
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dapat mengakibatkan 

timbulnya penyakit dikemudian hari. Salah satunya adalah Diabetes 

Mellitus. DM merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan 

timbulnya peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan sekresi 

insulin, atau peningkatan resistensi insulin seluler terhadap insulin (Chang 

et al., 2013). Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Perkeni (2015) 

dan Mangiwa, Katuuk, & Sumarauw (2013). Ketiganya menyatakan 

bahwa DM disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah atau disebut 

hiperglikemia. Hiperglikemia kronik dan gangguan metabolik DM lainnya 

akan menyebabkan kerusakan jaringan dan organ, seperti mata, ginjal, 

saraf, dan sistem vaskular. 

 
Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan yang memerlukan manajemen seumur hidup untuk 

mengontrol kadar gula darah guna meningkatkan kualitas hidup pasien. 

Jika seseorang memiliki gejala khas DM, seperti poliuria, polidipsia, 

polifagia, dan pemeriksaan kadar glukosa darah melebihi 200 mg/dL dan 

kadar glukosa darah puasa melebihi normal 126 mg/dL, maka ia dikatakan 

menderita DM (Sundari, 2016). DM merupakan penyakit degeneratif dan 

salah satu penyakit tidak menular yang semakin banyak diderita oleh 

penderitanya. 

 
Menurut data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2015 

sebanyak 415 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes dan 

diperkirakan akan meningkat menjadi 642 juta pada tahun 2040, yang 

merupakan 55% dari populasi dunia. Sedangkan prevalensi DM tahun 
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2015 di Indonesia yaitu sekitar 10 juta jiwa sehingga dari hasil survey 

tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 10 negara 

dengan penyandang DM terbesar diseluruh dunia (Mangiwa, Katuuk, & 

Sumarauw, 2017). 

 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 memperlihatkan 

peningkatan angka prevalensi diabetes yang cukup signifikan yaitu 8,5% 

di tahun 2018 sehingga estimasi jumlah penderita di Indonesia mencapai 

lebih dari 16 juta orang yang kemudian berisiko terkena penyakit lain, 

seperti: serangan jantung, stroke, kebutaan dan gagal ginjal bahkan dapat 

menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Jumlah tersebut menempatkan 

prevalensi diabetes di Indonesia pada urutan keenam. Di Jawa Barat, 

angka kejadian DM mencapai 4,2% dengan jumlah prediabet sebesar 

7,8%. Sebagai salah satu kota di Jawa Barat, Sukabumi memiliki jumlah 

kasus DM sebanyak 17.384 jiwa. Sehingga pada tahun 2018, DM berada 

pada urutan kesembilan dari sepuluh penyakit dengan kasus terbanyak. 

 
Meningkatnya jumlah penderita DM akibat Diabetic Foot Ulcers (DFU) 

merupakan komplikasi yang sering terjadi akibat kadar glukosa yang tidak 

terkontrol. Kadar glukosa yang tidak terkontrol dapat menyebabkan 

gangguan vaskularisasi terutama pada ekstremitas bawah sehingga jika 

terjadi ulkus akan mengalami gangguan penyembuhan. Sirkulasi perifer 

kaki pasien DM mengalami kerusakan yang ditandai Penyakit Arteri 

Perifer (PAD). Keterlambatan pengisian Capillary Refill Time (CRT) 

dapat menunjukkan kondisi iskemia jaringan yang tentunya akan 

mempercepat terjadinya komplikasi berupa ulkus kaki diabetes (Chang et 

al., 2013). Gejala awal biasanya disertai kesemutan yang akan 

menyebabkan penurunan sensitivitas kaki. Lebih lanjut, komplikasi pada 

penderita DM berupa kecacatan bahkan sampai kepada kematian. 
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Permasalahan yang timbul tersebut dapat mengakibatkan amputasi hingga 

kematian jika tidak dilakukan pencegahan sejak penderita terdiagnosis 

diabetes mellitus. Menjaga kadar glukosa darah tetap stabil dan menjaga 

keadekuatan perfusi jaringan perifer merupakan tindakan pencegahan 

komplikasi yang optimal. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa 

sekitar 4-10% akan mengalami masalah pada kaki dan sebagian besar 

diantaranya (40-70%) harus menjalani amputasi pada organ kaki yang 

memiliki luka diabetik (Chang et al., 2013). International Diabetes 

Federation (IDF) pada tahun 2013 menyatakan bahwa Indonesia 

mendapatkan penanganan akan dilakukan amputasi supaya infeksi tidak 

menyebar ke bagian yang lainya. Hal ini merugikan bagi pasien karena 

akan mengganggu aktivitas dan akan menurunkan kualitas hidup. 

 
Perawatan kaki merupakan upaya pencegahan primer terjadinya luka pada 

kaki DM. Sementara itu untuk meningkatkan vaskularisasi melakukan 

perawatan kaki termasuk dalam empat pilar pengelolaan penyakit diabetes 

mellitus yaitu latihan fisik. Perawatan kaki dapat juga dilakukan dengan 

gerakan-gerakan kaki yang dikenal sebagai senam kaki diabetes (Smeltzer 

et al., 2016). Senam kaki diabetik adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

melancarkan peredaran darah, memperkuat otot-otot kecil dan mencegah 

terjadinya luka pada kaki. Efek dari senam kaki dapat mencegah terjadinya 

luka dan membantu melancarkan peredaran darah bagian kaki (Prima, 

2019). Gerakan-gerakan senam kaki ini memiliki banyak manfaat baik 

bagi pasien yang mengalami neuropati maupun yang belum 

mengalaminya. Diantaranya dapat memperkuat otot-otot kecil, otot betis, 

dan otot paha, serta mengatasi keterbatasan gerak sendi yang sering 

dialami oleh penderita DM. 

