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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

Hiperglikemia adalah salah satu karakteristik dari Diabetes Melitus yang 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik.Hiperglikemia merupakan suatu 

kondisi medik dimana terdapat peningkatan kadar glukosa darah melebihi batas 

yang dapat dsebabkan karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau 

keduanya.1 Onset dari Diabetes Melitus adalah suatu penyakit yang berlangsung 

kronik dan kompleks serta memerlukan manajemen medis yang berkelanjutan.2 

Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan dengan adanya kerusakan jangka 

panjang dan disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh, yang meliputi mata, 

ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah.3American Diabetes Association (ADA) 

mengklasifikasikan diabetes menjadi empat, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, 

diabetes melitus gestasional, dan diabetes tipe spesifik karena penyebab lainnya.2 

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa pada tahun 2014, 

sekitar 422 juta orang dengan usia lebih dri 18 tahun telah menderita DM, dimana 

prevalensi tertingginya diduduki oleh negara bagian Asia Tenggara dan Pasifik 

Barat. International Diabetes Federation (IDF) mengestimasikan bahwa Indonesia 

akan mengalami peningkatan dalam jumlah penyandang DM sebesar 9,1 juta pada 

tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 2035. Berdasarkan data RISKESDAS 

tahun 2007, prevalensi nasional DM di Indonesia untuk usia di atas 15 tahun 

mencapai 5,7%. Hal ini membuat Indonesia menempati peringkat kelima dalam 

jumlah penyandang DM terbanyak di dunia.1,4  

Terapi diabetes melitus bertujuan untuk menurunkan kadar glukosa sampai 

mencapai kadar glukosanormal tanpa terjadi hipoglikemia serta meningkatan 

kualitas hidup yang lebih baik. Pilar-pilar terapi DM sebanyak lima komponen yang 

harus diperhatikan dan diikuti oleh pasien DM yaitu diet, latihan, pemantauan kadar 

glukosadarah, terapi serta pendidikan.5 Penyulit dari tujuan terapi diabetes itu 

sendiri adalah penyakit ini seringkali tidak terdeteksi, sehingga morbiditas dan 

mortalitas dini terjadi pada kasus ini. Morbiditas dan mortalitas tersebut dapat 

berasal dari komplikasi akut maupun kronik dari diabetes.  
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Komplikasi akut dapat berupa krisis hiperglikemia dan hipoglikemia, 

komplikasi kronik meliputi makroangiopati, mikroangiopati, dan neuropati. Salah 

satu contoh dari komplikasi kronik adalah kaki diabetes, dimana proses terjadinya 

kaki diabetes diawali oleh angiopati, neuropati, dan infeksi. Kaki diabetes sering 

berakhir dengan kecacatan dan bahkan kematian.3  

Melihat tingginya jumlah orang yang diestimasikan menderita diabetes 

melitus dan kemungkinan tingginya morbiditas serta mortalitas yang dialami 

penderita diabetes melitus, baik karena komplikasi akut maupun komplikasi kronik, 

penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai diabetes melitus tipe 2 

dan kaki diabetes.  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3  

  

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

  

2.1  Diabetes Melitus  

2.1.1 Definisi  

 American Diabetes Association (ADA) mendefinisikan diabetes melitus 

(DM) sebagai suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-

duanya. Hiperglikemia kronik pada diabetes berasosiasi dengan kerusakan jangka 

panjang, disfungsi, dan kegagalan beberapa organ tubuh, terutama mata, ginjal, 

saraf, jantung, dan pembuluh darah.6World Health Organization (WHO) 

merumuskan diabetes melitus sebagai suatu kumpulan problema anatomik dan 

kimiawi akibat dari sejumlah faktor di mana didapat definisi insulin absolut atau 

relatif dan gangguan fungsi insulin.3  

  

2.1.2 Epidemiologi  

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa pada tahun 2014, 

sekitar 422 juta orang dengan usia lebih dri 18 tahun telah menderita DM, dimana 

prevalensi tertingginya diduduki oleh negara bagian Asia Tenggara dan Pasifik 

Barat. International Diabetes Federation (IDF) mengestimasikan bahwa  

Indonesia akan mengalami peningkatan dalam jumlah penyandang DM sebesar 9,1 

juta pada tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 2035. Berdasarkan data 

RISKESDAS tahun 2007, prevalensi nasional DM di Indonesia untuk usia di atas 

15 tahun mencapai 5,7%. Hal ini membuat Indonesia menempati peringkat kelima 

dalam jumlah penyandang DM terbanyak di dunia.1,4  

Berdasarkan tipenya, DM Tipe 2 memiliki prevalensi yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan DM Tipe 1 (>85%). Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) tahun 2001 mendapatkan prevalensi diabetes melitus pada penduduk usia 

25-64 tahun di Jawa dan Bali sebesar 7,5%.4 World Health Organization (WHO) 

memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes melitus di Indonesia dari 8,4 

juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Laporan ini 
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menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyandang diabetes melitus sebanyak 2-

3 kali lipat pada tahun 2035.1  

  

2.1.3 Patogenesis  

Diabetes melitus tipe 2 disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang 

berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resitensi insulin, dan faktor 

lingkungan seperti obesitas, over eating, kurang berolah raga, stres, dan juga 

penuaan. Penyakit ini merupakan penyakit multifaktorial yang melibatkan multipel 

gen dan faktor lingkungan dan biasanya terjadi pada usia 30 tahun ke  

atas.9  

Diabetes melitus tipe 2 ditandai dengan terganggunya sekresi insulin, 

resistensi insulin, produksi hepatic glucose yang berlebihan, serta abnormalitas 

metabolisme lemak. Pada fase awal penyakit ini, toleransi glukosa masih mendekati 

normal meskipun ada resistensi insulin, hal tersebut karena sel beta pankreas masih 

bisa mengkompensasi dengan meningkatkan sekresi insulin. Seiring dengan 

berjalannya waktu, pancreatic islet tidak mampu mempertahankan keadaan 

hiperinsulinemia. Setelah itu munculah suatu keadaan yang disebut sebagai 

Impaired Glucose Tolerance (IGT) yang ditandai dengan peningkatan kadar gula 

darah post prandial. Penurunan lebih lanjut pada sekresi insulin dan meningkatnya 

produksi hepatic glucose menyebabkan terjadinya diabetes yang nyata terlihat 

dengan hiperglikemia puasa. Akhirnya, kegagalan sel beta terjadi kemudian.10  

Resistensi insulin pada otot dan liver serta kegagalan selbeta pankreas telah 

dikenal sebagai patofisiologi kerusakan sentraldari DM tipe 2. Namun kini 

diketahui bahwa kegagalan sel beta terjadi lebih dini dan lebih berat daripada yang 

diperkirakan sebelumnya. Selain otot, liver dan sel beta, organ lain seperti : jaringan 

lemak, gastrointestinal,  sel alpha pancreas, ginjal,  dan otak, berperan dalam 

terjadinya gangguan toleransi glukosa pada DM tipe 2. Delapan organ penting yang 

terlibat dalam patogenesis hiperglikemia pada DM tipe 2 ini dikenal sebagai omnius 

octet.1  

  



5  

  

  
Gambar 1. Ominous Octet, delapan organ yang dianggap berkaitan dengan patogenesis 

hiperglikemia DM tipe 2  

  

