
HUBUNGAN ANTARA NILAI HbA1c DENGAN NILAI                            

ANKLE BRACHIAL INDEX (ABI) PADA PASIEN ULKUS   

DIABETIK DI RSUD Dr. MOEWARDI  

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

 

Oleh: 

EKO SUPRAPTO 

J 210 130 083 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN  

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018 



i 
 

 



ii 
 



iii 
 

 

 

 



1 
 

HUBUNGAN ANTARA NILAI HbA1c DENGAN NILAI ANKLE 

BRACHIAL INDEX (ABI) PADA PASIEN ULKUS  DIABETIK DI RSUD 

Dr. MOEWARDI SURAKARTA 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit metabolik ditandai 

dengan hiperglikemi. Pasien DM  yang tidak melakukan pemeriksaan gula darah 

rutin dapat berakibat pada peningkatan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol. 

HbA1c merupakan kontrol glukosa jangka panjang, menggambarkan kondisi 8-12 

minggu sebelumnya, karena paruh waktu eritrosit 120 hari. Penanganan kadar 

gula darah yang tidak tepat dalam jangka waktu lama berakibat pada komplikasi 

kronis seperti ulkus diabetik yang tak kunjung sembuh, amputasi dan kematian. 

Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan Ankle Brachial Index (ABI). ABI adalah 

pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit arteri perifer. 

Ankle brachial index memiliki akurasi dan kepekaan yang tinggi untuk 

mengetahui penyakit vaskuler. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan 

antara nilai hba1c dengan nilai ankle brachial index (ABI) pada pasien ulkus 

diabetik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Metode:Jenis penelitian kuantitatif, 

desain penelitian deskriptif korelatif, pendekatan cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 rata-rata sebanyak 

42 orang. Teknik sampling accidental sampling. Alat ukur dengan kuesioner tensi 

meter dan cek list . Analisis data menggunakan uji statistik rank spearman. Hasil 

Penelitian: diketahui bahwa hubungan antara kadar HBa1c dengan nilai ABI 

pada pasien ulkus diabetik di RSUD dr. Moewardi Surakarta didapakan nilai 

p=0,00 dan  nilai rho = 0,853 dengan diartinya mempunyai korelasi yang positif 

dan sangat tinggi, sehingga H0 ditolak jadi dapat disimpulkan terdapat hubungan 

yang signifikan antara kadar HBa1c dengan nilai ABI pada pasien ullkus diabetik. 

 

Kata kunci: Kadar HbA1c, nilai ankel brakhial indeks, ulkus diabetik 

 

ABSTRACT 

Background: Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disease which is indicated by 

hyperglicemia. Patients DM who do not check blood sugar routine can result in 

increased levels blood glucose uncotrolled. HbA1c is a long-term glucose control, 

describes the condition of 8-12 weeks before, because the part time of 

erythrocytes is 120 days. The improper handling of blood sugar level in the long-

term caused chronic complications, such as diabetic ulcer which does not heal, 

amputation and death. Therefore, Ankle Brachial Index (ABI) examination is 

needed. ABI is an examination which is done to find out the existence of 

peripheral artery disease. Ankle Brachial Index has high accuration and 

sensitivity to find out peripheral vascular disease. This research aimed to find out 
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the relationship between HbA1c level and the Ankle Brachial Index (ABI) in the 

diabetic ulcer patient at Regional Public Hospital Dr. Moewardi of Surakarta. 

Method: The type of the research was quantitative, the design of the research was 

correlative descriptive, the approach was cross sectional. The population of the 

research was all of the patients of Diabetes Mellitus Type 2 about 42 persons. The 

sampling technique was accidental sampling. The measuring instruments were 

using questionnaire, tensimeter (spyghmomanometer), and checklist. The 

technique of analyzing data was using spearman rank statistical test. The result 

of the research: it was found out that the relation between HbA1c level and Ankle 

Brachial Index (ABI) in the diabetic ulcer patient at Regional Public Hospital Dr. 

Moewardi of Surakarta obtained the value of p=0,00 and rho= 0,853. It meant 

that they had positive and very high correlation, so H0 was denied. Therefore, it 

could be concluded that there was a significant relation between HbA1c level and 

Ankle Brachial Index (ABI) in the diabetic ulcer patient. 

