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HUBUNGAN PENGETAHUAN PERAWATAN KAKI TERHADAP 

PERILAKU PENCEGAHAN ULKUS DIABETIK PADA KLIEN  

DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA  

PUSKESMAS SUKOHARJO 

 

Abstrak 

 

Ulkus diabetik merupakan salah satu komplikasi diabetes mellitus yang dapat 

menyebabkan adanya amputasi bagi klien. Perawatan diri yang baik menjadi salah 

satu kunci pencegahan ulkus diabetik dimana salah satu faktor yang menyebabkan 

sukses tidaknya perawatan tersebut adalah tingkat pengetahuan klien diabetes 

mellitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 

perawatan kaki terhadap perilaku pencegahan ulkus diabetik pada klien DM di 

wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

klien DM tipe II tidak ulkus di Wilayah Kerja Puskesmas Sukoharjo  sebanyak 

1.467 orang. Sample penelitian sebanyak 94 klien diabetes mellitus yang 

diperoleh dengan teknik proportional random sampling. Penggumpulan data 

dengan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan uji Chi 

Square. Hasil uji Chi Square diperoleh nilai hitung 13,874  dan (p) sebesar 0,001 

sehingga H0 ditolak. Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan 

pengetahuan dengan perilaku pencegahan pada responden Diabetes melitus di 

Wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 

 

Kata Kunci : klien diabetes mellitus, pengetahuan, pencegahan ulkus diabetik. 

  

Abstract 
 

Diabetic ulcer is one of the complications of diabetes mellitus which can cause 

amputation for the client. Good self-care is one of the keys to diabetic ulcer 

prevention, where one of the factors that causes the success of the treatment is the 

level of knowledge of the diabetes mellitus client. This study aims to determine 

the relationship between the level of knowledge of foot care to the behavior of 

diabetic ulcer prevention in DM clients in the work area of Sukoharjo Health 

Center. This research is quantitative research with cross sectional approach. The 

population of this study was that all type II DM clients did not have ulcers in the 

Sukoharjo Community Health Center Working Area with 1,467 people. A sample 

of 94 clients with diabetes mellitus was obtained by proportional random 

sampling technique. Data collection using questionnaires, while data analysis 

using Chi Square test. Chi Square test results obtained a value of itungcount 

13.874 and (p) of 0.001 so that H0 is rejected. The conclusion of the study is that 

there is a relationship between knowledge and prevention behavior in respondents 

with diabetes mellitus in the work area of Sukoharjo Health Center, Sukoharjo 

Regency. 
 

Keywords: diabetes mellitus patients, knowledge, diabetic ulcer prevention. 
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1. PENDAHULUAN 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kumpulan penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena ketidak normalan sekresi insulin 

dan kerja insulin (ADA, 2014).  World Health Organization (WHO) sebelumnya 

pernah merumuskan DM menjadi suatu hal yang penting dan secara umum dapat 

dikatakan seperti suatu kumpulan masalah anatomik dan kimiawi akibat dari 

sejumlah faktor yang didapat defisiensi insulin absolut dan gangguan fungsi 

insulin. 

DM terbagi menjadi 2 jenis, yaitu DM tipe 1 (insulin-dependen diabetes 

mellitus), suatu kondisi defisiensi produksi insulin oleh pankreas dan kondisi 

seperti ini hanya bisa diobati dengan pemberian insulin. DM tipe 2 (non-insulin-

dependent diabetes mellitus), terjadi akibat ketidakmampuan tubuh untuk 

merespon insulin yang diproduksi oleh pankreas (resistensi insulin), sehingga 

tidak tercapai kadar gula dalam darah yang normal (Maulana,2009). Berdasarkan 

prevalensi yang ada menyebutkan bahwa klien DM pada tahun 2015 adalah 

sebesar 415 milyar orang di dunia (IDF,2015). 