1. Kegagalan sel beta pancreas  

Fungsi sel beta sudah sangat berkurang ketika diagnosis DM tipe 2 

ditegakkan.1  

2. Liver  

Resistensi insulin yang berat pada DM Tipe 2 memicu glukoneogenesis 

sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh liver meningkat atau 

dikenal dengan sebutan hepatic glucose production (HGP).1  

3. Otot   

Gangguan kerja insulin yang multipel di intramioselular terjadi akibat 

gangguan fosforilasi tirosin sehingga menimbulkan gangguan transport 

glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen, dan penurunan oksidasi 

glukosa.1  

4. Sel Lemak  

Peningkatan proses lipolisis dan kadar asam lemak bebas (FFA = free fatty 

acid) dalam plasma diakibatkan oleh sel lemak yang resisten terhadap efek 

antilipolisis dari insulin. Peningkatan FFA akan merangsang proses 

glukoneogenesis, dan mencetuskan resistensi insulin di liver dan otot. FFA 

juga akan mengganggu sekresi insulin. Gangguan yang disebabkan oleh  

FFA ini disebut sebagai lipotoxicity.1 
  

5. Usus  
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Glukosa yang ditelan memicu respon insulin jauh lebih besar dibanding 

kalau diberikan secara intravena. Efek yang dikenal sebagai efek incretin ini 

diperankan oleh 2 hormon, yaitu GLP-1 (glucagon-like polypeptide-1) dan 

GIP (glucose-dependentinsulinotrophic polypeptide atau disebut juga 

gastric inhibitory polypeptide). Pada DM tipe 2 didapatkan defisiensi GLP-

1 dan resistensi terhadap GIP. Selain itu, incretin juga segera dipecah enzim 

DPP-4, sehingga incretin hanya bekerja dalam beberapa menit. Saluran 

pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan karbohidrat melalui 

kinerja ensim alfa-glukosidase yang memecah polisakarida menjadi 

monosakarida yang kemudian diserap oleh usus dan menyebabkan 

meningkatnya glukosa darah setelah makan.1  

6. Sel Alpha Pankreas  

Ketika keadaan puasa, sel Alpha akan meningkat kadarnya di dalam plasma 

dan berfungsi dalam sintesis glukagon. Peningkatan ini menyebabkan HGP 

dalam keadaan basal meningkat secara signifikan dibanding orang normal.1  

7. Ginjal  

Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa per hari. Sembilan puluh persen 

dari glukosa yang terfiltrasi akan diserap kembali melalui peran SGLT-2 

(Sodium Glucose co-Transporter) pada bagian convulated tubulus 

proksimal. Sedangkan 10% sisanya akan di absorbsi melalui peran SGLT1 

pada tubulus desenden dan asenden, sehingga akhirnya tidak ada glukosa 

dalam urine. Pada penderita DM terjadi peningkatan ekspresi gen SGLT- 

2.1  

8. Otak  

Insulin berperan sebagai penekan nafsu makan yang kuat, akan tetapi pada 

individu dengan DM asupan makanan justru meningkat karena adanya 

resistensi insulin yang juga terjadi di otak.1  

  

2.1.4 Manifestasi Klinis  

Manifestasi klinis pada DM tipe 2 dapat berupa keluhan klasik dan keluhan 

lain. Keluhan klasik terdiri dari poliuria, polifagia, polidipsia, dan penurunan berat 
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badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Sedangkan keluhan lain terdiri dari 

badan lemah, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi, pruritus vulva.1   

Polidipsia dan poliuria terjadi akibat tingginya kadar gula dalam aliran darah 

sehingga menyebabkan cairan ditarik keluar dari jaringan, sehingga menyebabkan 

penderita DM sering buang air kecil dan sering minum sebagai kompensasinya. 

Polifagia disebabkan karena glukosa tidak bisa masuk ke sel dan digunakan oleh 

sel, sehingga otot dan organ tubuh menjadi kekurangan energi. Terganggunya 

penggunaan glukosa terjadi akibat terganggunya kinerja insulin. Penurunan berat 

badan terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk memetabolisme glukosa, 

sehingga tubuh menggunakan energi alternatif yang diambil dari yang tersimpan di 

otot maupun lemak tubuh.11  

  

2.1.5 Diagnosis  

Diagnosis DM ditegakkan berdasarkan pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan untuk diagnosis adalah pemeriksaan 

glukosa secara enzimatik dengan bahan berupa plasma darah vena. Glukosuria tidak 

dapat menegakkan diagnosis. Jika individu mengalami keluhan yang baik berupa 

keluhan utama maupun keluhan lain, kecurigaan terhadap DM perlu dipikirkan.1  

  Kriteria diagnosis DM adalah sebagai berikut.2  

a. Glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL. Puasa didefinisikan sebagai tidak 

ada intake kalori dalam setidaknya 8 jam, atau  

b. Glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa ≥ 200 mg/dL. Tes 

toleransi glukosa dilakukan sesuai standar WHO dengan 75gram 

glukosa anhidrat yang dilarutkan dalam air, atau  

c. A1C ≥ 6,5%. Pemeriksaan dilakukan pada laboratorium yang 

menggunakan metode yang tersertifikasi NGSP dan terstandardisasi  

DCCT assay, atau  

d. Pasien dengan gejala klasik hiperglikemia atau krisis hiperglikemia, 

dengan glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dL.  
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2.1.6 Penatalaksanaan  

Modalitas terapi pada pasien DM terdiri dari edukasi, terapi nutrisi, jasmani, 

dan terapi farmakologis.1  

1. Edukasi  

Edukasi meliputi promosi hidup sehat dan dilakukan sebagai upaya 

pencegahan dan merupakan bagian yang penting dari pengelolaan DM 

secara holistik.1  

2. Terapi Nutrisi  

Komposisi makanan dianjurkan terdiri dari karbohidrat 45-65% 

terutama yang berserat tinggi. Lemak dianjurkan sekitar 20-25% 

kebutuhan kalori, tidak melebihi 30% total asupan energi. Protein 

sebesar 10-20% total asupan energi. Asupan natrium sama seperti orang 

sehat yaitu <2300 mg per hari. Konsumsi serat dianjurkan 20-35 

gram/hari.1  

Kebutuhan kalori bagi penderita DM adalah 25 kal/kgBB ideal untuk 

wanita dan 30 kal/kgBB ideal untuk laki-laki. Jumlah kebutuhan kalori 

bisa ditambah atau dikurangi atas dasar beberapa faktor, seperti jenis 

kelamin, umur, aktivitas, berat badan, dan lain-lain. Stres metabolik 

juga memengaruhi jumlah kalori yang harus diberi, penambahan 10-

30% tergantung dari beratnya stres metabolik (sepsis, operasi, trauma).1  

Penghitungan berat badan ideal menggunakan rumus Broca yang 

dimodifikasi, seperti berikut:1  

- Berat badan ideal = 90% x (TB dalam cm - 100) x 1 kg.  

- Pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan wanita di bawah 

150 cm, rumusnya menjadi:  

- (TB dalam cm - 100) x 1 kg.  

- BB normal : BB ideal ± 10%  

- Kurus : kurang dari BBI - 10%  

- Gemuk : lebih dari BBI + 10%  

3. Jasmani  

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar pengelolaan DM tipe 2 

yang tidak disertai nefropati. Kegiatan jasmani dilakukan secara teratur 
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sebanyak 3-5 kali per minggu selama sekitar 30-45 menit, dengan total 

150 menit per minggu. Latihan jasmani yang dilakukan adalah yang 

bersifat aerobik dengan intensitas sedang (50-70% denyut jantung 

maksmial). Contoh latihan jasmani tersebut meliputi jalan cepat, 

bersepeda santai, jogging, dan berenang.1  

4. Terapi Farmakologis  

Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan.1  

A. Obat Antihiperglikemia Oral  

Berdasarkan cara kerjanya, obat ini dibagi menjadi 5 golongan. a) 

Pemacu Sekresi Insulin  

• Sulfonilurea : mempunyai efek utama sebagai peningkat 

sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping utamanya 

berupa hipoglikemia dan peningkatan berat badan.  

• Glinid : cara kerja sama dengan sulfonilurea, dengan 

penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama.   

b) Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin  

• Metformin : merupakan pilihan pertama bagi sebagian besar 

kasus DM tipe 2. Efek utamanya mengurangi produksi glukosa 

hati (glukoneogenesis) dan memperbaiki ambilan glukosa di 

jaringan perifer.  

• Tiazolindindion :agonis dari Peroxisome Proliferator 

Activated Receptor Gamma (PPAR-gamma), suatu reseptor 

inti yang terdapat di sel otot, lemak, dan hati.  

c) Penghambat Absorpsi Glukosa di Saluran Pencernaan  

 Penghambat glukosidase alfa : bekerja dengan memperlambat 

absorbsi glukosa dalam usus halus, sehingga mempunyai efek 

menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan.  

d) Penghambat DPP-IV  

Menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1 (Glucose Like 

Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk 

aktif.  

e) Penghambat SGLT-2  



10  

  

Menghambat penyerapan kembali glukosa di tubuli distal ginjal 

dengancara menghambat kinerja transporter glukosa SGLT-2.  

