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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

umum dan tujuan khusus penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat dari 

penelitian. 

1.1 Latar belakang 

Kondisi sehat merupakan suatu hal yang mendasari di dalam kehidupan 

manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 36 Tahun 

2009 pasal 1 bahwa kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara 

fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

sehat tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan, tetapi kesehatan 

merupakan kondisi sejahtera mencakup fisik, mental, sosial, dan spiritual yang 

memungkinkan seseorang dapat hidup secara produktif. Apabila seseorang 

mengalami kondisi ketidaksejahteraan baik secara fisik, mental, sosial dan 

spiritual maka dapat dikatakan bahwa seseorang sedang mengalami kondisi 

sakit.  

Menurut data dari WHO (2008) dalam Sulastri (2014)  menunjukkan bahwa 

dari 57 juta kematian yang terjadi secara global tahun 2008, 63% diantaranya 

disebabkan oleh penyakit tidak menular terutama penyakit kardiovaskular 

(48%), kanker (21%), paru-paru kronis (12%), dan diabetes melitus (3 Menurut 

Krisnatuti (2008) menyatakan bahwa penyakit diabetes melitus di Indonesia 
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tercantum dalam urutan nomor empat dari prioritas penelitian nasional untuk 

penyakit degeneratif setelah penyakit kardiovaskuler, serebrovaskuler, dan 

geriatrik. Menurut Hidayat, A,R & Nurhayati, Isnani (2014) jumlah penderita 

diabetes melitus di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai angka 14 juta 

orang, dimana dari 50% orang hanya 20% yang sadar telah mengidap penyakit 

diabetes melitus dan sekitar 30% yang telah melakukan pengobatan teratur. 

Menurut American Diabetes Association (ADA, 2014) menjelaskan bahwa 

diabetes melitus merupakan suatu kumpulan penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena ketidaknormalan sekresi insulin 

dan kerja insulin. Menurut Goldenberg & Punthakee (2013) diabetes melitus 

adalah gangguan metabolik yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah 

(hiperglikemia) akibat penurunan sekresi insulin oleh pankreas, berkurangnya 

sensitivitas insulin, atau keduanya. Diabetes melitus diklasifikasikan menjadi 

dua tipe yaitu diabetes melitus tipe satu dan diabetes melitus tipe dua. Diabetes 

melitus tipe satu terjadi karena pankreas tidak bisa memproduksi insulin, dengan 

kata lain terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali sekresi insulin dalam tubuh 

seseorang. Sedangkan pasien yang menderita penyakit diabetes melitus tipe dua 

terjadi karena tubuhnya masih dapat memproduksi insulin, namun insulin yang 

dihasilkan tidak cukup bagi tubuh. Diabetes melitus tipe dua terjadi ketika 

pankreas tidak memproduksi insulin yang cukup untuk mempertahankan kadar 

glukosa darah normal atau ketika tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang 

dihasilkan (resistensi insulin). Umpierrez et al (2002) dalam Houlden et al 

(2013) melaporkan lebih dari 2000 orang dewasa di United States yang terdaftar 
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sebagai pasien di rumah sakit terdapat 26% memiliki riwayat diabetes melitus 

dan 12% tidak mengetahui mempunyai riwayat diabetes melitus pada saat masuk 

rumah sakit. Di Indonesia terjadi peningkatan kasus rawat inap diabetes melitus 

tahun 2009 sebesar 2,25% menjadi 2,38% pada tahun 2010 (Depkes, 2012). Dari 

data penderita diabetes melitus pada tahun 2017 pada satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat dilaporkan sebanyak 375 orang yang mengalami 

penyakit diabetes melitus.  

Pasien di salah Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat yang 

menderita diabetes melitus sebagian besar datang dengan berbagai komplikasi 

yaitu salah satunya ulkus diabetes/ luka diabetes. Menurut Meilani (2013) luka 

diabetes melitus atau yang sering dikenal dengan ulkus diabetes adalah salah 

satu bentuk komplikasi kronik diabetes melitus berupa luka terbuka pada 

permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan setempat. 

Menurut Persify (2014) dalam Nurhaida (2017) menyatakan bahwa pasien 

dengan luka diabetes cenderung disebabkan karena penyakit pada arteri perifer, 

terjadinya penyumbatan pembuluh darah ditungkai dan neuropati perifer serta 

kondisi dimana terjadinya kerusakan saraf-saraf tungkai akibat kadar gula 

didalam darah yang meningkat. Menurut Sulistyowati (2015) bahwa prevalensi 

penderita ulkus diabetes di Indonesia sekitar 15%, dengan angka amputasi 

sebanyak 30% dan angka mortalitas 32%.  

