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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Diabetes Melitus 

1. Pengertian 

Diabetes melitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai 

dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh 

penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau 

keduanya dan menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular, 

makrovaskular, dan neuropati (Yuliana dalam NANDA, 2015). 

Sel khusus pankreas menghasilkan sebuah hormon yang disebut 

insulin untuk mengatur metabolisme. Tanpa hormon ini, glukosa tidak 

dapat masuk sel tubuh dan kadar glukosa darah meningkat. Akibatnya, 

individu dapat dapat mulai mengalami gejala hiperglikemia. Secara 

sederhana, proses ini dinyatakan sebagai pembentukan diabetes melitus. 

(Rosdahi, 2015). 

2. Etiologi 

Menurut Riyadi (2008) diabetes melitus disebabkan oleh 

penurunan produksi insulin oleh sel-selbeta pulau langerhans. Jenis 

Juve (usia muda) disebabkan oleh predisposisi herediter terhadap 

perkembangan anti bodi yang merusak sel-sel beta atau degenerasi sel-

sel beta. Diabetes jenis awitan maturitas disebabkan oleh degenerasi 

sel-sel beta akibat penuaan dan akibat kegemukan/obesitas. Tipe ini 
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jelas disebabkan oleh degenerasi sel-sel beta sebagai akibat penuaan 

yang 
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cepat pada orang yang rentan dan obesitas disposisi terhadap jenis 

obesitas ini karena diperlukan insulin dalam jumlah besar untuk 

pengolahan metabolisme pada orang kegemukan dibandingkan orang 

normal. 

3. Patofisiologi 

Menurut Wijaya (2013) patofisiologi diabetes melitus yaitu 

sebagian besar gambaran patologik dari DM dapat dihubungkan dengan 

salah satu efek utama akibat kurangnya insulin berikut: berkurangnya 

pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh yang mengakibatkan naiknya 

konsentrasi glukosa darah setinggi 200-1200 mg/dl. Peningkatan 

mobilisasi lemak dari daerah penyimpanan lemak yang menyebabkan 

terjadinya metabolisme lemak yang abnormal disertai dengan endapan 

kolesterol pada dinding pembuluh darah dan akibat dari berkurangnya 

protein dalam jaringan tubuh. 

Pasien-pasien yang mengalami defisiensi insulin tidak dapat 

mempertahankan kadar glukosa plasma puasa yang normal atau 

toleransi sesudah makan. Pada hiperglikemia yang parah yang melebihi 

ambang ginjal normal (konsentrasi glukosa darah sebesar 160-180 

mg/100 ml), akan timbul glikosuria karena tubulus-tubulus renalis tidak 

dapat menyerap kembali semua glukosa. Glukosuria ini akan 

mengakibatkan diuresis osmotik yang menyebabkan poliuri disertai 

kehilangan sodium, klorida, potasium, dan pospat. Adanya poliuri 
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menyebabkan dehidrasi dan timbul polidipsi. Akibat glukosa yang 

keluar bersama urine maka 
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pasien akan mengalami keseimbangan protein negatif dan berat badan 

menurun serta cenderung terjadi polifagi. Akibat yang lain adalah 

asstenia aatau kekurangan energi sehingga protein menjadi cepat lelah 

dan mengantuk yang disebabkan oleh berkurangnya atau hilangnya 

protein tubuh dan juga berkurangnya penggunaan karbohidrat untuk 

energi. Hipergikemia yang lama akan menyebabkan arterosklerosis, 

penebalan membran basalis dan perubahan pada saraf perifer. Ini akan 

memudahkan terjadinya gangren. Pasien-pasien yang mengalami 

defisiensi insulin tidak dapat mempertahankan kadar glukosa yang 

normal, atau toleransi glukosa sesudah makan karbohidrat, jika 

hiperglikemia parah dan melebihi ambang ginjal, maka timbul 

glukosoria. Glukosoria ini akan mengakibatkan diuresis osmotik yang 

meningkatkan mengeluarkan kemih (poliuria) harus testimulasi, 

akibatnya pasien akan minum dalam jumlah banyak karena glukosa 

hilang bersama kemih, maka pasien mengalami keseimbangan kalori 

negatif dan berat badan berkurang. Rasa lapar yang semakin besar 

(polifagia) timbul sebagai akibat kehilangan kalori. 

4. Manifestasi Klinis 

Menurut Yunus (2015) tanda dan gejala diabetes melitus adalah: 

a. Keluhan berdasarkan “Trias” 

1) Banyak minum (polidipsi) 

2) Banyak kencing (poliiuria) 

3) Banyak makan (polifagi) 
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b. Kadar gula darah waktu puasa > 120 mg/dl 

c. Kadar gula darah dua jam setelah makan > 200 mg/dl 

d. Kadar gula darah gula acak > 200 mg/dl 

e. Kelainan kulit: gatal-gatal, bisul 

1) Kesemutan, neuropati 

2) Kelemahan tubuh 

3) Impotensi pada pria 

4) Mata kabur  

5. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Wijaya (2013) pemeriksaan diagnostik pada pasien DM 

adalah: 

a. Kadar gula glukosa 

1) Gula darah sewaktu/random >200mg/dl 

2) Gula darah puasa/nuchter >140 mg/dl 

3) Gula darah 2 jam PP (post prandial) >200mg/dl 

b. Aseton plasma → hasil (+) mencolok 

c. As lemak bebas → peningkatan lipid dan kolesterol 

d. Osmolaritas serum (>330 osm/l) 

e. Urinalisis → proteinuria, ketonuria, glukosuria 

6. Penatalaksanaan 

Tujuan utama terapi diabetes melitus adalah mencoba 

menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya 

untuk mengurangi komplikasi vaskuler serta neuropati. Tujuan 
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teraupetik pada setiap tipe diabetes adalah mencapai kadar glukosa 

darah normal (Padila, 2012). 

Menurut Wijaya & Yessie (2013) dalam penatalaksanaan pasien 

diabetes melitus tujuannya: 

a. Jangka panjang : mencegah komplikasi 

b. Jangka pendek : menghilangkan keluhan/gejala DM 

7. Komplikasi 

Menurut Riyadi (2008) komplikasi diabetes melitus adalah: 

a. Komplikasi yang bersifat akut 

1) Koma hipoglikemia 

Koma hipoglikemia terjadi karena pemakaian obat-obat diabetik 

yang melebihi dosis yang dianjurkan sehingga terjadi penurunan 

glukosa dalam darah. Glukosa yang ada sebagian besar difasilitasi 

untuk masuk ke dalam sel. 

2) Ketoasidosis 

Minimnya glukosa di dalam sel akan mengakibatkan sel mencari 

sumber alternatif untuk dapat memperoleh energi sel. Kalau tidak  

ada glukosa maka benda-benda keton akan dipakai sel. Kondisi 

ini akan mengakibatkan penumpukan residu pembongkaran 

benda-benda keton yang berlebihan yang dapat mengakibatkan 

asidosis. 

3) Koma hiperosmolar nonketotik 
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Koma ini terjadi karena penurunan komposisi cairan intrasel dan 

ekstrasel karena banyak diekskresi lewat urin. 

b. Komplikasi yang bersifat kronik 

1) Makroangiopati yang mengenai pembuluh darah besar, pembuluh 

darah jantung, pembuluh darah tepi, pembuluh darah otak. 

2) Mikroangiopati yang mengenai pembuluh darah kecil, retinopati 

diabetika, nefropati diabetik. Nefropati terjadi karena perubahan 

mikrovaskulr pada struktur dan fungsi ginjal yang menyebabkan 

komplikasi pada pelvis ginjal. Tubulus dan glomerulus penyakit 

ginjal dapat berkembang dari proteinuria ringan ke ginjal. 

Retinopati adanya perubahan dalam retina karena penurunan 

protein dalan retina. Perubahan ini dapat berakibat gangguan 

dalam penglihatan. 

3) Neuropati diabetika 

Akumulasi orbital didalam jaringan dan perubahan metabolik 

mengakibatkan fingsi sensorik dan motorik saraf menurun 

kehilangan sensori mengakibatkan penurunan persepsi nyeri. 

4) Rentan infeksi seperti tuberculosis paru, gingivitis, dan infeksi 

saluran kemih. 