B. Obat Antihiperglikemia Suntik  

a) Insulin   

Insulin diperlukan pada keadaan :  

- HbA1c > 9% dengan kondisi dekompensasi metabolik  

- Penurunan berat badan yang cepat  

- Hiperglikemia berat disertai ketosis  

- Krisis hiperglikemia  

- Gagal dengan kombinasi obat hiperglikemik oral (OHO) dosis 

optimal  

- Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark miokard 

akut, stroke)  

- Kehamilan dengan DM/Diabetes melitus gestasional yang 

tidak terkendali dengan perencanaan makan  

- Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat  

- Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO  

- Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi  

Berdasarkan lama kerja insulin terbagi menjadi 5 jenis, yaitu :  

1) Insulin kerja cepat (rapid-acting insulin)   

Contoh: lispro (humalog), aspart (novorapid), glulisin 

(apidra).Awitan (onset) 5-15 menit, puncak efek 1-2 jam, lama 

kerja 4-6 jam.  

2) Insulin kerja pendek (short-acting insulin)  

Contoh: humulin R, actrapid.Awitan (onset) 30-60 menit, 

puncak efek 2-4 jam, lama kerja 6-8 jam.  

3) Insulin kerja menengah (intermediate acting insulin)  

Contoh: humulin N, insulatard, insuman basal.Awitan (onset) 

1,5-4 jam, puncak efek 4-10 jam, lama kerja 8-12 jam.  

4) Insulin kerja panjang (long acting insulin)  
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Contoh: glargine (lantus), detemir (levemir), lantus 300. 

Awitan (onset) 1-3 jam, puncak efek hampir tanpa puncak, 

lama kerja 12-24 jam.  

5) Insulin kerja ultra panjang (ultra long acting insulin)  

Contoh: degludec (tresiba). Awitan (onset) 30-60 menit, 

puncak efek hampir tanpa puncak, lama kerja sampai 48 jam. 

    6) Insulin campuran tetap.  

Terapi insulin dapat diberikan secara infus intravena kontinyu 

atau subkutan, secara terprogram atau terjadwal. Kebutuhan 

insulin harian total (IHT) dapat didasarkan pada dosis insulin 

sebelum perawatan atau dihitung sebagai 0,5-1 unit/kg 

BB/hari. Untuk lanjut usia atau pasien dengan gangguan fungsi 

ginjal, hendaknya diberikan dosis yanglebih rendah, misalnya 

0,3 unit/kg BB/hari.12 Setelah kebutuhan insulin harian total 

(IHT) dihitung, misalnya pada pasien dengan berat badan 100 

kg maka kebutuhan IHT nya adalah 0,5 unit dikali 100 kg = 50 

unit per hari. Empat puluh persen dari 50 unit itu merupakan 

dosis insulin basal (50 unit x 40% = 20 unit) yang diberikan 

sebelum tidur. Enam puluh persen dari 50 unit itu adalah dosis 

insulin prandial (50 unit x 60% = 30 unit), dosis sebesar 30 unit 

itu dibagi 3 dan dikonsumsi setiap setelah makan atau dengan 

kata lain 10 unit setiap setelah makan.13  

  

2.1.7 Komplikasi  

  Komplikasi pada DM tipe 2 dapat dibagi menjadi komplikasi aku dan  

komplikasi kronik.1  

A. Komplikasi Akut  

- Krisis Hiperglikemia  

Ketoasidosis Diabetik (KAD) merupakan komplikasi akut yang 

ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi 

(300600 mg/dL), disertai dengan tanda dan gejala asidosis dan 

plasma keton (+) kuat, osmolalitas plasma meningkat (300-320 
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mOs/mL) dan terjadi peningkatan anion gap. Status Hiperglikemi 

Hiperosmolar (SHH) juga termasuk krisis hiperglikemia dengan 

peningkatan glukosa darah hingga 600-1200 mg/dL tanpa disertai 

tanda dan gejala asidosis, osmolaritas plasma sangat meningkat 

(330-380 mOs/mL), plasma keton (+/-), anion gap normal atau 

sedikit meningkat.1  

- Hipoglikemia  

Hipoglikemia adalah menurunnya kadar glukosa darah < 70 mg/dL. 

Hipoglikemia ditandai dengan adanya whipple's triad, yaitu terdapat 

gejala-gejala hipoglikemia, kadar glukosa darah yang rendah, dan 

gejala berkurang dengan pengobatan.1  

B. Komplikasi Kronik  

- Makroangiopati  

Makroangiopati bisa mengenai pembuluh darah jantung, pembuluh 

darah tepi, dan pembuluh darah otak. Apabila mengenai pembuluh 

darah tepi, gejala tipikal yang biasa muncul pertama kali adalah nyeri 

ketika beraktivitas dan berkurang saat istirahat (claudicatio 

intermittent), namun sering juga tanpa disertai gejala. Ulkus iskemik 

pada kaki merupakan kelainan yang bisa dapat ditemukan pada 

penderita.1  

- Mikroangiopati  

Mikroangiopati dapat berupa retinopati diabetik, nefropati diabetik, 

dan neuropati. Nefropati diabetik merupakan penyebab paling utama 

dari gagal ginjal stadium akhir. Sekitar 20-40% penderita diabetes 

akan mengalami nefropati diabetes. Diagnosis nefropati diabetik 

ditegakkan jika didapatkan kadar albumin >30 mg dalam urin 24 jam 

pada 2 dari 3 kali pemeriksaan dalam kurun waktu 3-6  

bulan, tanpa penyebab albuminuria lainnya.1  

Pada neuropati perifer, hilangnya sensai distal merupakan faktor 

penting yang berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus kaki dan 

meningkatkan risiko amputasi. Gejala yang sering terasa oleh 

penderita meliputi rasa terbakar pada kaki dan bergetar sendiri, serta 
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pada malam hari terasa lebih sakit. Pada polineuropati distal perlu 

dilakukan perawatan kaki yang memadai untuk mengurangi risiko 

ulkus pada kaki yang akhirnya bisa menjadi kaki diabetes.1  

  

2.2  Kaki Diabetes 

  

2.2.1 Definisi  

Kaki diabetes adalah suatu komplikasi kronik DM yang proses terjadinya 

diawali oleh angiopati, neuropati, dan infeksi. Penderita DM yang menderita kaki 

diabetes biasanya adalah penderita DM yang sudah lebih dari 10 tahun, laki-laki, 

kontrol gula darah buruk, memiliki komplikasi kardiovaskular, retina, dan ginjal.14  

  

2.2.2 Epidemiologi  

Prevalensi DM semakin meningkat setiap tahunnya, DM yang tidak 

terkendali dapat menyebabkan komplikasi metabolik ataupun komplikasi vaskular 

jangka panjang, yaitu mikroangiopati dan makroangiopati. Penderita DM juga 

rentan mengalami infeksi pada kaki yang kemudian bisa berkembang menjadi 

gangren dan meningkatkan kasus amputasi.14 Kaki diabetes masih menempati 

peringkat kelima dalam komplikasi DM terbanyak menurut Riskesdas tahun 2013.  

Kasus ini lebih sering terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, 

berjenis kelamin laki-laki, dengan BMI yang lebih rendah, durasi diabetes yang 

lebih lama dan juga pada pasien dengan riwayat merokok.Berdasarkan data yang 

didapat dari RSUP Cipto Mangun Kusumo tahun 2003.angka kematian dan angka 

amputasi masih tinggi yaitu masing-masing sebesar 16% dan 25%. Pasca amputasi 

sebanyak 14,3% akan meninggal dalam setahun dan sebanyak 37% akan meninggal 

dalam 3 tahun.3  

  

