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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus (DM) adalah suatu kelainan metabolik kronik yang 

akan diderita seumur hidup. Saat ini, dari penelitian epidemiologi didapatkan 

meningkatnya angka prevalensi dan insidensi DM tipe 2 di banyak negara di 

dunia. WHO memiliki prediksi bahwa jumlah pasien DM di Indonesia akan 

mengalami peningkatan dari 8,4juta di tahun 2000 menjadi ±21,3juta nantinya 

di tahun 2030. Dari data-data hasil laporan Departemen Kesehatan berjudul 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, didapatkan sangat besarnya 

jumlah penderita di Indonesia dan memiliki kemungkinan terjadinya 

peningkatan jumlah pasien DM di waktu yang akan datang. Sedangkan, 

International Diabetes Federation (IDF) memiliki prediksi bahwa jumlah 

pasien DM di Indonesia akan meningkat dari berjumlah 10juta di tahun 2015 

menjadi 16,2juta di tahun 2040.2,3,4,6,7 

Suatu kondisi yang menyebabkan peningkatan tingkat gula darah yang 

melampaui batas normal dinamakan hiperglikemia. Hiperglikemia adalah 

salah satu ciri khas dari penyakit DM, meskipun terdapat beberapa manifestasi 

yang lain. Resistensi hormon insulin di jaringan otot dan di hati serta kegagalan 

sel β pankreas adalah penyebab kerusakan sentral dari DM tipe 2. DM tipe 2 

dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Kompikasinya dapat dibagi menjadi 

3 kelompok, yaitu makroangiopati, mikroangiopati dan neuropati.6 

Komplikasi makroangiopati perifer dan neuropati perifer bisa 

menyebabkan ulkus kaki pada penderita DM yang dapat meningkatkan risiko 

amputasi. Setelah diagnosis DM tipe 2 ditegakkan, diperlukan untuk 

melakukan pemeriksaan dini untuk melihat apakah terdapat polineuropati 

distal dengan dilakukan pemeriksaan neurologis yang diulang paling sedikit 

setiap tahun. Perawatan kaki yang baik sangat penting untuk meminimalisir 
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risiko kejadian ulkus dan melakukan amputasi. Oleh karena itu, semua pasien 

DM yang sudah memiliki neuropati perifer haruslah diberi edukasi mengenai 

kaki diabetes dan merawat kaki untuk mengurang risiko ulkus kaki dan 

amputasi.6,19 

Menurut penelitian di India, individu yang kurang memiliki 

pengetahuan tentang kaki diabetes memiliki risiko untuk mengalami ulkus kaki 

dibandingkan dengan individu dengan pengetahuan yang cukup. Selain itu, 

44,7% pasien dengan ulkus kaki menunjukkan tingkat pengetahuan yang 

kurang sebagai faktor pemicu dari terjadinya ulkus kaki.18  

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan tentang kaki diabetes yang baik dapat mengubah perilaku pasien 

dalam menjaga kaki sehingga menurunkan derajat keparahan dan menurunkan 

risiko amputasi dan terdapat juga penelitian sebelumnya yang membahas 

hubungan tingkat pengetahuan kaki diabetes dengan efektivitasnya dan 

penelitian ini dilakukan di India. Terdapat banyak penelitian hubungan tingkat 

pengetahuan dengan praktik perawatan kaki pada pasien DM, namun belum 

pada pasien kaki diabetes. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk 

mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang kaki diabetes dengan 

praktik perawatan kaki pada pasien kaki diabetes Rumah Sakit Umum Siloam 

yang telah terdiagnosis memiliki DM tipe 2 sebelumnya. Diharapkan hasil dari 

penelitian ini mampu menjadi evaluasi untuk mengetahui bagaimana tingkat 

pengetahuan dan praktik perawatan kaki pada pasien kaki diabetes Rumah 

Sakit Umum Siloam Karawaci. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Angka prevalensi DM dan kaki DM di Indonesia masih sangat tinggi. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hal ini adalah tingkat pengetahuan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, didapatkan adanya hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan praktik perawatan kaki, namun belum terdapat 

penelitian yang melibatkan pasien kaki diabetes sebagai subjek penelitian. 

Maka dari itu, peneliti merasa perlu untuk mencari lebih hubungan antara 
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kedua variabel ini pada pasien kaki diabetes Rumah Sakit Umum Siloam 

Karawaci. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan praktik 

perawatan kaki pada pasien kaki diabetes di Rumah Sakit Umum Siloam 

Karawaci. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan praktik perawatan kaki pada pasien kaki diabetes Rumah Sakit Umum 

Siloam Karawaci. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

-Untuk mendapatkan prevalensi tingkat pengetahuan pada pasien kaki 

diabetes Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci. 

-Untuk mendapatkan prevalensi praktik perawatan kaki pada pasien kaki 

diabetes Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Dengan mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

praktik perawatan kaki pada pasien kaki diabetes, diharapkan pembaca dapat 

mengaplikasikan penelitian ini dalam bentuk pemberian edukasi pada saat 

terpapar pasien kaki diabetes. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

 Meningkatkan kesadaran pasien DM tipe 2 dan pasien kaki DM akan 

pentingnya pengetahuan tentang kaki diabetes agar terhindar dari risiko 

terjadinya ulkus kaki dan amputasi.  