Menurut Chadwick et al (2013) menjelaskan bahwa faktor penyebab 

terjadinya ulkus diabetes juga dapat ditandai dengan perawatan luka yang tidak 

efektif dan keterlambatan perawatan yang memicu terjadinya infeksi pada luka 
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diabetes. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi yang lebih serius seperti 

amputasi bahkan sampai pada kematian. Studi yang dilakukan oleh Pompers et 

al (2008) di Eropa menemukan bahwa 58% pasien datang ke foot clinic dengan 

ulkus baru yang telah terinfeksi. Pada tahun 2010 di Indonesia angka kematian 

pada penderita diabetes melitus dengan ulkus diabetes berkisaran antara 17-32% 

dan lebih dari satu juta penderita diabetes melitus dengan ulkus diabetes 

dilakukan amputasi (Depkes, 2012). Data yang diperoleh dari perawat wound 

care bahwa penderita diabetes melitus dengan ulkus diabetes pada bulan 

September 2017 - Maret 2018 pada satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat dilaporkan sebanyak 101 orang yang dilakukan perawatan ulkus diabetes 

dari 101 orang penderita ulkus diabetes.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat dengan menggunakan metode observasi tentang 

pelaksanaan tindakan keperawatan luka diabetes terhadap standar prosedur 

operasional (SPO) yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 16 Februari 2018. 

Sampel yang diteliti sebanyak sepuluh perawat pada Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perawat 

masih tidak melakukan tindakan keperawatan luka diabetes dengan standar 

prosedur operasional (SPO) secara lengkap. Dari hasil observasi ini 

menunjukkan tiga dari sepuluh perawat tidak menjelaskan langkah-langkah 

perawatan luka sebelum melakukan tindakan perawatan luka. Sebanyak empat 

dari sepuluh perawat tidak menggunakan sarung tangan steril dan tiga dari 
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sepuluh perawat tidak membawa peralatan perawatan luka secara lengkap saat 

melakukan perawatan luka. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Gambaran Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional 

Perawatan Luka Pada Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat”. 

1.2 Rumusan masalah 

Salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan dan 

penyebab kematian keempat terbesar di dunia yaitu diabetes melitus. Di 

Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan jumlah penderita diabetes telah 

mencapai angka 14 juta orang. Data yang diperoleh pada penderita diabetes 

melitus pada tahun 2017 pada satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat 

dilaporkan sebanyak 375 orang yang mengalami penyakit diabetes melitus. 

Salah satu komplikasi dari penyakit diabetes melitus yaitu terjadinya ulkus 

diabetes/ luka diabetes. Pada enam bulan terakhir yaitu bulan Sepetember 2017 

– Maret 2018 didapati sebanyak 101 pasien rawat inap Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat dengan luka diabetes melitus. Salah satu faktor 

terjadinya luka diabetes melitus yaitu ditandai dengan perawatan luka yang tidak 

efektif dan keterlambatan perawatan yang memicu terjadinya infeksi pada luka 

diabetes. Perawatan luka diabetes adalah manajemen luka diabetes yang 

dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan standar operasional prosedur 

rumah sakit melalui upaya untuk mengatasi, menghilangkan atau mengurangi 

infeksi hingga luka dapat sembuh. Namun kenyataannya, di rumah sakit perawat 

masih belum melakukan perawatan luka diabetes yang disesuaikan dengan 
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standar prosedur operasional (SPO) secara lengkap. Berdasarkan latar belakang 

di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah tentang bagaimana “Gambaran 

Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional Perawatan Luka Pada Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat”. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Gambaran Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional 

Perawatan Luka Pada Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengobservasi kelengkapan fasilitas dan peralatan merawat luka 

diabetes melitus terhadap standar prosedur operasional (SPO) yang ada 

di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

2. Mengobservasi rincian aktivitas dalam perawatan luka diabetes terhadap 

standar prosedur operasional (SPO) yang ada di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

1.4.1 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah 

bagaimana gambaran kelengkapan fasilitas dan peralatan serta rincian 

aktivitas luka diabetes melitus pada Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat. 

1.4.2 Hipotesis Peneilitian 
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Perawat melaksanakan perawatan luka diabetes melitus sesuai dengan 

kelengkapan fasilitas dan peralatan serta rincian aktivitas. 

1.4.3 Variabel Penelitian 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu 

pelaksanaan Gambaran Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional 

Perawatan Luka Pada Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan manajemen rumah sakit untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan dalam hal ini perawatan luka diabetes terhadap 

Gambaran Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional Perawatan Luka Pada 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat 

1.5.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi atau sumber pustaka tentang pengalaman perawat 

dalam melaksanakan standar prosedur operasional (SPO) luka diabetes 

melitus pada Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar. 

1.5.3 Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini dapat menjadi acuan oleh peneliti lain untuk meneliti 

tentang gambaran kelengkapan fasilitas dan peralatan serta rincian aktivitas 

perawatan luka diabetes di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat. 

 