2.2.3 Patofisiologi  

Masalah kaki diabetes ini disebabkan oleh komplikasi dari penyakit diabetes 

itu sendiri, dimana penyebab yang paling umum diketahui adalah akibat neuropati 

dan juga gangguan vaskular perifer. Neuropati baik berupa neuropati sensorik 

maupun motorik dan autonomik akan mengakibatkan berbagai perubahan pada kulit 
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dan otot, hal tersebut kemudian menyebabkan perubahan distribusi tekanan pada 

telapak kaki dan selanjutnya akan mempermudah terjadinya ulkus. Adanya 

kerentanan terhadap infeksi juga menyebabkan infeksi mudah mernyebar menjadi 

infeksi yang lebih luas. Faktor aliran darah yang kurang juga akan lebih lanjut 

menambah rumitnya pengelolaan kaki diabetes.3  

Neuropati sensorik biasanya cukup berathingga menghilangkan sensasi 

proteksi yangberakibat meningkatnya kerentanan terhadap trauma fisik dantermal, 

sehingga meningkatkan risiko ulkuskaki. Sensasi propriosepsi yaitu sensasi 

posisikaki juga hilang.Neuropati motorik mempengaruhi semuaotot, 

mengakibatkan penonjolan abnormal tulang, arsitektur normal kaki 

berubah,deformitas khas seperti hammer toe,claw toe, hallux rigidus. Deformitas 

kaki menimbulkanterbatasnya mobilitas, sehingga dapatmeningkatkan tekanan 

plantar kaki dan mudah terjadi ulkus.3Claw toe biasanya berupa dorsifleksi dari 

sendi metatarsophalangeal (MTP) disertai fleksi bersamaan dari sendi proximal 

interphalangeal (PIP) dan sendi distal interphalangeal (DIP), sedangkan hammer toe 

fleksi terjadi pada sendi interphalangeal (PIP).15Neuropati autonom ditandai dengan 

kulitkering, serta tidak berkeringat Hal ini mencetuskantimbulnya fisura, kerak 

kulit, sehingga kakirentan terhadap trauma minimal. Hal tersebutjuga dapat terjadi 

karena penimbunan sorbitoldan fruktosa yang mengakibatkan aksonmenghilang, 

kecepatan induksi menurun,parestesia, serta menurunnya refleks otot dan atrofi 

otot.14  

Kelainan vaskuler berupa iskemi juga dialami oleh penderita DM Hal ini 

disebabkanproses makroangiopati dan menurunnyasirkulasi jaringan yang ditandai 

oleh hilangatau berkurangnya denyut nadi arteri dorsalispedis, arteri tibialis, dan 

arteri poplitea. Hal tersebut menyebabkan kaki menjadi atrofi, dingin, dankuku 

menebal. Selanjutnya terjadi nekrosisjaringan, sehingga timbul ulkus yang 

biasanyadimulai dari ujung kaki atau tungkai.Kelainan neurovaskular pada 

penderitadiabetes diperberat dengan aterosklerosis.Menebalnyaarteri di kaki dapat 

mempengaruhi otot-ototkaki dan menyebabkan berkurangnya suplai 

darah,kesemutan, rasa tidak nyaman, dan dalamjangka lama dapat mengakibatkan 

kematianjaringan yang akan berkembang menjadi ulkuskaki diabetes.DM yang 

tidak terkendali akan menyebabkanpenebalan tunika intima pembuluh darahbesar 
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dan kapiler, sehingga aliran darahke kaki terganggu dan terjadi nekrosisyang 

mengakibatkan ulkus diabetikum.14  

Peningkatan HbA1C menyebabkandeformabilitas eritrosit dan mengganggu 

pelepasan oksigen oleh eritrosit, sehingga terjadipenyumbatan sirkulasi dan 

kekuranganoksigendan mengakibatkan kematian jaringanyang selanjutnya menjadi 

ulkus.Infeksi seringmerupakan komplikasi akibat berkurangnyaaliran darah atau 

neuropati. Ulkus diabetik bisamenjadi gangren kaki diabetik.14  

  

2.2.4 Diagnosis   

ADA pada tahun 2008 telah mengelurkan panduan untuk mendiagnosis kaki 

diabetes, dimana pada anamnesis harus digali mengenai ulserasi atau tindakan 

amputasi sebelumnya. Serta perlu diketahui juga riwayat pasien yang menyokong 

ke tanda-tanda neuropati ataupun gangguan vaskuler. Selain itu, pemeriksa juga 

perlu mencari tahu mengenai komplikasi diabetes lain yang dialami oleh pasien 

seperti gangguan penglihatan dan adanya riwayat dialisis atau transplantasi ginjal.   

Pada pemeriksaan fisik, inspeksi harus dilakukan pada ruangan dengan 

cahaya yang cukup. Perlu diperhatikan juga pemeriksaan alat kaki yang digunakan 

pasien. Ulkus diabetes cenderung terjadi pada daerah yang menumpu beban terbesar 

seperti tumit, area kaput metatarsal di telapak, serta ujung jari yang menonjol (jari 

pertama dan kedua). Ulkus di malleolus terjadi karena sering mendapat trauma. 

Kelainan lain yang dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik yaitu berupa callus 

hipertropik, kuku rapuh/pecah, kulit kering, hammer toe, dan fissure.14Untuk 

mengetahui adanya neuropati sensoris, bisa dilakukan pemeriksaan sensasi dengan 

menggunakan monofilamen berukuran 10G yang dilakukan pada berbagai tempat 

di daerah kaki.  

Pada palpasi yang perlu diperhatikan adalah suhu dari kaki, yang dapat 

menandakan adanya kelainan vaskuler, juga pulsasi dari arteri dorsalis pedis dan 

posterior tibial. Tanda arterosklerosis yang dapat dilihat adalah kulit yang pucat, 

bruit arteri iliaka dan femoralis, atrofi kulit, hilangnya rambut kaki, sianosis jari 

kaki, ulserasi dan nekrosis iskemik, serta capillary refill test > 2 detik juga dapat 

ditemukan. Pemeriksaan ABI (arterial brachial index) merupakan pemeriksaan 

yang dapat digunakan untuk menegakkan kelainan vaskuler. Pemeriksaan ABI 
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dilakukan dengan membedakan tekanan sistolik antara kaki (dorsalis pedis dan 

posterior tibial) dengan tekanan sistolik pada lengan (arteri brakialis) dengan 

menggunakan doppler. Nilai dibawah 0,9 menunjukan adanya peripheral arterial 

disease.14,20Klasifikasi kaki diabetes berdasarkan Wagner- Meggit adalah sebagai 

berikut:16  

- Derajat 0 = tidak ada lesi terbuka, deformitas atau selulitis mungkin 

ditemukan   

- Derajat 1 = ulkus superfisial (partial atau full thickness)  

- Derajat 2 = ulkus ekstensi ke ligamen, tendon, kapsul sendi, atau deep 

fascia, tanpa abses atau osteomielitis  

- Derajat 3 = ulkus dalam dengan abses, osteomielitis, atau  joint sepsis  

- Derajat 4 = gangren terlokalisasi pada forefoot atau heel  

- Derajat 5 = gangren seluruh kaki  

  

2.2.5 Penatalaksanaan  

Pengelolaan kaki diabetes terdiri dari 2 kelompok, yaitu pencegahan kaki 

diabetes dan ulkus (pencegahan primer sebelum terjadi perlukaan kulit) dan 

pencegahan kecacatan yang lebih parah (pencegahan sekunder dan pengelolaan 

ulkus atau gangren diabetik). Pengelolaan ulkus atau gangren diabetik meliputi 

wound control, microbiological control-infection control, mechanical 

controlpressure control, educational control.14  

a. Wound Control  

Klasifikasi ulkus pedis dilakukan setelah debridement adekuat. Proses 

penyembuhan luka dapat terhalangi oleh jaringan nekrotik, selain itu 

jaringan nekrotik juga menyediakan tempat untuk bakteri, sehingga 

diperlukan tindakan debridement.Debridement yang baik dan adekuat 

akan sangat membantu mengurangi jaringan nekrotik, dengan demikian 

akan sangat mengurangi produksi pus/cairan dari ulkus/gangren. 

Debridement dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti 

mekanikal, surgikal, enzimatik, autolisis, dan biokemis. Cara yang 

paling efektif adalah dengan metode autolisis.14  
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b. Microbiological control-infection control  

Data pola kuman perlu diperbaiki secaraberkala, umumnya didapatkan 

infeksi bakteri multipel, anaerob, dan aerob. Antibiotik yang diberikan 

harusselalu sesuai dengan hasil biakan kuman danresistensinya. Lini 

pertama antibiotik spektrumluas, mencakup kuman gram negatif 

danpositif (misalnya sefalosporin), dikombinasi dengan obat untuk 

kuman anaerob(misalnya metronidazole).14  

c. Mechanical control-pressure control  

Berbagai cara surgikal dapat digunakan untuk mengurangi tekanan 

pada luka, yaitu dengan dekompresi ulkus/gangren dengan insisi abses 

dan prosedur koreksi bedah seperti operasi hammer toe, metatarsal 

head resection, Achilles tendon lengthening, partial calcanectomy.14  

d. Educational control  

Edukasi sangat penting untuk semua tahap pengelolaan kaki diabetes. 