5) Ulkus diabetik 

Perubahan mikroangiopati, mikroangiopati dan neuropati 

menyebabkan perubahan pada ekstermitas bawah. Komplikasinya 

dapat terjadi gangguan sirkulasi, terjadi infeksi, gangren, 
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penurunan sensasi dan hilangnya fungsi saraf sensorik dapat 

menunjang terjadi trauma atau tidak terkontrolnya infeksi yang 

mengakibatkan gangren. 

 

B. Konsep Ulkus Diabetik 

1. Pengertian 

Ulkus diabetik merupakan luka terbuka pada permukaan kulit 

karena adanya komplikasi makroangiopati sehingga terjadi vaskuler 

insusifiensi dan neuropati, keadaan lebih lanjut terdapat luka pada 

penderita yang sering tidak dirasakan, dan dapat berkembang menjadi 

infeksi disebabkan oleh bakteri aerob maupun anaerob (Hastuti dalam 

Dafianto, 2016). Ulkus ini juga disebut ulkus neuropati diabetik yang 

dapat terjadi pada individu yang menderita diabetes melitus, sebagian 

akibat dari gangguan sirkulasi. Individu penderita diabetes sering kali 

sulit untuk sembuh dan luka ini mungkin sulit diobati (Rosdahi, 2015). 

Menurut Frykberg dalam Dafianto (2016), luka diabetik adalah luka 

atau lesi pada pasien DM yang mengakibatkan ulserasi aktif dan 

merupakan penyebab utama amputasi kaki. Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan ulkus diabetik atau ulkus neuropati diabetik merupakan 

suatu luka terbuka pada lapisan kulit sampai ke dalam dermis biasanya 

pada ekstermitas bawah yang sulit diobati dan diakibatkan karena 

komplikasi makroangiopati yang dapat berkembang karena adanya 

infeksi dan merupakan penyebab utama amputasi kaki. 
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2. Etiologi 

Beberapa etiologi yang menyebabkan ulkus diabetes meliputi 

neuropati, penyakit arterial, tekanan dan deformitas kaki. Faktor yang 

paling banyak menyebabkan ulkus diabetik adalah neuropati, trauma, 

dan deformitas kaku, yang sering disebut dengan Critical Triad of 

Diabetic Ulcers. Penyebab lain ulkus diabetik adalah iskemik, infeksi, 

edema, dan kalus. Ulkus diabetik merupakan penyebab tersering pasien 

harus diamputasi, sehingga faktor-faktor tersebut juga merupakan 

faktor predisposisi terjadinya amputasi (Frykberg dalam Dafianto, 

2016). 

3. Tanda dan gejala 

Tanda dan gejala ulkus diabetik (Arisanti dalam Yunus, 2010), yaitu: 

a. Sering kesemutan 

b. Nyeri kaki saat istirahat 

c. Sensasi rasa berkurang 

d. Kerusakan jaringan (nekrosis) 

e. Penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis, dan poplitea 

f. Kaki menjadi atrofi, dingin dan kuku menebal 

g. Kulit kering. 

4. Patofisiologi 

Salah satu komplikasi kronik atau akibat jangka panjang diabetes 

melitus adalah ulkus diabetik. Ulkus diabetik disebabkan oleh adanya 
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tiga faktor yang sering disebut Critical Triad of Diabetic Ucers yaitu 

Iskemik, Neuropati, dan Infeksi. Neuropati perifer merupakan 

multifaktorial dan diperkirakan adalah akibat penyakit vaskuler yang 

menutupi vasa nervorum, disfungsi endotel, defisiensi mioinositol, 

perubahan sintesis mielin dan menurunnya aktivitas Na-K ATPase, 

hiperosmolaritas kronis, menyebabkan edema pada saraf tubuh serta 

pengaruh peningkatan sorbitol dan fruktose (Frykberg dalam Dafianto, 

2016). Keadaan hiperglikemia akan meningkatkan metabolisme glukosa 

melalui jalur sorbitol. Sorbitol yang meningkat dapat mengakibatkan 

keadaan neuropati pada pasien DM. Keadaan makroangiopati diabetik 

mempunyai gambaran hispatologis berupa aterosklerosis. Pada keadaan 

makroangiopati diabetik akan mengakibatkan penyumbatan vaskular 

dan apabila mengenai arteri-arteri perifer dapat mengakibatkan 

insufisiensi vaskular perifer yang disertai klaudikasio intermiten dan 

gangren pada ekstermitas (Price & Wilson dalam Dafianto, 2016). 

Sherwood (2011) menyatakan bahwa ketika kadar glukosa dalam 

darah mengalami  peningkatan (hiperglikemiI, sel tubulus tidak mampu 

mereabsorpsi glukosa dan mengakibatkan glukosa muncul pada urin. 

Glukosa yang ada pada urin akan menimbulkan efek osmotik dan 

mengakibatkan tertariknya H2O ikut bersama glukosa, sehingga terjadi 

poliuria. Besarnya cairan yang dibawa glukosa bersama urin akan 

mengakibatkan dehidrasi dan kemudian menurunkan sirkulasi darah 

perifer (iskemia). 
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Menurut Ganong (2008), keadaan hiperglikemi akan 

mengakibatkan enzim aldosa reduktase yang kemudian menyebabkan 

pembentukan sorbitol di dalam sel. Penimbunan sorbitol pada jaringan 

saraf akan menyebabkan terjadinya neuropati, termasuk neuropati 

perifer (Price & Wilson dalam Dafianto, 2016). Keadaan 

hiperglikemiakan memicu pembentukan advance glycosylation end 

products (AGEs) yang dapat merusak pembuluh darah dan 

mengganggu respons dari leukosit terhadap infeksi.  Kondisi 

hiperglikemi yang disertai dengan insufisiensi sirkulasi arterosklerotik 

dan penurunan resistensi terhadap infeksi dapat menyebabkan terjadi 

ulkus kronis dan gangren, terutama daerah kaki (Ganong, 2008). 

Gangguan saraf motorik menyebabkan paralisis otot kaki dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan dan bentuk pada 

sendi kaki (deformitas), perubahan cara berjalan, dan menimbulkan titik 

tekan baru dan penebalan pada telapak kaki (kalus). Gangguan saraf 

sensorik menyebabkan mati rasa setempat dan hilangnya perlindungan 

terhadap trauma sehingga pasien mengalami cedera tanpa disadari. 

Gangguan saraf otonom mengakibatkan hilangnya sekresi kulit 

sehingga kulit menjadi kering dan mudah mengalami luka yang sulit 

sembuh (Rebolledo dalam Dafianto, 2016). 

Alterosklerosis merupakan sebuah kondisi dimana arteri menebal 

dan menyempit karena penumpukan lemak pada bagian dalam 

pembuluh darah. Menebalnya arteri di kaki dapat mempengaruhi otot-
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otot kaki karena berkurangnya suplai darah, sehingga mengakibatkan 

kesemutan, rasa tidak nyaman, dan dalam jangka waktu lama dapat 

mengakibatkan kematian jaringan yang akan berkembang menjadi 

ulkus diabetik (Misnandiarly dalam Dafianto, 2016). 

5. Faktor Risiko Ulkus Diabetik 

Menurut Kibachio dalam Dafianto (2016), dalam penelitiannya di 

Kenya menunjukan bahwa kapalan pada kaki dan tekanan darah diatas 

130/80 mmHg berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus diabetik. Kondisi 

seperti sepatu yang tepat, pemeriksaan kaki secara teratur, memiliki diet 

yang ditentukan, rencana latihan, tidak memiliki infeksi jamur, dan 

memiliki pengetahuan tentang perawatan kaki akan melindungi 

penyandang DM dari ulkus diabetik. Berdasarkan penelitian Roza , et 

al. Dalam Dafianto (2016), pasien DM dengan ulkus dan tanpa ulkus 

yang masing-masing 27 orang di RSUP Dr. M. Djamil dan RSI Ibnu 

Sina Padang menunjukan bahwa lama DM, neuropati, penyakit arteri 

perifer, riwayat trauma, dan perawatan kaki merupakan faktor risiko 

terjadinya ulkus diabetik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa arteri 

perifer dan trauma merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

ulkus diabetik. Faktor perawatan kaki, neuropati motorik, penyakit 

arteri perifer, pengendalian kadar glukosa darah, dan gangguan 

pengihatan merupakan faktor risiko terjadinya ulkus (Purwanti dalam 

Dafianto, 2016).  
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Menurut ADA (2016), faktor risiko untuk terjadinya ulkus dan 

amputasi adalah: 

a. Riwayat ulkus diabetik; 

b. Amputasi; 

c. Deformitas kaki; 

d. Neuropati perifer; 

e. Kallus; 

f. Penyakit arteri perifer; 

g. Kontrol glikemi yang kurang; 

h. Nefropati diabetik; dan 

i. Merokok. 