 
Gerakan senam kaki sudah terbukti menurunkan kadar gula darah 

berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Pada tahun 2011, Yanuar membuat sebuah penelitian dengan judul 
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“Pengaruh senam kaki diabetes terhadap perubahan kadar gula darah pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Enemawira”. 

Hasil menunjukkan bahwa mayoritas kadar gula darah responden sesudah 

melakukan senam kaki 150-199 mg/dl berjumlah 42 responden (75%) dan 

kadar gula darah 200 mg/dl berjumlah 14 responden (25%). Hal ini 

menggambarkan bahwa ke-42 responden yang melakukan senam kaki 

dengan baik dan benar secara teratur relatif memiliki nilai kadar gula darah 

<200 mg/dl. Nilai kadar gula darah yang lebih rendah atau turun ini 

menggambarkan terjadinya perbaikan nilai kadar gula darah setelah 

melakukan senam kaki. 

 
Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyanto (2013) adalah 

“Pengaruh senam kaki terhadap sensitivitas kaki dan kadar gula darah 

responden diabetes mellitus Magelang secara keseluruhan”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setelah melakukan senam kaki, responden 

memiliki kadar gula darah yang lebih baik (p value 0,000). Setelah 

dilakukan senam kaki, sensitivitas kaki responden menjadi lebih baik (p 

value 0,000). Penelitian lain dilakukan oleh Suhartini & Subandi (2016) 

yang berjudul “Pengaruh senam kaki diabetik terhadap sensitivitas kaki 

pasien diabetes di Puskesmas Parungponteng Kecamatan Cibalong 

Kabupaten Tasikmalaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   diantara 

25 responden sebelum senam kaki rata-rata sensitivitas 4,84 dan standar 

deviasi 1,434, sedangkan nilai sensitivitas terendah dan tertinggi sebelum 

senam kaki adalah 2 dan 6. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

senam kaki DM dapat meningkatkan perubahan kadar gula darah pada 

pasien DM tipe 2. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh senam 

kaki DM dapat meningkatkan perubahan kadar gula darah pada pasien DM 

tipe 2. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil studi kasus 

dengan judul “Aplikasi Senam Kaki Diabetes Pada Ny. P Terhadap 
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Peningkatan Vaskularisasi Perifer Dan Pengontrolan Kadar Glukosa Darah 

Klien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Cibadak”. 

 
1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah bertujuan untuk 

mengaplikasikan senam kaki diabetes terhadap peningkatan 

vaskularisasi dan pengontrolan glukosa pada Ny.P dengan diabetes 

mellitus tipe 2. 

1.2.2 Tujuan khusus 

a. Dapat mendeskripsikan hasil pengkajian pada Ny.P dengan 

diabetes mellitus tipe 2. 

b. Dapat mendeskripsikan diagnosis keperawatan pada Ny.P 

dengan diabetes mellitus tipe 2. 

c. Dapat mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada Ny.P 

dengan diabetes mellitus tipe 2. 

d. Dapat mendeskripsikan implementasi tindakan keperawatan 

pada Ny.P dengan diabetes mellitus tipe 2. 

e. Dapat mendeskripsikan evaluasi pada Ny.P diabetes mellitus 

tipe 2. 

f. Dapat melakukan pembahasan tentang aplikasi senam kaki pada 

Ny.P dengan diabetes mellitus tipe 2. 

 
1.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan penulis dalam penyusunan 

karya tulis ilmiah dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dalam tahap pengkajian untuk memperoleh data 

subjektif yaitu identitas pasien, mengenai keluhan pasien, riwayat 

kesehatan pasien, pola aktivitas, dan pola makan pada klien diabetes 

Mellitus tipe 2. 
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b. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku serta keadaan pasien 

yang memiliki masalah meningkatkan vaskularisasi perifer dan 

pengontrolan glukosa akibat Diabetes Mellitus tipe 2, selain itu 

observasi dilakukan untuk memperoleh data berupa data objektif 

seperti pasien tampak lemas, pusing, sering haus, lapar, dan 

meningkatnya kadar glukosa darah. 

c. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulisan dengan cara mengadakan seleksi dari beragam bahan dan 

melakukan telaahan pada berbagai sumber buku yang relevan untuk 

membuat dokumentasi mengenai peningkatan vaskularisasi perifer dan 

pengontrolan kadar glukosa darah. 

d. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan fakta yang 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. 

 
1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Meningkatkan pengetahuan bagi pembaca agar dapat melakukan 

pencegahan untuk diri sendiri dan orang yang ada disekitarnya agar 

tidak terkena diabetes mellitus karena penyakit ini bisa timbul secara 

tiba-tiba tanpa mengenal usia muda maupun tua. Selain itu, karya tulis 

ilmiah ini juga berfungsi untuk mengetahui relevansi antara teori dan 

kasus nyata yang terjadi di lapangan karena dalam teori yang sudah 

ada tidak selalu sama dengan kasus yang terjadi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Karya tulis ilmiah diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 

dalam meningkatkan pengetahuan serta wawasan dan menambah 

pengalaman nyata dalam mengaplikasikan senam kaki untuk 
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meningkatkan vaskularisasi perifer dan pengontrolan kadar 

glukosa darah klien diabetes mellitus. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan gambaran penting strategi dalam 

mengaplikasikan senam kaki diabetes dalam pencegahan 

komplikasi akibat glukosa darah yang tidak terkontrol. 

c. Bagi Profesi Keperawatan 

Karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan referensi dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

penyakitdiabetes mellitus. 
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