Penyuluhan yang baik membuat penderita DM dengan ulkus/gangren 

diabetik maupun keluarganya mampu membantu dan mendukung 

berbagai tindakan yang diperlukan untuk kesembuhan luka yang 

optimal.3  

Pada kasus dengan gangren yang parah dan debridement tidak mampu 

menolong, amputasi mungkin perlu dipertimbangkan. Amputasi bisa mencegah 

gangren menyebar ke bagian tubuh yang lainnya, infeksi nekrotik dari jaringan 

lunak ini dikaitkan dengan tingginya angka mortalitas dan bisa digunakan untuk 

menghilangkan bagian tubuh yang telah rusak parah sehingga anggota tubuh  

artifisial (prostetis) bisa digunakan.17,18  
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BAB III 

LAPORAN KASUS  

  

3.1  IDENTITAS PASIEN  

Nama  : NMRA  

No. RM  : 18044947  

Umur  : 58 Tahun  

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Suku  : Bali  

Bangsa  : Indonesia  

Agama  : Hindu  

Alamat  : Jl. Imam Bonjol No. 74 Dusun Tegal Gede Pemecutan  

Kelod, Denpasar  

Pekerjaan  : Pegawai swasta  

Status Pernikahan  : Menikah  

Tgl Pemeriksaan  : 05 November  2018 

  13 November 2018 (Kunjungan rumah)  

 

3.2  ANAMNESIS  

Keluhan utama: Luka pada punggung kaki kanan  

Riwayat Penyakit Sekarang:  

Pasien datang ke IGD  RSUP Sanglah pada tanggal 2 November  2018 dengan 

keluhan luka borok pada punggung kaki kanan. Luka ini dikatakan awalnya timbul 

kurang lebih 1 minggu sebelum datang ke IGD, dan hanya berupa rasa gatal pada 

punggung kaki. Rasa gatal tersebut digaruk oleh pasien dan lama kelamaan timbul 

luka lecet. Dikatakan oleh pasien rasa gatal tersebut hanya berlokasi pada punggung 

kaki kanannya saja. Rasa gatal berkurang setelah digaruk, dan pasien tidak ada 

memberikan obat oles apapun untuk mengurangi rasa gatal tersebut. Setelah kurang 

lebih 3 hari sejak rasa gatal dan timbulnya luka lecet akibat garukan, dikatakan oleh 

pasien luka tersebut semakin meluas dan mulai berubah menjadi warna merah dan 

membengkak hingga ke pergelangan kakinya. Pasien mengaku merasa nyeri 

sehingga tidak bisa berjalan. Setelah 3 hari tersebut, pasien menyadari luka pada 

punggung kakinya menjadi luka borok dan terbuka, dan tidak mau mengering. 
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Kemudian pasien menyadari adanya luka baru di bagian tepi bawah luar kakinya, 

yang juga diawali dengan rasa gatal dan menjadi luka lecet setelah digaruk oleh 

pasien. Pasien mengatakan dalam waktu kurang lebih seminggu, luka tersebut 

semakin dalam dan borok, hingga pasien tidak berani lagi berjalan kaki. Kaki 

dikatakan semakin bengkak dan kemerahan tersebut menyebar semakin naik ke arah 

lutut. Pasien mengatakan masih merasa nyeri dan disertai rasa kesemutan di sekitar 

area lukanya yang menjalar ke atas. Kesemutan pada kaki pasien dikeluhkan sejak 

kurang lebih 1 bulan yang lalu, sebelum timbulnya rasa gatal pada punggung kaki 

kanan.  

Pasien mengeluhkan adanya keluhan cepat lapar, haus serta sering terbangun 

tengah malam untuk kencing, sekitar 4 kali dalam semalam sejak Januari 2018. 

Pasien juga mengeluhkan turunnya berat badan secara tiba-tiba tanpa penyebab 

yang jelas, namun pasien tidak mengingat pasti penurunannya. Saat ini pasien juga 

mengatakan pandangannya seringkali kabur dan seperti melihat bayangan titik-titik 

hitam, yang mulai muncul sekitar kurang lebih 1 bulan terakhir. Pasien mengatakan 

belum memeriksakan keluhannya ke dokter mata.  

  

Riwayat Penyakit Dahulu dan Pengobatan  

Pasien didiagnosis DM tipe II sejak Januari 2018 oleh dokter penyakit dalam. 

Saat itu pasien mengatakan dirinya tiba-tiba pingsan tanpa sebab, dan langsung 

dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit saat dilakukan pemeriksaan gula darah 

sewaktu, gula darah pasien mencapai sekitar 400 mg/dL. Pasien juga mengatakan 

saat itu tekanan darahnya dikatakan tinggi, namun pasien tidak mengingat berapa 

tekanan darahnya saat itu. Pasien selanjutnya mendapat pengobatan terkait 

penyakitnya dan hingga saat ini pasien mengaku rutin kontrol ke dokter penyakit 

dalam. Pasien mengaku mengonsumsi obat metformin 2x500 mg. Pasien juga 

mengaku rutin memeriksa gula darah setiap kontrol yaitu 2x setiap bulan. Pasien 

mengatakan setiap pemeriksaan gula darah, gula darah pasien berada pada kisaran 

200 mg/dL. Selain itu pasien juga rutin mengonsumsi obat tekanan darahnya yaitu 

captopril 2x25 mg per hari. Selama kontrol ke spesialis penyakit dalam, pasien 

mengatakan tekanan darah tertingginya 140/100 mmHg, dan terendah adalah 

120/90 mmHg.  
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Riwayat Keluarga  

Riwayat penyakit diabetes melitus pada keluarga pasien dikatakan tidak ada. 

Riwayat penyakit hipertensi pada adik pasien dikatakan ada, dan adik pasien sudah 

meninggal dunia akibat komplikasi hipertensi yang tidak terkontrol.  

  

Riwayat Sosial  

Pasien selama ini tinggal di rumah bersama suami dan dan kakak-kakanya. 

Pasien tidak memiliki kebiasaan merokok dan minum alkohol. Pasien mengatakan 

sejak awal didiagnosis dengan diabetes melitus, pasien tidak ada mengubah pola 

makan atau aktivitasnya, dikatakan sama saja seperti sebelumnya. Pasien 

mengatakan di rumah tidak menggunakan alas kaki untuk di dalam rumah, dan 

keluar rumah beraktivitas ringan pun jarang menggunakan alas kaki.   

  

3.3  PEMERIKSAAN FISIK  

Status Present (05/11/2018) 

Kesan Umum   : Sakit Sedang  

Kesadaran    : Compos mentis  

GCS      : E4V5M6  

Tekanan darah   : 110/80 mmHg  

Nadi      : 82 kali/menit  

Respirasi    : 18 kali/menit  

Suhu aksila    : 36,7o,C  

Tinggi Badan   : 164 cm  

Berat Badan    : 78 kg  

BMI      : 29,1 kg/m2  

  

Pemeriksaan Umum   

Kepala  : Bentuk normal, gerak normal  

Wajah  : Penampakan muka normal, malar rash (-), hemiparesis (-)  

Mata  : Konjungtiva anemis -/-, edema palpebra -/-, reflek pupil  

+/+, isokor  

THT  :  

Telinga  : Daun telinga N/N, sekret tidak ada, pendengaran normal  
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Hidung  : Sekret tidak ada  

Tenggorokan  : Tonsil T1/T1 hiperemis (-), faring hiperemis (-)  

Lidah  : Ulkus (-), papil lidah atrofi (-)  

Bibir  : Basah, stomatitis (-)  

Leher  : Pembesaran kelenjar getah bening (-)    

Thoraks  : Simetris  

 Cor  : Inspeksi  : Iktus kordis tidak tampak  

    : Palpasi  : Iktus kordis tidak teraba, kuat angkat (-), thrill(-)  

    : Perkusi   : batas kanan jantungparasternal linedextra  

        batas kiri jantung midclavicula line sinistra  

   Auskultasi : S1 S2 tunggal regular murmur (-)  

Pulmo  : Inspeksi :  Simetrissaat statis dan dinamis, retraksi (-)   