6. Klasifikasi  

Menurut Frykberg dalam Dafianto (2016), klasifikasi laserasi 

dapat menfasilitasi pendekatan logis untuk pengobatan dan bantuan 

dalam prediksi hasil. Beberapa sistem klasifikasi luka telah dibuat, 

berdasarkan parameter seperti luasnya infeksi, neuropati, iskemia, 

kedalaman atau luasnya kehilangan jaringan, dan lokasi. Klasifikasi 

derajat ulkus diabetik dapat dibagi menjadi enam tingkatan menurut 

sistem Wagner berdasarkan dalamnya luka, derajat infeksi, dan derajat 

gangren (PERKENI dalam Dafianto, 2016), yaitu: 
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Tabel 2.1 Klasifikasi derajat ulkus menurut sistem Meggitt-Wagner 

Derajat Keterangan 

0 

Belum ada luka terbuka, kulit masih utuh dengan kemungkinan 

disertai kelainan bentuk kaki 

1 Luka superfisial  

2 
Luka sampai pada tendon atau lapisan subkutan yang lebih 

dalam, namun tidak sampai pada tulang 

3 Luka yang dalam, dengan selulitis atau formasi abses 

4 
Gangren yang terlokalisir (gangren dari jari-jari atau bagian 

depan kaki/forefoot) 

5 
Gangren yang meliputi daerah yang lebih luas (sampai pada 

daerah lengkung kaki/mid/foot dan belakang kaki/hindfoot) 

Sumber: Perawatan Luka Diabetes (Sari, 2016) 
 

Adapun klasisikasi berdasarkan University of Texas yang merupakan 

kemajuan dalam pengkajian kaki diabetes. Sistem ini menggunakan 

empat nilai, masing-masing yang dimodifikasi oleh adanya infeksi, 

iskemia atau keduanya. Sistem ini digunakan pada umunya untuk 

mengetahui tahapan luka bisa cepat sembuh atau luka yang berkembang 

ke arah amputasi. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Ulkus menurut University of Texas 

Tahapan Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 

Stage A Pre/post 

ulserasi, 

dengan 

jaringan epitel 

yang lengkap 

Luka 

seuperfisial, 

tidak 

melibatkan 

tendon atau 

tulang  

Luka 

menembus 

ke tendon 

atau kapsul 

tulang 

Luka 

menembus 

ke tulang 

atau sendi 

Stage B Infeksi  Infeksi  Infeksi Infeksi 

Stage C Iskemia Iskemia Iskemia Iskemia 

Stage D Infeksi dan 

Iskemia 

Infeksi dan 

Iskemia 

Infeksi dan 

Iskemia 

Infeksi dan 

Iskemia 

Sumber: Perawatan Luka Diabetes (Sari, 2016) 
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Selain klasifikasi dari Wagner, konsensus internasional tentang 

kaki diabetik pada tahun 2003 menghasilkan klasifikasi PEDIS dimana 

terinci sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Klasifikasi PEDIS 

Gangguan Perfusi 1:Tidak ada 

2:Penyakit arteri perifer tetapi tidak parah 

3:Iskemi parah pada kaki 

Ukuran (Extend) dalam mm 

dan 

Dalamnya (Depth) 

1:Permukaan kaki, hanya sampai dermis 

2:Luka pada kaki sampai di bawah dermis 

meliputi fasia, otot atahu tendon 

3:Sudah mencapai tulang dan sendi 

Infeksi 1:Tidak ada gejala 

2:Hanya infeksi pada kulit dan jaringan tisu 

3:Eritema > 2 cm atahu ifeksi meliputi 

subkutan tetapi tidak ada tanda inflamasi 

4:Infeksi dengan manifestasi demam, 

leukositosis, hipotensi dan azotemia 

Hilang sensasi 1:Tidak ada 

2:Ada 

Sumber : Perawatan Luka (Adhiarta, 2011) 

Klasifikasi PEDIS digunakan pada saat pengkajian ulkus diabetik. 

Pengkajian dilihat dari bagaimana gangguan perfusi pada kaki, berapa 

ukuran dalam mm (milimeter) dan sejauh mana kedalaman dari ulkus 

diabetik, ada tidaknya gejala infeksi serta ada atau tidaknya sensasi 

pada kaki. Kemudahan yang ingin diperkenalkan untuk menilai derajat 

keseriusan luka adalah menilai warna dasar luka. Sistem ini 

diperkenalkan dengan sebutan RYB (Red, Yellow, Black) atau merah, 

kuning, dan hitam (Arsanti dalam Yunus, 2015), yaitu: 

a. Red/Merah 

Merupakan luka bersih, dengan banyak vaskulariasi, karena 

mudah berdarah. Tujuan perawatan luka dengan warna dasar merah 



23 
 

 
 

adalah mempertahankan lingkungan luka dalam keadaan lembab dan 

mencegah terjadinya trauma dan perdarahan. 

b. Yellow/Kuning 

Luka dengan warna dasar kuning atau kuning kehijauan adalah 

jaringan nekrosis. Tujuan perawatannya adalah dengan 

meningkatkan sistem autolisis debridement agar luka berwarna 

merah, absorb eksudate, menghilangkan bau tidak sedap dan 

mengurangi kejadian infeksi. 

c. Black/Hitam 

Luka dengan warna dasar hitam adalah jaringan nekrosis, 

merupakan jaringan vaskularisasi. Tujuannya adalah sama dengan 

warna dasar kuning yaitu warna dasar luka menjadi merah. 

7. Penatalaksanaan 

Menurut Singh et al. dalam Dafianto (2016), perawatan standar 

untuk ulkus diabetik idealnya diberikan oleh tim multidisiplin dengan 

memastikan kontrol glikemik, perfusi yang adekuat, perawatan luka 

lokal dan debridement biasa, off-loading kaki, pengendalian infeksi 

dengan antibiotik dan pengelolaan komorbiditas yang tepat. Pendidikan 

kesehatan pada pasien akan membantu dalam mencegah ulkus dan 

kekambuhannya. 

a. Debridement 

Debridement luka dapat mempercepat penyembuhan dengan 

menghapus jaringan nekrotik, partikulat, atau bahan asing, dan 
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mengurangi beban bakteri. Cara konvensional adalah menggunakan 

pisau bedah dan memotong semua jaringan yang tidak diinginkan 

termasuk kalus dan eschar. 

b. Dressing 

Bahan dressing kasa saline-moistened (wet-to-dry); dressing 

mempertahankan kelembaban (hidrogel, hidrokoloid, hydrofibers, 

transparent films dan alginat) yang menyediakan debridement fisik 

dan autolytic masing-masing; dan dressing antiseptik (dressing 

perak, cadexomer). Dressing canggih baru yang sedang diteliti, 

misalnya gel Vulnamin yang terbuat dari asam amino dan asam 

hyluronic yang digunakan bersama dengan kompresi elastic telah 

menunjukan hasil yang positif. 

c. Off-loading 

Tujuan dari Off-loading adalah untuk mengurangi tekanan 

plantar dengan mendistribusikan ke area yang lebih besar, untuk 

menghindari pergeseran dan gesekan, dan untuk mengakomodasi 

deformitas. 

d. Terapi medis 

Kontrol glikemik yang ketat harus dijaga dengan penggunaan 

diet diabetes, obat hipoglikemik oral dan insulin. Infeksi pada 

jaringan lunak dan tulang adalah penyebab utama dari perawatan 

pada pasien dengan ulkus diabetik di rumah sakit. Gabapentin dan 
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pregabalin telah digunakan untuk mengurangi gejala nyeri neuropati 

DM. 

e. Terapi adjuvan 

Strategi manajemen yang ditujukan matriks ekstraselular yang 

rusak pada ulkus diabetik termasuk mengganti kulit dari sel-sel kulit 

yang tumbuh dari sumber autologus atau alogenik ke kolagen atau 

asam polylactic. Hieprbarik oksigen telah merupakan terapi 

tambahan yang berguna untuk ulkus diabetik dan berhubungan 

dengan penurunan tingkat amputasi. Keuntungan terapi oksigen 

topikal dalam mengobati luka kronis juga telah tercatat. 

f. Manajemen bedah 

Manajemen bedah yang dapat dilakukan ada 3 yaitu wound 

closure (penutupan luka), revascularization surgery, dan amputasi. 