  Dalam riwayat penyakitnya, salah satu komplikasi jangka panjang yang 

ditimbulkan oleh DM yaitu ulkus diabetik. Ulkus kaki diabetik adalah cedera pada 

semua lapisan kulit, nekrosis atau gangren yang biasanya terjadi pada telapak 

kaki, sebagai akibat dari neuropati perifer atau penyakit arteri perifer pada pasien 

diabetes mellitus (Rosyid,2017). Diantara penyebab terjadinya ulkus diabetik 

adalah akibat penurunan sirkulasi ke perifer yang dipengaruhi oleh tingginya 

kadar gula dalam darah dan penyakit arterial perifer yaitu aterosklerosis 

(Clayton,2009). Ulkus kaki diabetik ditandai dengan peningkatan apoptosis 

fibroblast, penurunan fibroblast proliferasi sel dan inflamasi berkepanjangan 

reaksi (Rosyid,2018). 

Apabila ulkus diabetik tidak segera mendapatkan penanganan dengan serius 

maka dapat meningkatkan penyebab terjadinya amputasi kaki pada klien DM. 

Amputasi terjadi 15 kali lebih sering pada klien diabetes dari pada non diabetes. 
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Hal ini diperkirakan sampai tahun 2032  akan mengalami peningkatan jumlah 

penyandang diabetes di dunia, dan terjadi peningkatan masalah kaki diabetik 

(PERKENI,2011). Prevalensi diabetes melitus tumbuh di seluruh dunia dan telah 

mencapai proporsi epidemi di negara berkembang dan maju (Rosyid,2017). 

Prevalensi klien ulkus kaki diabetik di dunia sekitar 15% dengan risiko 

amputasi 30 %, angka mortalitas 32% (IDF,2015). Penderita diabetes di Indonesia 

yang mengalami komplikasi seperti, neuropati (63,5%), retinopati (42%), 

nefropati (7,3%), makrovaskuler (16%), mikrovaskuler (6%), dan luka kaki 

diabetik (15%). Sedangkan angka kematian akibat ulkus kaki diabetik dan 

ganggren mencapai 17-23%, serta angka amputasi mencapai 15-30%, selain itu 

angka kematian 1 tahun pasca amputasi sebesar 14,8% (Purwanti,2013).  

Ulkus kaki diabetik di Indonesia merupakan penyebab paling besar untuk 

dilakukan perawatan di rumah sakit sebesar 80%. Kewaspadaan terhadap 

persoalan kesehatan kaki diabetes di Indonesia juga masih sangat kurang. Sarana 

pelayanan kaki diabetik yang masih terbatas dan kurangnya tenaga kesehatan 

terlatih tentang pelayanan kaki diabetik menyebabkan pelayanan kaki pada klien 

diabetes di Indonesia masih kurang diperhatikan (PERKENI,2011). 

Pencegahan supaya tidak terjadi amputasi sebenarnya sangat sederhana, 

tetapi sering terabaikan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah 

kepatuhan klien dalam perawatan atau mengatur dirinya untuk mengontrol kadar 

glukosa darah melalui kedisiplinan diet, melakukan pencegahan luka, serta 

perawatan kaki seperti yang telah disarankan oleh tenaga kesehatan. Perawatan 

kaki yang efektif dapat mencegah terjadinya resiko ulkus menjadi amputasi, selain 

itu klien DM perlu dilakukan screening kaki diabetisi dengan membuat format 

pengkajian kaki diabetisi dan mengkatagorikan resiko ulkus kaki diabetik sampai 

tindak lanjut penanganan kaki diabetik sesuai klasifikasi (Maulana,2009). 