 : Palpasi :  Taktil fremitus N/N, pergerakan simetris  

 : Perkusi : Sonor  Sonor  

     Sonor  Sonor  

     Sonor  Sonor  

 Auskultasi : Ves Ves  Ronchi       - - Wheezing      - -  

      Ves Ves                     - -                       - - 

      Ves Ves                    - -                       - -  

Abdomen   :  

   Inspeksi : Distensi (-) scar (-)  

   Auskultasi: Bising usus (+) normal  

     Palpasi  : Hepar/lien tidak teraba, ginjal tidak teraba, nyeri tekan (-)  

   Perkusi  : Timpani (+), ascites (-)  

Ekstremitas  : Hangat   +  +       Edema    -    -      

     +  +    +   -    

  

Pemeriksaan Fisik Lokal (Kaki Diabetik)  

Pemeriksaan Vaskular  

- Palpasi pulsasi arteri dorsalis pedis dextra : lemah (+)  
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- Perubahan Warna Kulit   : kehitaman pada tepi luka terbuka pada punggung 

kaki kanan, pada telapak kaki kanan; dan kemerahan di sekitar luka terbuka yang 

mencapai area kruris  

- Kelainan lokal ekstremitas  : tidak terdapat kelainan  

  

Pemeriksaan Neuropati   

- Vibrasi dengan garputala   : tidak dievaluasi  

- Sensasi halus dengan kapas  : terasa pada digiti I-II pedis dextra namun tidak 

terasa pada digiti III-V pedis dextra.  

- Perbedaan dua titik  : terasa pada digiti I-II pedis dextra namun tidak terasa pada 

digiti III-V pedis dextra.  

- Sensasi Suhu (Panas dan Dingin) : tidak dievaluasi  

- Pinprick test   : terasa pada digiti I-II pedis dextra namun  

  tidak terasa pada digiti III-V pedis dextra.  

- Pemeriksaan refleks fisiologis  : tidak terdapat kelainan  

- Tes romberg   : tidak dievaluasi  

  

Pemeriksaan Kulit   

- Turgor dan warna : terdapat pembengkakan pada kaki dan warna kemerahan di 

sekitar luka pada dorsum pedus yang meluas hingga ke kruris  

- Kulit kering  : terdapat kulit yang mengelupas di sekitar ulkus pada dorsum pedis 

dan pada regio kruris dextra  

- Callus   : tidak terdapat callus  

- Fisura   : tidak terdapat fisura  

- Ulkus  : terdapat ulkus pada regio dorsal digiti III desktra, dorsum pedis dextra 

dan plantar pedis dextra  

- Gangren  : terdapat gangren pada regio dorsum pedis dextra dan digiti III-IV 

pedis dextra di sekitar ulkus. Gangrene di area plantar pedis dextra, serta sisi 

lateral pedis dextra  

- Sela-sela jari  : tidak terdapat kelainan 
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Pemeriksaan Tulang dan Otot   

- Kelainan struktur kaki   : tidak ada  

- Keterbatasan tendon archilles  : tidak ada  

- Evaluasi cara berjalan   : tidak dievaluasi  

- ROM   : terbatas akibat nyeri (+)  

- Kekuatan otot   : menurun   

  

Status Lokalis  

Regio pedis et kruris dextra  

Look : Ulkus pada regio dorsum pedis dextra dan digiti III-IV pedis dextra meliputi 

area seluas 4 cm x 10 cm, disertai dengan gangrene di sekitarnya; gangrene 

pada plantar pedis dextra dan sisi lateral pedis dextra; eritema pada dorsum 

pedis meluas hingga area 1/3 kruris dextra.  

Feel : Hangat, nyeri tekan (+), pulsasi arteri dorsalis pedis lemah Move : 

ROM terbatas  

  

 
  

Gambar 2. Kaki Pasien  
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Gambar 2. Kaki Pasien  

  

3.4  PEMERIKSAAN PENUNJANG  

Pemeriksaan Laboratorium  

1. Pemeriksaan Darah Lengkap 

a) 3 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Darah Lengkap 
(DL) WBC 32.70 10µ/µL 4.1 - 11.0 Tinggi 

NE% 84.42 % 47 - 80 Tinggi 

LY% 7.20 % 13 - 40 Rendah 

MO% 7.85 % 2.0 - 11.0 
 

EO% 0.09 % 0.0 - 5.0 
 

BA% 0.43 % 0.0 - 2.0 
 

NE# 27.61 10µ/µL 2.50 - 7.50 Tinggi 

LY# 2.36 10µ/µL 1.00 - 4.00 
 

MO# 2.57 10µ/µL 0.10 - 1.20 Tinggi 

EO# 0.03 10µ/µL 0.00 - 0.50 
 

BA# 0.14 10µ/µL 0.0 - 0.1 Tinggi 

RBC 3.67 106/µL 4.0 - 5.2 Rendah 

HGB 8.61 g/dL 12.0 - 16.0 Rendah 
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HCT 29.42 % 36.0 - 46.0 Rendah 

MCV 80.17 fL 80.0 - 100.0 
 

MCH 23.48 Pg 26.0 - 34.0 Rendah 

MCHC 29.28 g/dL 31 - 36 Rendah 

RDW 13.54 % 11.6 - 14.8 
 

PLT 328.90 10µ/µL 140 - 440 
 

MPV 7.33 fL 6.80 - 10.0 
 

PPT/INR 
PPT 16.2 Detik 10.8 - 14.4 Tinggi 

INR 1.38 
 

0.9 - 1.1 Tinggi 

APTT 
APTT 28.0 Detik 24 - 36 

 

Fibrinogen 
Fibrinogen 639 mg/dL 140 - 450 Tinggi 

SGOT 
AST/SGOT 17.2 U/L 11.00 - 27.00 

 

SGPT 
ALT/SGPT 23.90 U/L 11.00 - 34.00 

 

Albumin 
Albumin 2.00 g/dL 3.40 - 4.80 Rendah 

BS Acak / 
Glukosa Acak / 
Glukosa Sewaktu 

Glukosa 

Darah 

(Sewaktu) 

224 mg/dL 70 - 140 Tinggi 

BUN / Ureum 
BUN 10.50 mg/dL 8.00 - 23.00 

 

Creatinin 
Kreatinin 0.76 mg/dL 0.50 - 0.90 

 

Kalium (K) 
Kalium (K) - 

Serum 

2.60 mmol/L 3.50 - 5.10 Rendah 

Natrium (Na) 
Natrium 

(Na) - Serum 

130 mmol/L 136 - 145 Rendah 

Chlorida (Cl) 
Klorida (Cl) 

- Serum 

87.2 mmol/L 94 - 110 Rendah 

D-Dimer 
D-dimer 2.41 µg 

FEU/mL 

< 0.5 Tinggi 

 

b) 5 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

WBC 27.98 10µ/µL 4.1 - 11.0 Tinggi 
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Darah Lengkap 
(DL) 

NE% 87.30 % 47 - 80 Tinggi 

LY% 7.59 % 13 - 40 Rendah 

MO% 4.84 % 2.0 - 11.0 
 

EO% 0.05 % 0.0 - 5.0 
 

BA% 0.22 % 0.0 - 2.0 
 

NE# 24.43 10µ/µL 2.50 - 7.50 Tinggi 

LY# 2.12 10µ/µL 1.00 - 4.00 
 

MO# 1.36 10µ/µL 0.10 - 1.20 Tinggi 

EO# 0.01 10µ/µL 0.00 - 0.50 
 

BA# 0.06 10µ/µL 0.0 - 0.1 
 

RBC 2.63 106/µL 4.0 - 5.2 Rendah 

HGB 6.43 g/dL 12.0 - 16.0 VL - Critical 
Value 

HCT 20.99 % 36.0 - 46.0 Rendah 

MCV 79.68 fL 80.0 - 100.0 Rendah 

MCH 24.41 pg 26.0 - 34.0 Rendah 

MCHC 30.64 g/dL 31 - 36 Rendah 

RDW 13.97 % 11.6 - 14.8 
 

PLT 295.90 10µ/µL 140 - 440 
 

MPV 6.93 fL 6.80 - 10.0 
 

 

c) 9 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Darah Lengkap 

(DL) MCV 80.59 fL 80.0 - 100.0 
 

MCH 23.88 pg 26.0 - 34.0 Rendah 

MCHC 29.63 g/dL 31 - 36 Rendah 

RDW 15.45 % 11.6 - 14.8 Tinggi 

PLT 378.90 10µ/µL 140 - 440 
 

MPV 5.83 fL 6.80 - 10.0 Rendah 

WBC 17.01 10µ/µL 4.1 - 11.0 Tinggi 

NE% 82.85 % 47 - 80 Tinggi 

LY% 11.28 % 13 - 40 Rendah 

MO% 5.17 % 2.0 - 11.0 
 

EO% 0.16 % 0.0 - 5.0 
 

BA% 0.54 % 0.0 - 2.0 
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NE# 14.10 10µ/µL 2.50 - 7.50 Tinggi 