 

Keywords: HbA1c level, ankle brachial index, diabetic ulcer 

 

1. PENDAHULUAN 

Diabetes Militus (DM) adalah serangkaian penyakit metabolik dimana 

terjadi meningkatnya kadar glukosa darah (hiperglikemia) ditandai kerusakan 

pada kerja insulin, kelainan pengeluaran insulin atau keduanya. Diabetes 

militus diklasifikasikan menjadi empat yaitu: diabetes militus tipe 1, diabetes 

militus tipe 2, dan diabetes gastasional (Smeltzer, 2014).  

Penderita diabetes umumnya adalah diabetes militus tipe 2. Diabetes 

militus tipe 2 biasanya terdiagnosa di usia lebih dari 40 tahun, Diabetes 

militus adalah salah satu faktor penyebab kebutaan pada orang dewasa di usia 

20-74 tahun, penyakit gagal ginjal kronis, dan terhitung kurang lebih 40% 

kasus baru. Selain itu, diabetes militus menyebabkan lebih dari separuh kasus 

amputasi nontraumatik di Amerika Serikat (Black & Hawks, 2014). 

Diabetes militus tipe 2 adalah penyakit yang disebabkan oleh 

penurunan jumlah insulin atau penurunan sensitifitas terhadap insulin 

mengakibatkan menumpuknya kadar glukosa darah (hiperglikemia)        

(Smeltzer, 2011). 

Kontrol glukosa darah dapat dilakukan dengan pemeriksaan HbA1c. 

A1c merupakan kadar glukosa darah yang dapat diperiksa 3 bulan sekali. 

Pemeriksaan ini ditujukan sebagai bentuk pengaturan gula darah yang 
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dilakukan 3 atau 6 bulan sekali berdasarkan kriteria yang berlaku. American 

Diabetes Association (ADA) merekomendasikan pemeriksaan kadar glukosa 

darah dilakukan tiap 6 bulan sekali jika klien memenuhi target pengendalian 

glikemik 7% dan tiap 3 bulan pada klien yang belum mencapai target primer 

atau glikemik >7%. 

Komplikasi Diabetes Militus menurut waktunya dibagi dua yaitu 

komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut meliputi 

hipoglikemia, hiperglikemia, dan ketoasidosis diabetik. Sedangkan komplikasi 

kronis terbagi 2 yaitu komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler. 

 Penyakit makrovaskuler (penyakit pembuluh darah perifer) merupakan 

penyakit kronis yang ditandai dengan aterosklerosis (penyempitan dan 

pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan lemak di dalam dinding 

pembuluh darah). Yang termasuk kedalam penyakit makrovaskuler meliputi : 

hipertensi, penyakit jantung koroner, infeksi, dan penyakit pembuluh perifer 

(Black & Hawks, 2014). 

Penyakit pembuluh darah perifer atau sering juga disebut Peripheral 

Arterial Diseases (PAD) merupakan gangguan aliran darah diluar pembuluh 

darah jantung yang dapat berakibat buruk bila dalam kurun waktu yang lama. 

Penyakit ini biasanya dapat mengenai daerah seperti di daerah perut, tungkai 

dan kaki (Santoso, 2016). 

Pada ekstremitas bawah,  (PAD) memiliki gejala asimtomatik atau 

dengan gejala nyeri iskemik, luka atau ulkus yang proses penyembuhanya 

lama, kehilangan jaringan dan kematian (Sonter & Chuter, 2016). 

Ankle Brachial Index (ABI) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk 

mengetahui adanya penyakit arteri perifer dengan membandingkan tekanan 

darah sistolik pada pergelangan kaki yaitu, arteri dorsalis pedis dan tibial 

posterior dengan tekanan darah sistolik brakial. Ankle brachial indeks 

memiliki akurasi dan sensitivitas yang tinggi untuk mengetahui gangguan 

pembuluh darah tepi. Jika aliran darah normal di ekstremitas bawah, tekanan 

pada pergelangan kaki harus sama atau sedikit lebih tinggi dari yang dilengan 

(William, 2012). 
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2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2015), rancangan 

penelitian ini analitik yang menggunakan pendekatan penelitian cross 

sectional di mana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat 

akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 2015). 

Rancangan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nilai 

HbA1c dengan nilai Ankle Brachial Index  (ABI) pada pasien ulkus diabetik di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Analisa data adalah menganalisis data yang digunakan pada data 

kuantitatif (Nursalam, 2013). Analisa data terdiri dari 2 bagian yaitu univariat 

dan bivariat. Analisa univariat merupakan analisa yang menggambarkan 

karakteristik setiap variabel, sedangkan analisa bivariat untuk menguji 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. 

