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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Diabetes melitus menjadi penyakit yang banyak diderita masyarakat di 

hampir semua golongan. Diabetes melitus adalah penyakit metabolik dengan 

bersifat kronik dan akut, yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah  

akibat dari adanya gangguan insulin dan sekresi insulin. Insulin adalah hormon 

yang disekresi dari pankreas dan dibutuhkan dalam proses metabolisme glukosa. 

Saat insulin tidak bekerja sebagaimana fungsinya maka terjadi penumpukan 

glukosa di sirkulasi darah atau hiperglikemia. Berdasarkan standard of medical 

care in diabetes, klasifikasi diabetes berdasarkan penyebabnya. Diabetes tipe 1 

adalah tubuh sangat tidak mampu memproduksi insulin akibat kerusakan sel beta 

pankreas ataupun adanya proses autoimun. Umumnya diabetes tipe 1 menyerang 

anak-anak diusia 12-18 tahun. Diabetes tipe 2 adalah hasil dari gangguan sekresi 

insulin progresif yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Diabetes 

gestasional adalah diabetes yang terjadi selama kehamilan (ADA, 2013).  

Diantara tipe diabetes yang memiliki jumlah terbesar adalah diabetes tipe 

2 dengan prosentase 90% - 95% dari keseluruhan penderita diabetes (IDF, 2012). 

Menurut  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi diabetes akan 

meningkat dari 4% di tahun 1995 menjadi 5,40% pada tahun 2035, dan beban 

penyakit akan lebih tinggi di negara-negara berkembang. Selain itu, jumlah pasien
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di negara berpenghasilan rendah dan menengah akan meningkat dari 84 juta 

menjadi 228 juta orang (Babazadeh dkk, 2017).  

Berdasarkan perolehan data Internatonal Diabetes Federatiaon (IDF) 

tingkat prevalensi global penderita Diabetes Melitus sebesar 382 juta pada tahun 

2013. Negara Indonesia merupakan negara dengan urutan nomor ke 7, kejadian 

diabetes paling tinggi dengan jumlah 8,5 juta penderita setelah Cina (98,4 juta) 

yang menempati urutan pertama dunia(IDF, 2013), sedangkan perolehan data 

Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, prevalensi Diabetes Mellitus di 

provinsi Jawa Timur 605.974(2,1%) dari total penduduk usia ≥ 15 tahun sebanyak 

28.855.895 orang (Riskesdas, 2013). 

 Penyakit ini baru disadari oleh penderitanya ketika telah mengalami 

perubahan dan dampak yang terlihat dan signifikan. Salah satu dampak dari 

Diabetes Melitus kronis yang paling banyak ditakuti  yaitu pembusukan pada luka 

(ulcer) karena tidak mendapatkan aliran darah. Jika luka membusuk dampak 

terburuk dari penderita diabetes yaitu amputasi. Bagian luka pada penderita 

diabetes banyak terdepat di bagian kaki. Ulkus kaki diabetes (UKD) adalah salah 

satu komplikasi kronis diabetes melitus yang sering ditakuti oleh banyak pasien 

diabetes mellitus karena pengelolaannya yang sulit dan banyak yang berakhir 

dengan amputasi, bahkan kematian. Ulkus merupakan penyebab umum pasien 

DM masuk ke rumah sakit (Langi, 2011). 

Ulkus yang dialami oleh pasien DM tidak hanya berdampak pada 

perubahan fisik tetapi juga berdampak pada kehidupan pasien DM sehari-hari. 

Pasien mengalami kesulitan hidup yang salah satunya karena adanya keterbatasan 
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kesiapsiagaan untuk bergerak dan aktivitas sehari-hari, rasa nyeri dalam proses 

penyembuhan yang panjang. Beberapa studi penelitian menunjukkan bahwa 

psikososial merupakan bagian yang penting dalam manajemen penyembuhan 

diabetes mellitus. Dampak psikososial dan ramalan akan kematian merupakan 

masalah besar yang harus dihadapi oleh pasien diabetes mellitus dibandingkan 

masalah fisiologis akibat diabetes mellitus (Ningsih, 2008). 

Menurut salah satu narasumber penderita diabetes mellitus yang 

mengalami luka ulkus awalnya merasa tidak nyaman karena harus memiliki luka 

dimana luka tersebut sangat susah untuk kering, bahkan bagi penderita yang 

belum mengerti bahaya luka ulkus pada kaki bisa jadi akan merasakan proses 

penyembuhan yang lebih lama karena jika luka itu tidak diobati secara tepat dan 

cepat luka ulkus pada kaki tersebut akan menimbulkan dampak fisik yang lebih 

seperti amputasi. Penderita yang pernah mengalami luka ulkus, proses 

penyembuhan luka ulkus ini tidaklah cepat, proses panjang bahkan harus 

melakukan operasi akan menambah pikiran penderita diabetes mellitus luka ulkus, 

selain itu dampak fisik lain yang terlihat setelah menjalani proses operasi yaitu 

adanya bekas luka berwarna hitam yang tidak bisa hilang. 