LY# 1.92 10µ/µL 1.00 - 4.00 
 

MO# 0.88 10µ/µL 0.10 - 1.20 
 

EO# 0.03 10µ/µL 0.00 - 0.50 
 

BA# 0.09 10µ/µL 0.0 - 0.1 
 

RBC 3.48 106/µL 4.0 - 5.2 Rendah 

HGB 8.31 g/dL 12.0 - 16.0 Rendah 

HCT 28.05 % 36.0 - 46.0 Rendah 

 

2. Pemeriksaan Analisis Gas Darah 

a) 3 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Analisis Gas Darah 

(AGD) pH 7.55 
 

7.35 - 7.45 Tinggi 

pCO2 22.5 mmHg 35.00 - 45.00 Rendah 

pO2 140.20 mmHg 80.00 - 100.00 Tinggi 

Beecf -3.00 mmol/L -2 - 2 
 

HCO3- 19.30 mmol/L 22.00 - 26.00 Rendah 

SO2c 99.1 % 95 % - 100 % 
 

TCO2 20.00 mmol/L 24.00 - 30.00 Rendah 

 

b) 4 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Analisis Gas Darah 
(AGD) + Elektrolit pH 7.43 

 
7.35 - 7.45 

 

pCO2 30.8 mmHg 35.00 - 45.00 Rendah 

pO2 85.20 mmHg 80.00 - 100.00 
 

Beecf -4.40 mmol/L -2 - 2 
 

HCO3- 19.90 mmol/L 22.00 - 26.00 Rendah 

SO2c 96.8 % 95 % - 100 % 
 

TCO2 20.80 mmol/L 24.00 - 30.00 Rendah 

Natrium 

(Na) 

132 mmol/L 136 - 145 Rendah 

Kalium (K) 2.46 mmol/L 3.50 - 5.10 VL - Critical 
Value 
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Klorida (Cl) 82 mmol/L 96 - 108 Rendah 

 

3. Pemeriksaan Urine Lengkap 

a) 3 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Urine Lengkap 
(UL) Protein Negatif mg/dL Negatif 

 

Glukosa Negatif mg/dL Negatif 
 

Keton (1+) mg/dL Negatif 
 

Darah Negatif ery/uL Negatif 
 

Urobilinogen Normal mg/dL Normal 
 

Bilirubin Negatif mg/dL Negatif 
 

Lain-lain bakteri 
+ 

/LPB 
  

Berat Jenis 1.005 
 

1.003 - 1.035 
 

pH 6.00 
 

4.5 - 8 
 

Leukosit Negatif leuco/uL Negatif 
 

Nitrit Negatif mg/dL Negatif 
 

Warna Yellow 
 

p.yellow - yellow 
 

Sedimen 

Urine 

: 
   

Leukosit 

Sedimen 

4 /LPB ? 7 
 

Eritrosit 

Sedimen 

5 /LPB ? 5 
 

Sel Epitel 

Sedimen 

: 
   

Gepeng 4 /LPB 
 

 

 

4. Pemeriksaan BUN, Creatinin 

a) 7 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

BUN / Ureum 
BUN 2.40 mg/dL 8.00 - 23.00 Rendah 

Creatinin 
Kreatinin 0.58 mg/dL 0.50 - 0.90  

 

5. Pemeriksaan Kalium, Natrium 
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a) 4 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Kalium (K) 
Kalium (K) - 

Serum 

2.71 mmol/L 3.50 - 5.10 Rendah 

Natrium (Na) 
Natrium (Na) - 

Serum 

135 mmol/L 136 - 145 Rendah 

 

b) 5 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Kalium (K) 
Kalium (K) - 

Serum 

2.74 mmol/L 3.50 - 5.10 Rendah 

Natrium (Na) 
Natrium (Na) - 

Serum 

134 mmol/L 136 - 145 Rendah 

 

c) 7 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Kalium (K) 
Kalium (K) - 

Serum 

2.48 mmol/L 3.50 - 5.10 VL - Critical 
Value 

Natrium (Na) 
Natrium (Na) - 

Serum 

136 mmol/L 136 - 145  

  

d) 10 November 2018 

Nama 

Pemeriksaan 
Parameter Hasil Satuan Nilai Rujukan Keterangan 

Kalium (K) 
Kalium (K) - 

Serum 

3.15 mmol/L 3.50 - 5.10 Rendah 

Natrium (Na) 
Natrium (Na) - 

Serum 

131 mmol/L 136 - 145 Rendah 
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6. Pemeriksaan Radiologi  

1. Foto Pedis Dextra AP / Lateral  (3 November 2018) 

     
Gambar 3. Foto Pedis Dextra AP (kanan) dan Lateral (kiri)  

  

Bacaan:  

Tampak enthesophyte pada tuberositas os calcaneus dextra  

Trabekulasi tulang normal  

Celah dan permukaan sendi baik  

Tak tampak erosi /destruksi tulang  

Tampak area lusen multiple dan swelling minimal pada soft tissue regio 1/3 

distal os tibia dan fibula dextra, distal metatarsal I-V hingga phalanx 

proksimal digiti II-V pedis dextra  

  

Kesan:   

Mengesankan Gas gangren pada pedis dextra, yang terproyeksi pada regio 

1/3 distal os tibia dan fibula dextra hingga distal metatarsal I-V hingga 

phalanx proksimal digiti II-V pedis dextra Calcaneal spur pedis dextra  
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2. Foto Cruris Dextra AP / Lateral  (3 November 2018) 

     

Gambar 4. Foto Cruris Dextra AP (kanan) dan Lateral (kiri) Bacaan:  

Alignment baik  

Trabekulasi tulang normal  

Celah dan permukaan sendi baik  

Tak tampak erosi /destruksi tulang  

Tampak area lusen multiple dan swelling sepanjang regio soft tissue cruris 

dextra aspek anterolateral  

  

Kesan:   

Mengesankan gas gangren sepanjang regio cruris dextra aspek anterolateral   

  

3.5  Diagnosis  

1. Diabetes Mellitus Diabetic Foot Wagner V Pedis – Cruris Dextra - Sepsis  

2. Diabetes Mellitus tipe II  

- Neuropati DM  

3. Anemia ringan normokromik normositer ec. susp. ACD 

4. Kardiomegali ec. susp. HHD 

- Hipertensi tidak terkontrol 

5. Hipoalbumin ec. susp. infeksi inflamatory 

6. Hipokalemia ec. susp shift 

 



32  

  

3.6  Terapi  

- Insulin glargin 12 unit tiap 24 jam subcutan  

- Gabapentin 300 mg tiap 24 intraoral  

- Captopril 25 mg tiap 12 am intraoral  

- Transfusi PRC dengan target Hb  > 10 gr/dL ~ TS bedah  

- Transfusi albumin dengan target > 2,5 gr/dL  

- Drip KCl 50 mg dalam 50 mL NaCl 0,9% dengan kecepatan 20 tpm  

- Ciprofloxacin 200 mg tiap 12 jam intraoral  

- Rawat luka (pro debridement dan pro amputatum) ~ TS bedah  

  

3.7  Planning Diagnostik  

- Pemeriksaan HbA1C dan lipid profile  

- Kultur darah  

- Kultur dasar luka   

3.8  Monitoring  

- Gula darah puasa target 80-130 mg/dL, gula darah sewaktu target <180 

mg/dL, HbA1c <7 %   

- Tanda-tanda Vital  

- Keluhan pada kaki   

- Darah lengkap post transfusi  

- Albumin post transfusi  

- Kadar kalium setiap 6 jam selama drip kalium  

3.9  Konseling Informasi dan Edukasi   

- Pasien dan keluarga diberi penjelasan mengenai Diabetes Mellitus Tipe II, 

kesadaran untuk mengontrol kadar gula darah, rutin dalam pengobatan 

untuk komplikasi yang lebih berat yang akan dialami pasien  

- Pasien disarankan untuk memakai alas kaki untuk menghindari adanya 

luka baru pada kaki yang nantinya akan sulit sembuh.  