Analisa univariat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel-

variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti 

adalah nilai HbA1C dan Nilai ABI pada Penderita Ulkus Diabetik di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

Setelah dilakukan analisa univariat akan diketahui hasilnya, yaitu 

karakteristik atau distribusi setiap variabel, dan dapat dilanjutkan analisa 

bivariate yang digunakan untuk menghasilkan hubungan antara dua variabel 

yang bersangkutan, yaitu variabel independen dan variabel dependen 

(Natoatmodjo, 2015). Analisa data yang digunakan adalah uji Rank Spearman 

. Menurut Hidayat (2014), uji Rank Spearman  digunakan untuk menganalisa 

hasil observasi untuk mengetahui hubungan yang signifikan pada data 

berskala ordinal. 

ρ=1- (6Σbi
2 

:N (N
2
-1) 

Keterangan : 

ρ
  

= Koefisien korelasi Spearman Rank  

d1 = Beda antara dua pengamatan berpasangan  

N = Pengamatan 



5 
 

 Kriteria pengujian hipotesis:  

Ho ditolak bila harga ρ hitung > ρ tabel 

Ho diterima bila harga ρ hitung < ρ tabel 

Proses pengolahan data harus melalui tahap-tahap sebagai berikut 

(Notoatmodjo, 2010) : 

Editing : kegiatan untuk mengecek & memperbaiki isian instrumen. 

Skoring : memberikan nilai masing-masing nilai laborat HbA1c dan hasil 

pengukuran ABI responden. 

Coding : mengubah data berbentuk kalimat/huruf menjadi angka/bilangan.  

Tabulating : mengumpulkan dan mengelompokkan secara teliti 

berdasarkan variabel yang diteliti ke dalam bentuk tabel.  

Entry data : memasukkan data ke komputer dengan menggunakan aplikasi 

program SPSS for windows versi 24.00.  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil Penelitian 

Jumlah responden keseluruhan adalah 30 pasien ulkus diabetik. Pada 

sub bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum responden dilihat dari, 

umur dan jenis kelamin. 

Karakteristik responden berdasarkan umur disajikan pada berikut: 

Tabel  1 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur 

Umur Frekuensi Persentase (%) 

30-40 tahun 

41-50 tahun 

51-60 tahun  

>60 tahun 

4 

7 

14 

5 

13,3 

23,3 

46,7 

16,7 

Jumlah   30 100,0 

      Sumber: data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian mayoritas berumur antara 51-60 tahun yaitu sebanyak 14 orang 

(46,7%), sedangkan yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 7 orang 
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(23,3%) dan yang berumur >60 tahun sebanyak 5 orang (16,7%). 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada berikut : 

Tabel  2 

Distribusi Frekuensi Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 

Perempuan 

10 

20 

33,3 

66,7 

Jumlah   30 100,0 

      Sumber: data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 20 orang 

(66,7). 

Karakteristik responden berdasarkan lama menderita DM disajikan pada 

berikut : 

Tabel  3 

Distribusi Frekuensi Menurut Lama Menderita DM 

Lama DM Frekuensi Persentase (%) 

<5  tahun 

5-10 tahun 

>10 tahun 

16 

6 

8 

53,3 

20,0 

26,7 

Jumlah   30 100,0 

  Sumber: data primer, 2017 

Berdasarkan tabel  3 tersebut menunjukkan bahwa responden 

dalam penelitian mayoritas menderita DM selama <5 tahun yaitu sebanyak 

16 orang (53,3%) 

Analisa univariat digunakan untuk mengetahui distribusi dan 

frekuensi variable penelitian. Berdasarkan uji descriptive frequencies 

dengan bantuan komputer program SPSS versi 24.00 diperoleh hasil 

sebagai berikut: 
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Adapun distribusi frekuensi responden menurut kadar HBa1c ditampilkan 

pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Kadar HBa1c 

Kadar HBa1c Frekuensi Persentase 

(%) 

Mean±SD 

Terkontrol baik 

Terkontrol sedang  

Tidak terkontrol  

1 

7 

22 

3,3 

23,3 

73,3 

 

10,130±2,47 

Jumlah  30 100,0  

Sumber: data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa responden mayoritas 

mempunyai tingkat kadar HBa1c tidak terkontrol yaitu sebanyak 22 

responden (73,3%), dan yang terkontrol sedang sebanyak 7 orang 

(23,3%) serta yang terkontrol baik hanya 1 orang (3,3%).  