Penderita Diabetes Mellitus seringkali mengalami kesulitan untuk 

menerima diagnosa Diabetes Mellitus, terutama ketika ia mengetahui bahwa 

hidupnya harus diatur oleh diet makanan dan obat-obatan yang ditambah harus 

menjalani perawatan di rumah sakit yang cukup lama, untuk memperbaiki kualitas 

hidup penderita Diabetes Mellitus dapat dilakukan perawatan intensif yang 

dilakukan di rumah sakit, antara lain perawatan luka ulkus, pemberian antibiotik, 
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debridemen, kontrol gula darah secara rutin dan dukungan kepada pasien. Kontrol 

gula darah adalah salah satu cara membuat kualitas hidup individu yang terkena 

diabete s, karena dengan mengontrol gula dalam darah yang baik menjadikan 

salah satu ukuran kesuksesan pasien diabetes mellitus dalam penyesuaian pola 

hidup, apabila gula darah tidak terkontrol, kejadian seperti hyperglycemia (kadar 

gula sangat tinggi) atau hypoglycemia (kadar gula darah sangat rendah), akan 

menyertai kemunculan simtom-simtom diabetes yang lain. Saat pasien diabetes 

merasakan tingkat gula darah yang tinggi (hyperglycemia), pasien akan 

mengalami perasaan mudah capek, gampang haus haus, sakit kepala, berulang-

ulang buang air kecil dan gampang tersinggung. Jika pasien diabetes mellitus 

mengalami kejadian kadar gula darah yang sangat rendah (hypoglycemia), pasien 

akan gampang berkeringat, mudah lapar, merasa cepat lemas, mengakibatkan 

gangguan dalam bergerak, penglihatan terganggu,  kebingungan dan merasa 

cemas (Kusumadewi, 2011). 

Penyakit ini mengakibatkan penderitanya kehilangan berat badan serta 

komplikasi seperti ulkus diabetikum sehingga mengganggu karakteristik dan sifat 

fisik seseorang dan penampilannya (Ruri & Kristiana, 2017). 

       Persepsi tentang kesembuhan pada pasien diabetes mellitus yaitu diabetes  

melitus adalah penyakit yang akan diidap seumur hidup, penyakit ini hanya bisa 

dilihat kadar gula darah secara rutin dan pola hidupnya. Penyakit ini akan diidap 

seumur hidup dan pasien harus selalu rutin minum obat, tidak diperboleh makan 

seenaknya, pasien harus diet untuk mempertahankan keseimbangan kadar gula 

dalam darahnya dan olahraga yang teratur (Rochmawati & Hamid, 2013). 
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       Individu yang mengetahui dirinya memiliki penyakit kronis, seperti penyakit 

diabetes mellitus biasanya akan merasa kehilangan semangat hidup, sehingga 

dukungan dari orang-orang terdekatnya sangat diperlukan. Dukungan dari orang-

orang terdekat sangat penting bagi pasien diabetes mellitus, karena dukungan 

tersebut dapat membangkitkan  semangat dalam diri pasien untuk dapat terus 

melanjutkan dan menjalankan hidupnya. Oleh karena itu individu yang menderita 

diabetes mellitus memerlukan motivasi hidup yang tinggi dalam dirinya. 

Keinginan kuat untuk sehat dan sembuh dalam diri individu dari penyakit diabetes 

mellitus sangat diperlukan. Bukan hanya dukungan dan motivasi saja yang 

dibutuhkan oleh pasien Diabetes Mellitus (DM), namun juga bagaimana cara 

pasien DM memaknai hidupnya dan memiliki pandangan bahwa penyakit yang 

dideritanya bukan berarti mengambil seluruh hidupnya dan kebahagiaannya. Hal 

ini telah melatar belakangi peneliti untuk mengetahui sejauh mana pengalaman 

penderita diabetes mellitus luka ulkus. Timbul pertanyaan penelitian “Bagaimana 

pengalaman hidup pada penderita diabetes mellitus luka ulkus? ” 

B. Tujuan Penelitian 

Mengetahui dan memahami pengalaman hidup penderita diabetes mellitus luka 

ulkus. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Secara Teoritis 
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a. Bagi peneliti, agar penelitian ini bisa dijadikan referensi ataupun 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang mengenai 

pengalaman  penderita diabetes mellitus luka ulkus 

b. Bagi para pembaca, agar dapat memberikan wawasan pengetahuan 

mengenai penderita diabetes mellitus luka ulkus 

1.  Secara Praktis 

a. Agar dapat digunakan sebagai bahan materi penyuluhan untuk 

memotivasi penderita diabetes mellitus.  

b. Agar pengalaman hidup penderita diabetes mellitus dapat dijadikan 

motivasi bagi penderita lain dalam menjalankan kehidupan. 

c. Bagi penderita diabetes mellitus luka ulkus, agar senantiasa memiliki 

motivasi dalam menjalankan kehidupan meskipun dalam keadaan 

sulit.  