Penutupan primer memungkinkan untuk luka kecil, kehilangan 

jaringan dapat ditutupi dengan bantuan cangkok kulit, lipatan atau 

pengganti kulit yang tersedia secara komersial. Pasien dengan 

iskemia perifer yang memiliki gangguan fungsional signifikan harus 

menjalani bedah revaskularisasi jika manajemen medis gagal. Hal ini 

mengurangi risiko amputasi pada pasien ulkus diabetik iskemik. 

Amputasi merupakan pilihan terakhir jika terapi-terapi sebelumnya 

gagal. 

8. Pencegahan  
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Menurut Singh,et al. dalam Dafianto (2016), pendidikan pada 

pasien dan perawatan diri seperti menjaga kebersihan kaki dan 

perawatan kuku harus dipromosikan. Kulit harus tetap lembab dengan 

penerapan pelembab topikal setelah mencuci kaki dengan sabun dan air. 

Kaki terkena air panas, bantalan pemanas dan obat topikal seperti 

hidrogen peroksida, yodium dan astrigent lebih baik dihindari. Ada 

korelasi langsung antara pengontrolan glikemik dengan pembentukan 

ulkus. Oleh karena itu pemantauan diri dapat mengurangi risiko 

ulserasi. Merokok dan konsumsi alkohol harus diminimalkan, meskipun 

dampak terhadap ulkus diabetik kurang signifikan. Penggunaan alas 

kaki yang aman dan dapat mengurangi tekanan sangat dianjurkan untuk 

menurunkan risiko ulkus. Komorbiditas lain seperti hipertensi dan 

hiperlipidemia yang mempengaruhi oklusi vaskular harus diberikan 

intervensi yang tepat. 

9. Penilaian Risiko Ulkus Diabetik 

Penilaian risiko ulkus diabetik merupakan hal yang sangat penting 

untuk menentukan penanganan atau tindakan yang tepat bagi pasien 

DM. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui amnanesa, pemeriksaan 

fisik pasien, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Amnanesa dapat 

dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait aktivitas 

keseharian pasien, alas kaki yang sering digunakan, keluhan yang 

muncul, penyakit yang pernah diderita, lama menyandang DM, dan 

usaha apa saja yang telah dilakukan pasien (Dafianto, 2016). Lembar 
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oservasi inlow’s 60-second diabetic foot screen tool merupakan alat 

atau instrumen yang dapat digunakan untuk skrining dan menilai risiko 

ulkus diabetik sehingga dapat dilakukan pencegahan dan pengobatan 

yang tepat (Canadian Association of Wound Care dalam Dafianto, 

2016). 

C. Konsep Asuhan Keperawatan Ulkus Diabetik 

1. Pengkajian 

Pengkajian menurut Riyadi (2008) adalah: 

a. Anamnesa 

Identittas penderita  

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, 

alamat, status perkawinan, suku bangsa, nomor register, tanggal 

masuk rumah sakit dan diagnosa medis. 

b. Keluhan Utama 

Adanya rasa kesemutan pada kaki/tungkai bawah, rasa raba yang 

menurun, adanya luka yang tidak sembuh-sembuh dan berbau, 

adanya nyeri pada luka. 

c. Riwayat Kesehatan  

1) Riwayat kesehatan sekarang 

Berisi tentang kapan terjadinya luka, penyebab terjadinya luka 

serta upaya yang telah dilakukan oleh penderita untuk 

mengatasinya. 

2) Riwayat kesehatan dahulu 
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Adanya riwayat penyakit DM atau penyakit-penyakit lain yang 

ada kaitannya dengan defisiensi insulin misalnya penyakit 

pankreas, gangguan penerimaan insulin, gangguan hormonal dan 

pemberian obat-obatan. Adanya riwayat penyakit jantung, 

obesitas, maupun arterosklerosis. 

3) Riwayat kesehatan keluarga 

Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap 

diabetes, karena kelainan gen yang mengakibatkan tubuhnya tak 

dapat menghasilkan insulin dengan baik akan disampaikan 

informasinya pada keturunan berikutnya. 

4) Riwayat psikososial 

Meliputi informasi mengenai perilaku, perasaan dan emosi yang 

dialami penderita sehubungan dengan penyakitnya serta 

tanggapan keluarga terhadap penyakit penderita. 

d. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik menurut Tarwoto dalam Yunus (2015) yaitu 

inspeksi kaki untuk mengamati terdapat luka atau ulkus pada kulit 

atau jaringan tubuh pada kaki, pemeriksaan sensasi vibrasi/rasa 

berkurang atau hilang, palpasi denyut nadi arteri dorsalis pedis 

menurun atau hilang. Pemeriksaan doppler ultrasound adalah 

penggunaan alat untuk memeriksa aliran darah arteri maupun vena. 

Pemeriksaan ini untuk mengidentifikasi tingkat gangguan pada 

pembuluh darah arteri maupun vena. Dengan pemeriksaan yang 
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akurat dapat membantu proses perawatan yang tepat. Pemeriksaan 

ini sering disebut dengan Ankle Brachial Pressure Index. Pada 

kondisi normal, tekanan sistolik pada kaki sama dengan di tangan 

atau lebih tinggi sedikit. Pada kondisi terjadi gangguan di area kaki, 

vena ataupun arteri, akan menghasilkan tekanan sistolik yang 

berbeda. Hasil pemeriksaan yang akurat dapat membantu diagnostik 

ke arah gangguan vena atau arteri sehingga manajemen perawatan 

juga berbeda. Menurut Riyadi (2008) suhu tubuh demam pada 

penderita dengan komplikasi infeksi pada luka atau pada jaringan 

lain. Warna kulit mengalami perubahan melanin, kerotenemia (pada 

penderita yang mengalami peningkatan trauma mekanik yang 

berakibat luka sehingga menimbulkan gangren, tampak warna 

kehitaman disekitar luka). 

e. Pemeriksaan Penunjang 

X-Ray, EMG dan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui 

apakah ulkus diabetik menjadi infeksi dan menentukan kuman 

penyebabnya (Tarwoto dalam Yunus, 2015). 

2. Diagnosa 

Menurut Nanda (2015) diagnosa yang sering muncul antara lain: 

a. Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan suplai oksigen 

menurun karena penyempitan pembuluh darah. 

b. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

ketidakcukupan insulin atau penurunan masukan oral. 
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c. Risiko tinggi infeksi/sepsis berhubungan dengan kadar glukosa 

tinggi, atau penurunan fungsi leukosit atau perubahan pada sirkulasi. 

d. Nyeri akut berhubungan dengan agen fisik. 

e. Kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan gangguan 

metabolisme (ulkus DM) 

f. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan rasa nyeri yang 

dirasakan. 

g. Gangguan pola tidur berhubungan dengan rasa nyeri yang dirasakan. 

h. Gangguan konsep diri berhubungan dengan perubahan bentuk 

jaringan. 

i. Ansietas berhubungan dengan ketidaktahuan klien tentang 

penyakitnya. 

3. Rencana Keperawatan 

Dx. 1 Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan suplai oksigen 

menurun karena penyempitan pembuluh darah. 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam 

tidak terjadi gangguan perfusi jaringan. 