Selain itu kurangnya pengetahuan atau kesadaran klien sehingga klien datang 

ke pelayanan kesehatan biasanya dalam keadaan gangren yang berat sehingga 

sering harus dilakukan amputasi, selain itu kesadaran yang rendah pada 

masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap 

tingginya angka kejadian ulkus kaki diabetik di Indonesia (Maulana,2009). 
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Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan kepada klien DM 

yang beresiko terkena ulkus kaki diabetik bahwa diperlukan pendidikan kesehatan 

tentang perawatan kaki secara individual terkait dengan pengetahuan dan 

pemahaman yang tepat (Murtaza,et al,2007). Kemudian dapat dibuktikan bahwa 

tingkat pengetahuan klien DM tentang ulkus kaki diabetik dengan kategori baik 

hanya 34%, hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai 

ulkus kaki diabetik (Sundari, Aulawi & Harjanto,2009). 

Berdasarkan data Nasional, di Provinsi Jawa Tengah kasus DM tertinggi 

dilaporkan oleh Puskesmas Sukoharjo (Dinkes RI,2016). Dan berdasarkan profil 

kesehatan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan data Puskesmas Sukoharjo pada 

tahun 2015 melaporkan sebanyak 5.413 kasus DM dan mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5.052 kasus DM (Profil Puskesmas 

Sukoharjo,2015). 

Menurut hasil survey wawancara yang dilakukan terhadap 10 klien DM di 

wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo, terdapat PROLANIS yang diadakan setiap 1 

bulan sekali. Dalam program tersebut diantaranya pernah dilakukan penyuluhan 

tentang DM beserta komplikasinya dan perawatan kaki DM. Dari 10 orang klien 

diantaranya terdapat 7 klien menderita ulkus diabetik dan 3 orang belum terkena 

ulkus diabetik. 

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Perawatan Kaki Terhadap Perilaku 

Pencegahan Ulkus Diabetik Pada Klien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sukoharjo”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh klien DM tipe II tidak ulkus di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sukoharjo  sebanyak 1.467 orang. Sample penelitian sebanyak 

94 klien diabetes mellitus yang diperoleh dengan teknik proportional random 

sampling. Penggumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data 

menggunakan uji Chi Square. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Pasien 

3.1.1  Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

Perempuan 

Laki-laki 

61 

33 

65 

35 

 Total  94 100 

 

Distribusi karakteristik responden menurut jenis kelamin menunjukkan 

sebagian besar adalah perempuan yaitu sebanyak 61 responden (65%) dan sisanya 

laki-laki sebanyak 33 responden (35%). 

3.1.2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur 

No Umur  Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

30 – 50 tahun 

51 – 60 tahun 

> 60 tahun  

26 

36 

32 

28 

38 

34 

 Total  94 100 

 

Distribusi responden menurut umur menunjukkan distribusi tertinggi adalah 

51 - 60 tahun sebanyak 36 responden (38%), selanjutnya diatas 60 tahun sebanyak 

32 responden (34%), dan 30 – 50 tahun sebanyak 26 responden (28%) . 

3.1.3 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan 

No Pendidikan  Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

SD 

SMP 

SMA 

PT 

6 

29 

52 

7 

6 

31 

55 

7 

 Total  94 100 
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Distribusi responden menurut pendidikan menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah SMA sebanyak 52 responden (55%), selanjutnya SMP sebanyak 29 

responden (31%), perguruan tinggi sebanyak 7 responden (7%) dan SD sebanyak 

6 responden (6%). 

3.1.4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Lama Menderita diabetes mellitus  

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Lama Menderita 

diabetes mellitus  

No Lama Menderita diabetes 

mellitus  

Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

≤ 10 tahun 

11 – 20 tahun 

68 

26 

72 

28 

 Total  94 100 

 

Distribusi lama menderita diabetes melitus menunjukkan sebagian besar 

responden mengalami diabetes melitus lebih kurang dari 10 tahun yaitu sebanyak 

68 responden (72%) dan sisanya mengalami diabetes melitus antara 10-20 tahun 

sebanyak 26 responden (28%). 

