikblad (2006), judul penelitian edukasi pasien diabetes tipe 2 

dengan Random Control studi evaluasi 1 tahun. Tujuan penelitian ini 

adalah untukmengevaluasi dampak dari pendidikan kelompok intervensi 

pada diabetes tipe 2 pada keperrcayaan diri pasien terhadap pengetahuan 

diabetes, kemandirian dan kepuasan. Metode yang digunakan adalah study 

observasi. Dengan jumlah responden 101 pasien secara acak, 42 pasien 

kelompok intervensi dan 46 pasien control. Hasil penelitian ini pada 

evaluasi 1 tahun signifikan lebih tinggi dikelompok intervensi 

dibandingkan kelompok kontrol (p<0,05). Tidak ada perbedaan signifikan 

yang ditemukan dikemandirian, kepuasan kehidupan sehari-hari, BMI dan 

HbA1c antara kelompok control dan intervensi. 

5. Ko, S. H., Song, K. H., Kim, S. R., Lee, J. M., Kim, J. S., Shin, J. H., & 

Cha, B. Y. (2007), judul penelitian Efek Jangka panjang Diabetes intensif 

terstruktur program pendidikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. 

Metode penelitian dengan menggunakan studi observasi. Sampel : orang 

diabetes tipe 2(n=547). Hasil : Pasien yang menyelesaikan program 

Diabetes intensif terstruktur 160 (73.1%) Mean HbA1c (7,9 ± 1,2 vs 8,7 ± 

1,6%; P <0,05) dan frekuensi rawat inap yang terkait dengan diabetes per 

pasien per tahun (0,3 ± 0,6 vs 0,8 ± 0,9; P <0,05)  secara signifikan lebih 

rendah pada kelompok Diabetes intensif terstruktur program pendidikan 

dibandingkan pada kelompok kontrol. Kesimpulan : Program pendidikan 

pasien intensif diperlukan bagi penderita diabetes. 

 