Kriteria Hasil : 

a. Denyut nadi perifer teraba kuat dan regular 

b. Warna kulit sekitar luka tidak pucat/sianosis 

c. Kulit sekitar luka teraba hangat 

d. Oedema tidak terjadi dan luka  tidak bertambah parah 

e. Sensorik dan motorik membaik 
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Rencana tindakan : 

a. Ajarkan pasien untuk melakukan mobilisasi 

Rasional : dengan mobilisasi meningkatkan sirkulasi darah. 

b. Ajarkan tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan aliran darah: 

atur kaki sedikit lebih rendah dari jantung (posisi elevasi pada waktu 

istirahat), hindari penyilangan kaki, hindari balutan ketat, hindari 

penggunaan bantal di belakang lutut dan sebagainya. 

Rasional : meningkatkan melancarkan aliran darah balik sehingga 

tidak terjadi oedema. 

c. Ajarkan tentang modifikasi faktor-faktor risiko berupa: hindari diet 

tinggi kolesterol, teknik relaksasi, menghentikan kebiasaan merokok, 

dan penggunaan obat vasokontriksi. 

Rasional : kolesterol tinggi dapat mempercepat terjadinya 

arterosklerosis, merokok dapat menyebabkan terjadinya 

vasokontriksi pembuluh darah, relaksasi untuk mengurangi efek dari 

stres. 

d. Kolaborasi dengan tim kesehatan lain dalam pemberian vasodilator, 

pemeriksaan gula darah secara rutin dan terapi oksigen ( HBO ). 

Rasional : pemberian vasodilator akan meningkatkan dilatasi 

pembuluh darah sehingga perfusi jaringan dapat diperbaiki, 

sedangkan pemeriksaan gula darah secara rutin dapat mengetahui 

perkembangan dan keadaan pasien, HBO untuk memperbaiki 

oksigenasi daerah ulkus/gangren. 
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Dx. 2 Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakcukupan insulin atau penurunan masukan oral. 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam 

kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi. 

Kriteria Hasil : 

a. Pasien tidak lemah atau penurunan tingkat kelemahan 

b. Peningkatan berat badan atau berat badan ideal atau normal 

c. Lingkar lengan meningkat atau mendekati 10 cm 

d. Nila laboratorium Hb untuk pria 13-16 gr/dl, untuk wanita 12-14 

gr/dl, nilai laboratorium yang terkait diabetes melitus (terutama GDS 

60-100mg/dl, kolesterol total 150-250 mg/dl, protein total 6-7,0 

gr/dl) 

e. Pasien habis 1 porsi makan setiap kali makan 

f. Pasien tidak mengeluh mual lagi. 

Rencana tindakan : 

a. Timbang berat badan atau ukur lingkar lengan setiap hari sesuai 

indikasi. 

Rasional : Mengkaji indikasi terpenuhinya kebutuhan nutrisi dan 

menentukan jumlah kalori yang harus dikonsumsi. 

b. Tentukan program diet dan pola makan pasien sesuai dengan kadar 

gula yang dimiliki (dengan memakai rumus kebutuhan kalori untuk 

laki-laki= berat badan ideal x 30, sedangkan wanita berat badan ideal 

x 25). 
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Rasional : Menyesuaikan antara kebutuhan kalori dan kemampuan 

sel untuk mengambil glukosa. 

c. Libatkan keluarga pasien dalam memantau waktu makan, jumlah 

nutrisi. 

Rasional : Meningkatkan partisipasi keluarga dan mengontrol 

masukan nutrisi sesuai dengan kemampuan untuk menarik glukosa 

dalam sel. 

d. Observasi tanda-tanda hipoglikemi (perubahan tingkat kesadaran, 

kulit lembab/dingin, denyut nadi cepat, lapar, peka rangsang, cemas, 

sakit kepala, pusing, sempoyongan). 

Rasional :  Karena metabolisme karbohidrat mulai terjadi, gula darah 

akan berkurang dan sementara pasien tetap diberikan insulin maka 

hipoglikemi dapat terjadi. 

e. Pantau pemeriksaan laboratorium seperti glukosa darah, aseton, pH, 

dan HCO3. 

Rasional : Gula darah akan menurun perlahan dengan penggunaan 

terapi insulin terkontrol. Dengan pemberian insulin dosis optimal 

glukosa dapat masuk ke dalam sel dan digunakan untuk sumber 

kalori. Peningkatan aseton, pH dan HCO3 sebagai indikasi kelebihan 

benda keton. 

f. Berikan pengobatan insulin secara teratur dengan teknik intravena 

secara intermitten atau secara kontinyu. 
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Rasional : Insulin reguler memiliki awitan cepat dan karenanya 

dengan cepat pula dapat membantu memindahkan ke dalam sel, 

pemberian melalui intravena merupakan rute pilihan utama karena 

absorbsi dari jaringan subkutan mungkin tidak menetu/sangat 

lambat. 

g. Lakukan konsultasi dengan ahli diet 

Rasional : kebutuhan diet penderita harus disesuaikan dengan jumlah 

kalori karena kalau tidak terkontrol akan berisiko hiperglikemia. 

h. Auskultasi bising usus, catat adanya nyeri abdomen/perut kembung, 

mual, muntah. 

Rasional : Peningkatan peristaltik usus sebab indikasi peningkatan 

rangsang gaster. 

i. Anjurkan pasien makan makanan sedikit dan sering (sesuai dengan 

jumlah kalori yang boleh dikonsumsi). 

Rasional :  Menurunkan beban kerja gaster dan usus sehingga 

rangsangan gastrointestinal menjadi berkurang. 

Dx. 3 Risiko tinggi infeksi/sepsis berhubungan dengan kadar glukosa 

tinggi, atau penurunan fungsi leukosit atau perubahan pada sirkulasi. 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam 

sepsis berkurang. 

Kriteria Hasil : 
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a. Tidak terdapat tanda-tanda peradangan dan infeksi seperti rubor, 

kalor, dolor, tumor, fungsiolesa, dan angka leukosit dalam batas 

5000-11000 ul. 

b. Suhu tubuh tidak tinggi (36,5
o
C-37

o
C). 

c. Kadar GDS 60-100 mg/dl. 

d. Glukosa urin negatif. 

e. Leukosit dalam batas normal. 

Rencana tindakan : 

a. Observasi tanda-tanda infeksi dan peradangan. 

Rasional : memastikan kondisi pasien pada periode peradangan atau 

sudah terjadi infeksi. Terjadinya sepsis dapat dicegah lebih awal. 

b. Tingkatkan upaya pencegahan dengan melakukan cuci tangan, 

memakai handscon, masker, kebersihan lingkungan. 

Rasional : meminimalkan invasi mikroorganisme. 

c. Pertahankan teknik aseptik dan sterilisasi alat pada prosedur invasif. 

Rasional : Invasi alat dapat menjadi mediator masuknya 

mikroorganisme. 

d. Anjurkan untuk makan sesuai jumlah kalori yang dianjurkan 

terutama membatasi masuknya gula. 

Rasional : Menurunkan risiko kadar gula darah tinggi yang 

merupakan media terbaik untuk pertumbuhan mikroorganisme. 

e. Bantu pasien untuk personal hygiene. 

Rasional : Menurunkan risiko invasi mikroorganisme. 
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f. Berikan antibiotik yang sesuai. 

Rasional : penanganan awal dapat membantu mencegah timbulnya 

sepsis. 

g. Lakukan pemeriksaan kultur dan sensitivitas sesuai indikasi. 

Rasional : Untuk mengidentifikasi organisme sehingga dapat 

memilih atau memberikan terapi antibiotik yang terbaik. 

h. Atur jadwal aktivitas dan istirahat pasien secara berimbang. 

Rasional : Aktivitas meningkatkan sirkulasi darah dan memperkecil 

pertumbuhan mikroorganisme. Istirahat akan meningkatkan 

perbaikan sel dan meningkatkan produksi leukosit. 

Dx. 4 Nyeri akut berhubungan dengan agen fisik (ulkus DM) 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 7 jam 

diharapkan nyeri klien berkurang 

Kriteria Hasil: 

a. Melaporkan nyeri berkurang 

b. Mampu mengontrol nyeri 

c. Menyatakan rasa nyaman  

d. Ekspresi wajah pasien tidak terlihat meringis kesakitan 

e. Nadi 80-84 x/menit 

f. Skala nyeri 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4 

Rencana tindakan : 

a. Kaji faktor yang mengakibatkan kedidakyamanan 
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Rasional : Menetapkan dasar untuk mengkaji perbaikan/perubahan 

nyeri. 

b. Kaji nyeri secara komprehensif (penyebab, kualitas, lokasi, skala dan 

waktu/durasi nyeri). 