3.2 Analisis Univariat 

3.2.1 Pengetahuan  

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan  

No Pengetahuan  Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Kurang 

Cukup 

Baik 

30 

36 

28 

32 

38 

30 

 Total  94 100 

 

Distribusi frekuensi Pengetahuan menunjukkan distribusi tertinggi adalah 

cukup sebanyak 36 responden (38%), selanjutnya kurang sebanyak 30 responden 

(32%) dan baik sebanyak 28 responden (30%). 

3.2.2 Perilaku Pencegahan  

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Perilaku pencegahan  

No Perilaku pencegahan  Frekuensi Persentase (%) 
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1 

2 

Buruk 

Baik 

43 

51 

46 

54 

 Total  94 100 

 

Distribusi frekuensi perilaku pencegahan responden menunjukkan 

distribusi tertinggi adalah baik yaitu sebanyak 51 responden (54%) dan sisanya 

buruk sebanyak 43 responden (46%). 

3.3 Analisis Bivariat 

3.3.1 Uji Chi Square 

Tabel 7 Hasil Uji Chi Square 

Pengetahuan  

Perilaku Pencegahan  
Total 

 

Buruk  Baik  

Frek % Frek % Frek % 

Kurang 22 73 8 27 30 100 hitung = 13,874 

p = 0,001 

Kesimpulan = H0 ditolak 

Cukup 13 36 23 64 36 100 

Baik 8 27 20 72 28 100 

Total  73 76 51 54 94 100 

 

Tabulasi silang pengetahuan ditinjau dari perilaku pencegahan 

menunjukkan bahwa adanya kecenderungan semakin baik pengetahuan maka 

semakin baik perilaku pencegahan ulkus diabetiknya. Hal ini terlihat dari 

distribusi silang dimana responden dengan pengetahuan kurang sebagian besar 

memiliki perilaku pencegahan kurang, sedangkan responden dengan pengetahuan 

cukup dan baik sebagian besar adalah baik. 

Selanjutnya hasil uji Chi Square diperoleh nilai hitung sebesar 13,874 

dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,001. Nilai (p) lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 

0,05) sehingga keputusan uji adalah H0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat 

hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan ulkus diabetikus pada pasien 

diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, 

yaitu semakin baik pengetahuan, maka perilaku pencegahan ulkus diabetik 

semakin baik. 
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3.4 Pembahasan 

Distribusi karakteristik responden menurut jenis kelamin menunjukkan sebagian 

besar adalah perempuan. Prevalensi diabetes mellitus pada perempuan dibuktikan 

dalam penelitian (Jelantik,2014), yaitu terdapat hubungan faktor risiko umur, jenis 

kelamin, kegemukan dan hipertensi dengan kejadian diabetes mellitus di wilayah 

Kerja Puskesmas Mataram Tahun 2013, dimana sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan. Penelitian lain dilakukan (Trisnawati, Kurnia & Setyorogo,2013) 

yang menunjukkan jenis kelamin berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus 

di Puskesmas Kecamatan Cengkareng. 

Distribusi responden menurut umur menunjukkan bahwa distribusi 

tertinggi adalah usia 51- 60 tahun. Peningkatan umur menyebabkan seseorang 

beresiko terhadap peningkatan kejadian diabetes mellitus, orang yang memasuki 

usia 94 tahun keatas, berkaitan dengan terjadinya diabetes karena pada usia tua, 

fungsi tubuh secara fisiologis menurun karena terjadi penurunan sekresi atau 

resistensi insulin sehingga kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian 

glukosa darah yang tinggi kurang optimal (Suyono,2007).  

Hasil Penelitian (Kekenusa,2013) menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara umur dan riwayat hidup dengan kejadian diabetes mellitus , 

dimana orang yang berumur lebih dari 45 tahun memiliki resiko menderita 

diabetes mellitus delapan kali lebih tinggi dibandingkan orang yang berusia 

dibawah 45 tahun. Penelitian lain dilakukan (Jelantik,2014) menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan faktor risiko umur dengan kejadian diabetes mellitus di 

wilayah Kerja Puskesmas Mataram tahun 2013 dimana sebagian besar berumur > 

40 tahun. 