Adapun distribusi frekuensi responden menurut nilai ABI 

ditampilkan pada tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 5   

Distribusi Frekuensi Nilai ABI  

Nilai ABI Frekuensi Persentase (%) Mean ±SD 

Normal 

Ringan  

Sedang  

Berat  

2 

11 

4 

13 

6,7 

36,7 

13,3 

43,3 

 

1,047±1,26 

Jumlah  30 100,0  

 Sumber: data primer diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

responden mempunayi ABI dalam kategori berat yaitu sebanyak 13 

orang responden (43,3%) dan yang masuk dalam kategori normal 

sebanyak 2 responden (6,7%). 
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Analisa bivariat yng dilkukan peneliti adalah menggunakan 

korelasi rank spearman yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kadar HBa1c dengan nilai Ankle Brachial Index 

pada pasien Ulkus Diabetik. Pengolahan data-data yang 

dikumpulkan oleh peneliti dibantu oleh program SPSS versi 24.00 

for windows. 

Tabel. 6  

Korelasi  Hba1C dengan ABI 

Kategori  HbA1c Kategori ABI 

 Normal  Ringan  Sedang  Berat  Total 

 N      %      N          %          N         %        N         %          N          % 

Terkontrol baik 1 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,3 

Terkontrol 

sedang 

0 0,0 6 20,0 1 3,3 0 0,0 7 23,3 

Tidak terkontrol 1 3,3 5 16,7 3 10,0 13 43,3 22 73,3 

Total  2 6,7 11 36,7 4 13,3 13 43,3 30 100,0 

p-value: 0,000       dengan  analisis korelasi spearman rank 

Dari hasil output tabel 6 analisis korelasi spearman rank dengan 

menggunakan SPSS diperoleh angka p-value: 0,000 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,853> 0, hal ini menunjukkan bahwa antara kadar 

HbA1c dengan nilai ABI memiliki hubungan yang positif dan sangat 

tinggi. 

3.2 Pembahasan  

Berdasarkan tabel pengolahan data diatas diperoleh bahwa 

mayoritas responden berumur antara 51-60 tahun yang memiliki jumlah 

frekuensi 14 orang responden dengan presentase 46,7%. Umur berkaitan 

erat dengan kanaikan kadar gula dalam darah, sehingga semakin 

meningkatnya umur seseorang maka gangguan toleransi glukosa 

seseorang tersebut akan semakin tinggi. 

Berdasarkan tabel pengolahan data diatas diperoleh bahwa 

mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yang memiliki jumlah 

frekuensi 20 orang responden dengan presentase 66,7%. Hal ini senada 

dengan Riskesdas (2013) yang menyampaikan datanya bahwa penderita 
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DM meningkat seiring dengan juga meningkatnya proporsi kegemukan. 

Yaitu data kegemukan sebesar 18,8% pada tahun 2007 menjadi 26,6 % 

pada tahun 2013.  Ironisnya kegemukan lebih tinggi daripada laki-laki 

dimana perempuan meningkat dari 14,8% pada tahun 2007 menjadi 

32,9% pada tahun 2013, sedangkn laki-laki hanya 13,9% menjadi 19,7%. 

Alhasil kenaikan DM pun lebih tinggi pada perempuan dari pada laki-

laki. Ada kesejahteraan, tetapi sepertinya masyarakat kita tidak siap 

menghadapinya. Ini lebih kepada gaya hidup serba instan, makan banyak, 

dan jarang aktivitas fisik. 

Berdasarkan tabel pengolahan data diatas diperoleh bahwa 

mayoritas responden lama menderita DM antara <5 tahun yang memiliki 

jumlah frekuensi 16 orang responden dengan presentase 53,3%. Lamanya 

pasien DM menderita ulkus dapat mempengaruhi proses penyembuhan 

luka, semakin lama ulkus diabetik tidak ditangani dengan benar maka 

suplai oksigen dan nutrisi kejaringan akan semakin menurun sehingga 

jaringan nekrotik yang terbentuk akan semakin banyak. 

Hasil pemeriksaan hemoglobin A1c merupakan pemeriksaan 

tunggal yang sangat akurat untuk menilai status glikemik jangka panjang 

dan berguna pada semua tipe penyandang DM. Pemeriksaan ini 

bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan kendali glikemik        

(Soewondo, 2014). 