Rasional : Menetapkan dasar untuk mengkaji perbaikan/perubahan 

nyeri. 

c. Observasi tanda non verbal dari ketidaknyamanan 

Rasional : Menetapkan kejadian nyeri masih terjadi atau tidak 

d. Control faktor lingkungan yang mempengaruhi ketidaknyamanan 

Rasional : Menentukan lingkungan yang mengurangi nyeri 

e. Ajarkan klien dan keluarga manajemen nyeri non farmakologi 

dengan nafas dalam 

Rasional : Menurunkan skala nyeri 

f. Kolaborasi dengan dokter pemberian analgesic  

Rasional : Menurunkan ambang nyeri yang dialami pasien melalui 

serabut syaraf. 

Dx. 5 Kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan gangguan 

metabolisme (ulkus DM) 

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x30 menit 

diharapkan kerusakan integritas jaringan dapat berkurang 

Kriteria Hasil : 

a. Menunjukkan proses penyembuhan luka. 



38 
 

 
 

b. Tidak ada tanda-tanda infeksi (kemerahan, bengkak, teraba hangat, 

dan tidak ada pus) 

Rencana tindakan : 

a. Observasi keadaan luka : lokasi, kedalaman, karakteristik, warna 

cairan, granulasi, jaringan nekrotik, dan tanda-tanda infeksi lokal). 

Rasional : Mengidentifikasi tingkat metabolisme jaringan dan tingkat 

disintegritas.  

b. Jaga kulit agar tetap bersih dan kering. 

Rasional : Menjaga kebersihan luka/meminimalkan kontaminasi 

silang. 

c. Lakukan perawatan luka dengan teknik steril. 

Rasional : Mencegah peningkatan prosentase mikroorganisme akibat 

kelainan metabolik (glukosa tinggi) dan memberikan informasi 

tentang efektifitas terapi. 

d. Berikan posisi yang nyaman untuk mengurangi tekanan pada luka. 

Rasional : Mencegah terjadinya perluasan trauma pada luka 

e. Anjurkan klien dan keluarga untuk menjaga daerah luka agar tetap 

bersih dan kering. 

Rasional : Menjaga kebersihan luka/meminimalkan kontaminasi 

silang. 

f. Anjurkan klien untuk makan makanan yang tinggi protein  

Rasional : Untuk mempercepat penyembuhan luka. 

g. Beri terapi kolaborasi antibiotik jika perlu. 
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Rasional : Mengobati disfungsi metabolik yang mendasari 

menurunkan hiperglikemia dan meningkatkan penyembuhan. 

Intervensi tambahan untuk etiologi kerusakan sirkulasi: 

a. Dapatkan kultur dari drainase luka saat masuk. 

Rasional : Mengidentifikasi patogen penyebab disintegritas kulit dan 

terapi pilihan 

b. Berikan dilokasasilin 500 mg per awal setiap 6 jam, mulai jam 10.00 

malam amati tanda-tanda hipersensitivitas. 

Rasional : Pengobatan infeksi/pencegahan komplikasi. 

4. Evaluasi 

Pentingnya evaluasi secara menyeluruh tidak dapat disampingkan. 

Penemuan hasil pengkajian yang spesifik akan mempengaruhi secara 

langsung tindakan yang akan dilakukan. Evaluasi awal dan deskripsi 

yang detail menjadi penekanan menjadi penekanan meliputi lokasi, 

ukuran, kedalaman, bentuk, inflamasi, edema, eksudat (kualitas dan 

kuantitas), tindakan terdahulu, durasi, kalus, maserasi, eritema dan 

kualitas (Arisanti dalam Yunus, 2015). 

 

D. Perawatan Ulkus Diabetik 

1. Pengertian 

Ulkus diabetik adalah luka yang dialami penderita diabetes 

melitus yang terjadi dibagian ekstremitas bawah. Ulkus diabetik 

merupakan komplikasi serius dari diabetes melitus. Salah satu peran 

perawat yang tidak kalah penting adalah dalam memeberikan 
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perawatan ulkus diabetik. Perawatan luka diabetik adalah tindakan 

perawatan yang dilakukan pada luka diabetik seperti mengganti 

balutan, membersihkan luka pada luka kotor, dan memberikan 

antibiotik untuk mencegah timbulnya infeksi dan membantu proses 

penyembuhan. 

2. Tujuan Perawatan Ulkus Diabetik 

a. Membersihkan luka 

b. Mencegah infeksi/perluasan infeksi 

c. Mencegah gangren/perluasan gangren 

d. Mempercepat penyembuhan luka 

3. Indikasi 

Untuk luka bersih tidak terkontaminasi dan luka steril 

4. Persiapan alat 

a. Bak instrumen steril berisi: (set ganti balut luka) 

1) Gunting 1 buah 

2) Pinset anatomis 1 buah 

3) Pinset cirurgis 1 buah 

4) Kom kecil 2 buah 

b. Kassa steril dalam tempatnya 

c. Larutan sesuai kebutuhan (NaCl 0,9%, Revanol, Savlon, Perhidrol) 

d. Kapas alkohol 70%/bensin dalam tempatnya 

e. Kassa verban (roll) 

f. Plester 



41 
 

 
 

g. Gunting 

h. Spuit 10 cc 

i. Bengkok 

j. Pinset bersih 

k. Perlak dan pengalas 

l. Sarung tangan 1 ps 

m. Skort  

n. Masker 

o. Korentang dalam tempatnya 

p. Tempat sampah 

5. Pelaksaan tindakan  

a. Cuci tangan 

b. Pakai alat pelindung diri: skort, sarung tangan, masker 

c. Beri salam 

d. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 

e. Jaga privasi klien 

f. Dekatkan alat 

g. Atur posisi klien senyaman mungkin 

h. Pasang pengalas di bawah area luka 

i. Lepaskan balutan kotor dengan pinset bersih 

j. Kaji keadaan luka 

k. Buka ganti set ganti balut luka dengan tetap mempertahankan 

sterilitasnya 
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1) NaCl 0,9% pada luka 

2) Perhidrol pada luka dengan jaringan nekrotik 

l. Lakukan prosedur 1 sampai luka bersih dengan tetap memperhatikan 

prinsip steril 

m. Lakukan nekrotomi pada luka dengan jaringan nekrotik 

n. Kompres luka dengan kassa steril 

o. Balut area luka dengan kassa verban (pada luka besar)/fiksasi dengan  

plester (pada luka kecil) 

p. Evaluasi respon klien dan rencana tindak lanjut 

q. Rapikan alat-alat 

r. Lepas sarung tangan 

s. Cuci tangan 

t. Dokumentasikan tindakan 

6. Hal-hal yang didokumentasikan: 

Tanggal, jam, pelaksana tindakan, keadaan luka (luas, bersih/kotor, 

jaringan nekrotik, pus, granulasi) 

7. Perawatan Ulkus Diabetik 

a. Perawatan Dengan Metode Konvensional 

Fenomena yang terjadi di Indonesia sampai saat ini yaitu 

sebagian besar perawat masih percaya bahwa penyembuhan luka 

yang baik adalah dengan membuat lingkungan atau daerah sekitar 

luka tetap kering atau menggunakan cara konvensional untuk 

merawat luka (Junaidi dalam Salawaney, 2016). Luka yang dirawat 
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dengan metode konvensional akan lebih lama dengan proses 

penyembuhan dan akan memakan waktu dalam penanganan luka 

karena kurang adanya pengkajian terhadap riwayat penyakit pasien 

oleh perawat ataupun dokter. Selain beberapa hal yang telah 

disebutkan di atas, perhatian terhadap perawatan luka juga masih 

sangat kurang karena perawat di Indonesia masih menggunakan 

perawatan luka konvensional untuk memberikan perawatan kepada 

pasien ulkus diabetik padahal saat ini sudah mulai berkembang 

perawatan luka yang lebih canggih (Salawaney, 2016). 