Distribusi responden menurut pendidikan menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah SMA. Tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan pengetahuan 

seseorang. Tingkat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

kesehatan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi 

pikiran seseorang. Seorang yang berpendidikan ketika menemui suatu masalah 

akan berusaha berfikir sebaik mungkin dalam menyelesaikan masalah tersebut. 
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Orang yang berpendidikan baik cenderung akan mampu berfikir tenang terhadap 

suatu masalah (Potter & Perry,2010). 

Pendidikan seseorang berhubungan dengan pengetahuan orang tersebut 

tentang kesehatan. Penelitian (Galveia, Cruz & Deep,2012) tentang pengaruh 

faktor demografis terhadap kepatuhan responden diabetes dalam pengelolaan 

stres, kecemasan dan depresi menyimpulkan bahwa faktor pendidikan merupakan 

salah satu variabel yang memiliki hubungan secara signifikan dengan kepatuhan 

responden diabetes dalam pengelolaan stres, kecemasan dan depresi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengalami diabetes mellitus kurang dari 10 tahun. (Niven,2002) menyatakan 

bahwa mereka yang menjalani pengobatan penyakit lebih dari 4 tahun telah 

mampu menyesuaikan diri dengan penyakitnya. Semakin lama responden 

menjalani terapi penyakit, semakin patuh, karena responden sudah mencapai tahap 

accepted (menerima). Pendapat tersebut sebagaimaan disimpulkan dalam 

penelitian (Kalda ,et al,2008), dan (Reid et al,2009) dalam (Yusra,2011) bahwa 

lama diabetes mellitus berhubungan secara signifikan dengan kualitas hidup 

responden yang pada umumnya lebih rendah pada durasi diabetes yang panjang. 

Selain itu, tingkat kecemasan pada durasi penyakit yang panjang dapat berakibat 

terhadap penurunan kualitas hidup responden diabetes mellitus. Lamanya 

menderita diabetes mellitus juga berpengaruh terhadap keyakinan responden 

dalam perawatan yang tentunya berpengaruh pada kualitas hidupnya. Responden 

yang telah menderita diabetes mellitus ≥ 11 tahun memiliki efikasi diri yang baik 

daripada responden yang menderita diabetes mellitus < 10 tahun, hal itu 

disebabkan karena responden telah berpengalaman dalam mengelola penyakitnya 

dan memiliki koping yang baik. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Pengetahuan pada responden Diabetes melitus di Wilayah kerja Puskesmas 

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah cukup. 

b. Perilaku pencegahan pada responden Diabetes melitus di Wilayah kerja 

Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagian besar patuh. 
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c. Terdapat hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan pada responden 

Diabetes melitus di Wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo Kabupaten 

Sukoharjo. 

4.2 Saran  

a. Bagi Puskesmas 

Bagi pihak puskesmas hendaknya meningkatkan upaya pengetahuan 

responden tentang perilaku pencegahan ulkus diabetik, yaitu dengan 

senantiasa mengingatkan responden tentang kepatuhan menjalani perilaku 

pencegahan yang dianjurkan bagi klien diabetes mellitus, sehingga dapat 

mencegah terjadinya komplikasi diabetes mellitus. Langkah-langkah yang 

dilakukan antara lain melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan kepada 

masyarakat atau menyebarkan pamflet tentang diabetes mellitus kepada 

masyarakat. 

b. Bagi responden diabetes mellitus  

Responden diabetes mellitus hendaknya meningkatkan pengetahuannya 

tentang cara pencegahan komplikasi diabetes mellitus, sehingga dapat 

meminimalkan timbulnya komplikasi diabetes mellitus. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya hendaknya meningkatkan kualitas penelitian dengan 

menambahkan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan perilaku 

pencegahan pasien diabetes mellitus sehingga diketahui faktor apakah yang 

paling dominan berhubungan dengan perilaku pencegahan pasien diabetes 

mellitus. 
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