Pembentukkan HbA1c terjadi dengan lambat yaitu selama 120 

hari, yang merupakan rentang hidup sel darah merah. HbA1c terdiri atas 

tiga molekul, HbA1a, HbA1b dan HbA1c, sebesar 70 %. HbA1c dalam 

bentuk 70% terglikolisasi (mengabsorbsi glukosa). Jumlah hemoglobin 

yang terglikolisasi bergantung pada jumlah glukosa yang tersedia. jika 

kadar glukosa darah meningkat selama waktu yang lama, sel darah merah 

akan tersaturasi dengan glukosa menghasilkan glikohemoglobin (Kee Jl, 

2013). 

Berdasarkan dari hasil pengolahan data diatas, diketahui bahwa 

rerata dari distribusi kadar HBa1c adalah 10,130 dengan jumlah 



10 
 

frekuensi tertinggi ada 22 orang responden dan persentase 73,3% yaitu 

responden dengan kadar HBa1c yang tidak terkontrol.  

Ankle Brachial Index (ABI) adalah tes skrining vaskular non 

invasif untuk mengidentifikasi penyakit arteri perifer.ABI adalah rasio 

yang berasal dari tekanan darah sistolik pergelangan kaki (dorsalis pedis 

dan tibialis posterior) setiap kaki kanan dan kiri dibandingkan dengan 

lengan brakialis (Aboyanset et al, 2012). 

Berdasarkan dari hasil pengolahan data diatas, diketahui bahwa 

rerata dari distribusi nilai ABI adalah 1,047 dengan jumlah frekuensi 

tertinggi ada 13 orang responden dan persentase 43,3% yaitu responden 

dengan nilai ABI yang abnormal berat.  

 Dalam keadaan normal tekanan sistolik di tungkai bawah (ankle) 

sama atau sedikit lebih tinggi dibandingkan tekanan darah sistolik lengan 

atas (brachial) (Jusi, 2010). Pada keadaan di mana terjadi stenosis arteri 

di tungkai bawah maka akan terjadi penurunan tekanan. Dalam beberapa 

kasus, kondisi arteri yang mampat pada area pergelangan kaki dapat 

menyebabkan tidak diperolehnya tekanan sistolik meskipun tekanan 

manset >250 mmHg (Aboyans et al, 2012).  

Dalam kasus lain, diperoleh tekanan sistolik arteri pergelangan 

kaki jauh lebih tinggi daripada arteri di lengan yang berarti nilai ABI 

melebihi batas normal. Situasi ini terkait dengan terjadinya kalsifikasi 

dinding arteri yang dapat terjadi pada pasien gagal ginjal stadium akhir, 

penyakit medial calcinosis, bahkan sebagian dari penderita DM (Aboyan 

et al, 2012). 

Pada kondisi arteri yang mengalami kalsifikasi, tidak berarti 

bahwa terjadi oklusi arteri walaupun 2 kondisi tersebut sering terjadi 

berdampingan. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya false negatif pada 

pemeriksaan ABI, yakni tidak dapat menentukan ada tidaknya stenosis 

ketika terjadi kalsifikasi arteri yang ditandai dengan nilai ABI >1,3 

(Aboyans et al, 2012). Alternatif pemeriksaan non invasif lain yang 

dapatmemberikan penentuan adanya oklusi ketika nilai ABI tinggi yakni 
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dengan pemeriksaan toe-brachial index atau analisis bentuk gelombang 

dengan Doppler (Jusi, 2010).  

Beberapa penelitian dengan dilakukannya tes alternatif tersebut 

menunjukkan tingkat oklusi arteriperifer terjadi pada pasien dengan nilai 

ABI tinggi berkisar 60-80%.Pengukuran toe brachial index berguna 

dalam situasi tersebut, karena arteri di daerah digital jarang 

mengembangkan kalsifikasi, sehingga dapat dijadikan penentuan akurat 

ketika mendapat kondisi di atas (Aboyans et al,2012) 

Berdasarkan dari tabel hasil pengolahan diatas, diketahui bahwa 

hubungan antara kadar HBa1c dengan nilai ABI pada pasien ulkus 

diabetik di RSUD dr. Moewardi Surakarta didapakan nilai p=0,00 dan  

nilai rho = 0,853 dengan diartinya mempunyai korelasi yang positif dan 

sangat tinggi, sehingga H0 ditolak jadi dapat disimpulkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara kadar HBa1c dengan nilai ABI pada 

pasien ullkus diabetik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang diteliti 

oleh Dwikayana, Subawa, dan Yasa bulan april sampai september 2014, 

mengenai gambaran HbA1c pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan 

komplikasi ulkus kaki diabetik di poliklinik penyakit dalam RSUP 

Sanglah Denpasar. Hasil penelitian ini menyebutkan gambaran HbA1c di 

tiap variabel cenderung mengarah pada pengendalian diabetes melitus 

buruk.  

Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan 

di RSUD Ulin Banjarmasin bulan April-Agustus 2012, hasilnya terdapat 

hubungan yang bermakna antara kadar HbA1C dengan kejadian kaki 

diabetik pada pasien DM dengan  p-value 0,008 < (p-< 0,05).  

Pemeriksaan HbA1C sangat bermanfaat untuk mengendalikan 

glukosa darah untuk waktu yang lama, yakni 3 bulan. HbA1c adalah 

hemoglobin terglikasi spesifik, yang terbentuk dari reaksi kimia antara 

glukosa dan hemoglobin (bagian dari sel darah merah). Konsentrasi 

HbA1c tergantung pada konsentrasi glukosa darah dan masa hidup sel 
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darah merah (rata-rata umur sel darah merah adalah 120 hari), sehingga 

dapat menggambarkan konsentrasi glukosa darah rata-rata dalam jangka 

waktu lama yaitu 1-3 bulan. Pemeriksaan HbA1c selama ini lebih 

direkomendasikan untuk kontrol glukosa darah jangka panjang pada 

penyandang DM dan menilai efektivitas terapi. HbA1c memiliki 

efektifitas yang sama  dengan glukosa darah puasa untuk skrining DM 

tipe 2. 

Agar penderita DM tetap dalam keadaan sehat perlu dilakukan 

upaya kontrol nilai HbA1C, karena pengendalian HbA1C yang baik 

dapat mengurangi komplikasi kronik DM hingga 20–30% sedangkan 

setiap penurunan 1% dari HbA1C (misal dari 9 ke 8%), akan 

menurunkan risiko komplikasi sebesar 35%. Pemeriksaan HbA1C dapat 

juga dijadikan sebagai salah satu kriteria diagnosis DM. Pemeriksaan ini 

sangat penting untuk mengevaluasi pengendalian glukosa darah. Ketika 

kadar glukosa darah tidak terkontrol (kadar gula darah tinggi) maka 

kadar gula darah akan berikatan dengan haemoglobin. Oleh karena itu, 

rata-rata kadar gula darah dapat ditentukan dengan cara mengukur kadar 

HbA1C. 

Bila kadar gula darah tinggi dalam beberapa minggu maka kadar 

HbA1C akan tinggi pula, kadar HbA1C normal antara 4% sampai dengan 

6,5%.24 Melalui pemeriksaan HbA1C akan diketahui kedisiplinan dan 

kepatuhan pasien DM tipe 2 dalam melaksanakan program pengobatan, 

program diet dan program perubahan gaya hidup. Keberhasilan program-

program tersebut tidak dapat dievaluasi dalam kurun waktu yang pendek 

karena untuk perubahan gaya hidup dibutuhkan waktu yang lama. Hal ini 

sesuai dengan nilai laboratorium HbA1C yang menggambarkan kendali 

glukosa darah dalam kurun 3 bulan. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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4.1.1 Rata-rata pasien ulkus diabetik di RSUD Dr. Moewardi memiliki 

umur lebih dari 51 tahun. 

4.1.2 Rata-rata lama pasien menderita ulkus diabetik di RSUD Dr. 

Moewardi < 5 tahun 

4.1.3 Mayoritas  pasien ulkus diabetik di RSUD Dr. Moewardi 

mempunyai kadar nilai Hba1C kategori tidak terkontrol. 

4.1.4 Mayoritas  pasien ulkus diabetik di RSUD Dr. Moewardi 

mempunyai kadar nilai ABI  kategori berat. 

4.1.5 Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar HBA1c dengan 

nilai ABI pada pasien ulkus diabetik di RSUD Dr. Moewardi. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta maka saran yang 

diajukan meliputi: 

4.2.1 Bagi instansi terkait 

Semoga hasil penelitian ini  dapat di jadikan sumber informasi dan 

acuan untuk meningkatkan kinerja perawat dalam meningkatkan 

kualitas hidup pasien dengan melakukan pemeriksaan dini yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan komplikasi 

amputasi. 

4.2.2 Bagi masyarakat 

Masyarakat diharapkan mencari informasi terkait penanganan ulkus 

diabetik dan mau melakukan pemeriksaan HbA1c secara rutin dan 

berkala. 

4.2.3 Bagi peneliti 

Diharapkan ada penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait 

kadar HbA1c, nilai ABI dan tingkat keparahan ulkus kaki diabetik. 
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