Sebagian besar rumah sakit di Indonesia masih menerapkan 

prinsip perawatan luka konvensional, metode modern dressing masih 

sangat jarang dilakukan. Di Indonesia dari total 1012 rumah sakit 

hanya 25 rumah sakit atau 2,4% yang menerapkan metode modern 

dressing (Ismail dalam Salawaney, 2016). Perawatan konvensional 

dan modern memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing baik 

dalam praktik maupun teori serta kelebihan dan kekurangnnya. Ada 

beberapa material yang saling digunakan dalam perawatan 

konvensional yang dilakukan di rumah sakit, yaitu:  

1) Kasa 

Kasa berperan sebagai bahan penyerap produksi eksudasi ulkus, 

mempertahankan suhu, kelembapan, mencegah masuknya bakteri 

dan sebagai penutup luka. 

2) NaCl 



44 
 

 
 

NaCl digunakan untuk membersihkan luka karena sifatnya yang 

isotonis dan tidak iritan dapat membantu dalam proses 

penyembuhan luka. 

3) Hidrogen Peroksida 

Digunakan sebagai pengahancur jaringan nekrotik dan bersifat 

iritan terhadap jaringan granulas, bahan ini sekarang sudah 

banyak di tinggalkan dan hampir tidak digunakan lagi 

 

 

4) Set Steril 

Set steril digunakan selama proses perawatan mulai dari bengkak, 

kom, spuitm pinset anatomi, pinset cirurgis, klem, gunting 

nekrotomi, dan sarung tangan steril. 

5) Under Pad 

Under Pad digunakan sebagai alas dibawah luka selama proses 

perawatan berlangsung untuk tetap menjaga kebersihan dalam 

perawatan luka. 

6) Verban dan Sofratule 

Verban digunakan sebagai viksasi kasa penutup luka atau bisa 

juga digunakan plester jika ukuran luka tidak terlalu luas dan 

sufratule digunakan sebagai antibiotik topikal dan berfungsi 

memperkecil adanya kontak antara luka dengan kasa sehingga 

mempermudah pengangkatan kasa pada saat perawatan. 
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Ada beberapa manajemen luka konvensional yang biasa dilakukan di 

rumah sakit (Salawaney, 2016) diantaranya:  

1) Manajemen perawatan luka yang sebelumnya tidak mengenal 

adanya lingkungan luka yang lembab. 

2) Manajemen perawatan luka yang lama hanya membersihkan luka 

menggunakan cairan normal salin atau ditambahkan dengan Iodin 

Providine, Hidrogen Peroksida, antiseptik-antiseptik seperti itu 

dapat menggangu proses penyembuhan dari luka, dan tidak hanya 

membunuh kuman tapi membunuh leukosit yang bertugas 

membunuh kuman patogen dan kemudian ditutup dengan kasa 

kering. 

3) Ketika akan merawat luka dihari berikutnya, kasa tersebut akan 

menempel pada luka dan menyebabkan rasa sakit, disamping itu 

sel-sel yang baru tumbuh pada luka menjadi rusak. 

4) Luka dalam kondisi kering dapat memperlambat proses 

penyembuhan dan akan menimbulkan bekas pada luka. 

b. Perawatan dengan Metode Modern 

Perkembangan perawatan luka berkembang sangat pesat dan 

cepat dalam dunia kesehatan. Metode perawatan luka yang saat ini 

tengah berkembang adalah perawatan luka dengan menggunakan 

prinsip moisture balance. Dalam beberapa literatur disebutkan 

bahwa dengan menggunakan prinsip ini akan lebih efektif untuk 

proses penyembuhan luka bila dibandingkan dengan menggunakan 
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metode konvensional. Perkembangan pengetahuan tentang cara-cara 

penyembuhan luka modern menjadi suatu tren tersendiri dalam dunia 

kesehatan yang berdampak pada kebutuhan peningkatan kualitas 

pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan khususnya bagi 

perawat yang berkecimpung di bidang ini (Bryant dalam Salawaney, 

2016).  

Perawatan luka dengan menggunakan prinsip lembab dikenal 

sebagai metode modern dressing dan memakai alat ganti balut yang 

lebih modern. Prinsip moisture balance belum begitu familiar bagi 

perawat di Indonesia.  Perawatan luka menggunakan teknik modern 

dressing telah berkembang di Indonesia terutama rumah sakit besar 

di kota-kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan 

Jakarta sedangkan untuk rumah sakit-rumah sakit setingkat 

Kabupaten, perawatan luka menggunakan teknik modern masih 

belum terlalu berkembang berkembang dengan baik bahkan belum 

ada sama sekali. Perawatan luka dengan menggunakan prinsip 

moisture balance atau prinsip lembab dikenal sebagai metode 

modern dressing yang memakai bahan-bahan pembalut yang lebih 

modern dan topical therapy yang mempunyai karakteristik dan 

keunggulan masing-masing sesuai dengan kondisi luka pasien 

(Sotani dalam Salawaney, 2016). 

Bersamaan dengan itu biaya pelayanan dalam dunia kesehatan 

saat ini terbilang cukup tinggi namun semua itu tidak sesuai dengan 
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apa yang diberikan dan tingkat kesembuhannya cukup lama. Hal ini 

menjadi penghambat saat ini yaitu faktor demografi sehingga 

pelayanan kesehatan keseluruh penjuru negeri tidak tersampaikan 

dengan baik. Banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati 

fasilitas kesehatan hanya karena penyebaran tenaga kesehatan yang 

tidak merata. Kalau pun ada, pengetahuan yang dimilikinya tidak 

cukup tentang perawatan luka, terlebih lagi dengan luka yang 

memiliki dimensi yang cukup luas dan memiliki banyak eksudat. 

Kurangnya pengetahuan perawat tentang perawatan luka yang besar 

dan memiliki banyak eksudat menyebabkan luka yang tidak kunjung 

sembuh, dan menyebabkan klien harus berulang kali mengontrol 

luka dalam jarak yang cukup jauh untuk mengganti balutan dengan 

dibekali antibiotik. Oleh karena itu metode modern dressing 

diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan agar mengerti dan 

memiliki pemahaman yang cukup untuk melakukan tindakan 

pengobatan luka dengan metode modern dressing agar tenaga 

kesehatan yang ada di Indonesia dapat disebar secara merata untuk 

membantu penyembuhan luka klien (Gitaraja dalam 

Salawaney,2016). 

Menanggapi hal demikian, para perawat perlu untuk memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan yang adekuat terkait dengan proses 

perawatan luka dimulai dari pengkajian yang komprehensif, 

perencanaan intervensi, implementasi tindakan, dan evaluasi, serta 
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dokumentasi. Isu lain yang harus benar-benar dipahami oleh perawat 

adalah perawat adalah berkaitan dengan cost effectiveness. 

Manajemen untuk perawatan luka modern sangat mengedepankan 

isu tersebut. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya inovasi-

inovasi terbaru dalam perkembangan produk-produk yang dapat 

dipakai untuk merawat luka. Dalam hal ini, perawat sangat perlu 

untuk benar-benar memahami dan mempelajari produk-produk 

tersebut dengan baik sebagai bagian dari suatu proses dalam 

mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhuan pasien. Pada 

umumnya, pemilihan produk yang tepat harus berdasarkan 

pertimbangan biaya (cost), keamanan (safety) dan kenyamanan 

(comfort). Secara umum, perawatan luka yang saat ini berkembang 

lebih ditekankan pada intervensi yang melihat sisi klien dari berbagai 

dimensi, yaitu dimensi psikis, fisik, psikis, sosial, dan ekonomi 

(Salawaney,2016). 

Banyak contoh yang dapat dikemukakan contohnya pada kasus 

klien dengan diabetes melitus banyak dari mereka yang beranggapan 

bahwa luka harus diamputasi. Namun, tindakan amputasi tersebut 

ternyata bisa digagalkan jika luka tersebut dirawat dengan seksama 

dengan metode yang benar dan tentunya dilakukan oleh perawat 

yang berkompeten dalam bidang tersebut. Kesembuhan luka pada 

tingkat tertentu seperti kasus ulkus diabetik tergantung pada 

kedisiplinan penderita dalam perawatan. Ketika ulkus dirawat 
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dengan benar dan tepat serta menggunakan metode yang lebih baik 

maka luka tersebut akan menjadi lebih baik (Salawaney, 2016). 

Menurut Salawaney (2016), ada beberapa manajemen luka 

dengan menggunakan metode modern dressing yang biasanya 

dilakukan di pusat perawatan luka modern antara lain: 

1) Moist wound healing (perawatan luka lembab) diawali pada tahun 

1962 oleh Prof. Winter 

2) Moist wound healing adalah metode yang dapat mempertahankan 

lingkungan luka tetap lembab untuk memfasilitasi proses 

penyembuhan luka. 

3) Lingkungan luka yang lembab dapat diciptakan dengan occlusive 

dressing (perawatan luka tertutup). 

8. Prinsip-prinsip perawatan luka 

a. Mencuci luka 

Merupakan hal pokok untuk meningkatkan, memperbaiki dan 

mempercepat proses penyembuhan luka sertameng hindari 

kemungkinan terjadinya infeksi. Proses pencucian luka bertujuan 

untuk membuang nekrosis, cairan luka yang berlebihan, sisa balutan 

yang digunakan dan sisa metabolik tubuh pada permukaan luka 

(Ningsih, 2015). 

Cairan terbaik dan teraman untuk mencuci luka adalah yang 

non toksis pada proses penyembuhan luka misalnya NaCL 0,9%. 

Penggunaan hidrigenperoxida, hypoclorite solution dan beberapa 
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cairan debridement  lainnya, sebaliknya hanya digunakan pada 

jaringan nekrosis atau slough dan tidak pada jaringan granulasi. 

Cairan antiseptik seperti provine iodine sebaiknya hanya digunakan 

saat luka terinfeksi atau tubuh pada saat penurunan imunitas, yang 

kemudian dilakukan pembilasan kembali dengan saline (Wijaya & 

Yessie, 2013). 

b. Debridement 

Debridement adalah pembuangan jaringan nekrosis atau slough 

pada luka. Debridement dilakukan bertujuan untuk menghindari 

infeksi atau selulitis, karena jaringan nekrosis selalu berhubungan 

dengan adanya peningkatan jumlah bakteri. Setelah debridement, 

jumlah bakteri akan menurun dengan sendirinya yang diikuti dengan 

kemampuan tubuh secara efektif melawan infeksi. Secara alami 

dalam keadaan lembab tubuh akan membuang sendiri jaringan 

nekrosis atau slough yang menempel pada luka (peristiwa autolysis). 

Autolysis adalah peristiwa pecahnya atau rusaknya jaringan nekrotik 

oleh leukosit dan enzim lyzomatik. Debridement dengan sistem 

autolysis dengan menggunakan occlusive dressing merupakan cara 

teraman dilakukan pada klien dengan luka diabetik. Terutama untuk 

menghindari risiko infeksi (Gitarja W dalam Wijaya & Yessie, 

2013). 

c. Terapi antibiotika 
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Pemberian antibiotik biasanya diberikan peroral yang bersifat 

untuk menghambat kuman gram positif dan gram negatif. Apabila 

tidak dijumpai perbaikan pada luka tersebut, maka terapi antibiotik 

dapat diberikan perparental yang sesuai dengan kepekaan kuman 

(Sutjahyo dalam Wiaya & Yessie, 2013). 

d. Pemilihan jenis balutan 

Tujuan pemilihan jenis balutan adalah memilih jenis balutan 

yang mempertahankan suasana lingkungan luka yang dalam keadaan 

lembab, mempercepat proses penyembuhan hingga 50%, absorbsi 

eksudat atau cairan luka yang keluar berlebihan, membuang jaringan 

nekrosis atau slough (support autolysis), kontrol terhadap infeksi 

atau terhindar dari kontaminasi, nyaman digunakan dan menurunkan 

rasa sakit saat mengganti balutan dan menurunkan jumlah biaya dan 

waktu perawatan (cost effective). Jenis balutan: absobent dressing, 

hydroactive gel, hydrocoloi (Ningsih, 2015). 

Selain pengobatan dan perawatan, diperlukan juga 

pemeriksaan Hb dan albumin dan hipoalbumin akan sangat 

berpengaruh pada penyembuhan luka. Diusahakan agar Hb lebih 12 

g/dl dan albumin darah dipertahankan lebih 3,5 g/dl. Dan perlu 

dilakukan juga monitor glukosa secara ketat, karena bila didapatkan 

peningkatan glukosa darah yang sulit dikendalikan, ini merupakan 

salah satu tanda memburuknya infeksi yang ada sehingga luka suka 

sembuh (Gitarja W, dalam Wijaya & Yessie, 2013). Untuk 
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mencegah timbulnya gangren diabetik dibutuhkan kerja sama antara 

dokter, perawat dan penderita sehingga tindakan pemcegahan, 

deteksi dini beserta terapi yang rasional bisa dilaksanakan dengan 

harapan biaya yang besar, morbiditas penderita gangren dapat 

ditekan serendah-rendahnya. (Ningsih, 2015). 

9. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka secara umum 

berdasarkan faktor instrinsik, yaitu (Purwaningsih, 2014): 

a. Usia. Semakin tua seseorang maka akan menurunkan kemampuan 

penyembuhan jaringan, dan semakin tua usia maka jaringannya 

akan semakin kurang lentur. 

b. Nutrisi. Pada proses penyembuhan luka faktor nutrisi sangat 

penting. Pada pasien yang mengalami penurunan tingkat albumin, 

total limfosit dan transferin adalah merupakan faktor resiko 

terhambatnya proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka 

tidak hanya dipengaruhi oleh protein saja, vitamin A, E, dan C 

mempengaruhi dalam proses penyembuhan luka. Kekurangan 

vitamin A dapat menyebabkan berkurangnya makrofag yang 

konsekuensinya rentan terhadap infeksi, retardasi epotelisasi, dan 

sintesis kolagen. Defisiensi vitamin C dapat menyebabkan 

kegagalan fibroblas untuk memproduksi kolagen, mudahnya terjadi 

ruptur pada kapiler dan rentan terhadap infeksi. 
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c. Hipovolemia. Kurangnya volume darah akan mengakibatkan 

vasokonstriksi dan menurunya ketersediaan oksigen dan nutrisi 

untuk penyembuhan luka. 

d. Hematoma. Hematoma merupakan bekuan darah. Seringkali darah 

pada luka secara bertahap diabsorbsi oleh tubuh masuk kedalam 

sirkulasi. Tetapi jika terdapat bekuan hal tersebut memerlukan 

waktu untuk dapat diabsorbsi tubuh. Sehingga menghambat 

penyembuhan. 

e. Edema. Adanya edema dapat mengakibatkan penurunan suplai 

oksigen. 

f. Insufisiensi Oksigen jaringan. Diakibatkan karena adanya gangguan 

fungsi organ paru, kardiovaskular, ataupun karena adanya 

vasokonstriksi setempat. 

Selain itu terdapat juga faktor ekstrinsik, (Purwaningsih, 2014): 

a. Perawatan jaringan. Cedera dan lambatnya penyembuhan dapat 

terjadi karena perawatan jaringan yang benar. 

b. Teknik pembalutan tidak tepat. Pembalutan yang terlalu kecil dapat 

memungkinkan terjadinya invasi mikroorganisme. Sedangkan 

pembalutan yang terlalu ketat  akan mengakibatkan pengurangan 

suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan. 

c. Benda asing. Benda asing seperti pasir atau mikroorganismeakan 

menyebabkan terbentuknya suatu abses sebelum benda tersebut 

diangkat. Abses ini timbul dari serum, fibrin, jaringan sel mati dan 
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leukosit, yang membentuk suatu cairan yang kental yang disebut 

pus. 

d. Medikasi steroid. Medikasi steroid dapat menyamarkan infeksi 

dengan mengganggu proses inflamasi normal. 

e. Antikoagulan. Penggunaan antikoagulan pada luka dapat 

menyebabkan hemoragi. 

f. Psikososial. Berbagai jenis faktor psikososial dapat memberikan 

efek merugikan pada penyembuhan luka seperti burukmya 

pemahaman dan penerimaan terhadap program pengobatan atau 

kecemasan yang berkaitan dengan perubahan pada pekerjaan, 

penghasilan, hubungan pribadi dan body image. 