- Pasien dan keluarga disarankan untuk menjaga kebersihan kaki dan rutin 

rawat luka untuk mencegah infeksi.  

- Pasien dan keluarga diberi penjelasan mengenai pentingnya latihan 

jasmani dan olahraga fisik      
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BAB IV 

KUNJUNGAN LAPANGAN 

 

4.1. Alur Kunjungan Lapangan 

 Kunjungan dilakukan pada hari Selasa, 13 November 2018, bertempat di 

rumah pasien Jl Imam Bonjol, No 74, Dusun Tegal gede, Desa Pemecutan Kelod, 

Denpasar. Kunjungan kami mendapat sambutan baik dari pasien dan keluarga. 

Adapun tujuan diadakannya kunjungan lapangan ini adalah untuk mengenal lebih 

dekat kehidupan pasien serta mengidentifikasi masalah yang terdapat pada pasien. 

Selain itu, kunjungan lapangan ini juga memberikan edukasi tentang panyakit yang 

dialami pasien serta memberikan dorongan semangat kepada pasien dalam 

mengatasi penyakitnya.  

 

4.2. Identifikasi Masalah 

 Adapun sejumlah permasalahan yang masih menjadi kendala pasien dalam 

menghadapi penyakitnya adalah sebagai berikut: 

1. Pasien masih belum terlalu mengerti tentang penyakit diabetes yang ia alami. 

Pasien saat ini masih belum bisa menerima keadaannya, yaitu sudah 

kehilangan kaki kanan. Pada waktu kunjungan didapatkan pasien sering tidak 

fokus dengan pandangan kosongan. Bila ditanyakan, pasien mengatakan 

masih merasa berat terhadapnya sakitnya. Pasien seharian dikaakan hanya 

berbaring dikasur, dan jarang keluar dari kamar. Apabila dilakukan 

pemeriksaan, terdapat tanda-tanda luka akibat tirah baring pada bokong 

pasien. Dari segi pemakanan, pasien mengatakan tidak ada penurunan nafsu 

pemakanan. Keluarga pasien dilihat menjaga pemakanan pasien dengan baik, 

dan rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan. 

Pasien sering tidak memperhatikan pola makannya. Status gizi pasien 

termasuk dalam kategori obesitas yang digambarkan dengan indeks massa 

tubuh pasien yaitu 29,1 kg/m2. Pasien sehari-hari mengkonsumsi nasi dengan 

porsi yang lebih sedikit dari biasanya sebelum mengetahui ia sakit DM atau 

diganti dengan kentang. 
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2. Pasien jarang melakukan pemeriksaan glukosa darah rutin di rumah untuk 

memantau kadar gula sehari-hari. Pasien hanya melakukan pemeriksaan 

gula darah saat kunjungan ke poliklinik. 

3. Tingkat kebersihan dan kerapian rumah secara menyeluruh kurang baik. 

Hal tersebut dikarenakan kesibukan ahli keluarga pasien bekerja. Pasien 

saat ini ditempatkan di sebuah kamar kecil di rumah berisi sebuah aksur 

dan meja solek, dan didapatkan penuh dengan barang di dalam bilik. 

Keluarga pasien mengatakan punya rencana memindahkan pasien ke kamar 

lain di dalam kawasan rumah tersebut yang lebih luas. 

 

4.3. Analisis Kebutuhan Pasien 

a) Kebutuhan Fisik-Biomedis Kecukupan Gizi 

1. Kecukupan Gizi 

Pasien makan sehari-hari di rumah dengan makanan yang dimasak keluarga 

pasien. Makanan yang dikonsumsi pasien bervariasi setiap harinya, namun 

untuk kebutuhan nutrisi karbohidrat pasien biasanya mengkonsumsi nasi 

dengan porsi yang lebih sedikit sekitar setengah piring atau biasanya diganti 

dengan kentang rebus. Untuk lauk yang dikonsumsi sehari-hari bervariasi 

seperti sayur, telur, tahu atau tempe, ikan laut atau daging ayam serta buah-

buahan. Pasien makan 2-3 kali dalam sehari.  

Perhitungan kebutuhan kalori pada pasien: 

 Tinggi Badan = 64,19 – (0,04 x usia dalam tahun) + (2,02 x tinggi lutut  

dalam cm) 

= 64,19 – (2,32) + (101) 

= 162,87 cm 

 Berat badan ideal = 90% (TB cm-100) x 1kg  

= 90% (164 - 100) 

= 57,6 kg 

 Status gizi = (BB aktual : BB ideal) x 100% 

 = (78:57,6) x 100% 

 = 135% 

 Jumlah kebutuhan kalori per hari 
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o Kebutuhan kalori basal = BB aktual x 30 kkal  

     = 78 x 30 kkal 

     = 2340 kkal 

o Kebutuhan aktivitas (ringan) = +20% x kebutuhan kalori basal 

 = +20% x 2340 kkal 

 = +468 kkal 

o Kebutuhan usia = -20% x kebutuhan kalori basal 

 = -20% x 2340 kkal 

 = -468 kkal 

o Kebutuhan berdasar berat badan (gizi lebih) 

= -20% x kebutuhan kalori basal 

= -20% x 2340 kkal 

= -468 kkal 

Jadi total kebutuhan kalori perhari untuk penderita adalah 2340 + 468 – 468 

– 468 = 1872 kkal  dibulatkan menjadi 1900 kkal perhari. 

Distribusi makanan 

a. Karbohidrat 60% = 60% x 1900 kkal = 1140 kkal karbohidrat 

b. Protein 20%= 20% x 1900 kkal = 380 kkal protein 

c. Lemak 20%= 20% x 1900 kkal = 380 kkal protein 

 

2. Kegiatan Fisik 

Pergerakan pasien saat ini terbatas setelah amputasi. Pasien hanya berada di 

kamar bilik dan berbaring, hingga didapatkan sudah mulai terdapat luka 

akibat tirah baring. Pasien tidak pernah keluardari kamar. Seharian pasien 

dibantu bangun untuk dimandikan dan dibersihkan oleh ahli keluarganya. 

Kadangkala pasien akan berada dalam posisi duduk di atas kasur. 

  

3. Akses ke Tempat Pelayanan Kesehatan 

Jarak dari rumah pasien ke Rumah Sakit Sanglah sekitar ±1.7 kilometer, 

dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan. 

Pasien saat ini disuruh control ke poli bedah dan penyakit dalam dengan 

kontrol pertama adalah pada tanggal 14 november 2018. Tiap bulan pasien 
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dianjurkan kontrol ke Poli Diabetic Center RSUP Sanglah.Namun pasien 

sempat mengeluhkan bahwa pasien sulit mahu kontrol karena sudah tidak 

bisa berjalan. Keluarga pasien bagaimanapun mengatakan akan membawa 

pasien untuk kontrol ke RSUP Sanglah. 

 

4. Lingkungan 

Pasien tinggal bersama suami, dan keluarga besar pasien yaitu kakak-

kakaknya serta keluarga mereka di sebuah kawasan rumah yang luas, dengan 

beberapa bangunan kamar buat setiap keluarga. Atap rumah pasien terbuat 

dari plafond dan genteng, dinding rumah pasien tampak disemen dan dicat 

putih, dan lantai rumah telah terpasang keramik. Rumah pasien adalah salah 

satu bangunan yang terdapat dalam kawasan rumah tersebut. Terdapat juga 

pura di dalam kawasan rumah pasien tersebut. Kamar pasien terdiri dari teras 

di depan, kamar tidur berisi satu kasur dan meja, terdapat kamar mandi 

disebelah kamar pasien. Sumber air di rumah tersebut menggunakan air 

PDAM, yang digunakan untuk mandi, memasak, dan keperluan mencuci. 

 

b) Kebutuhan Bio-psikososial Lingkungan Biologis 

Lingkungan Biologis 

Dalam lingkungan biologis, tidak terdapat ahli keluarga pasien yang 

mempunyai riwayat diabetes mellitus mahupun seperti kondisi pasien. Saat 

kunjungan lapangan, pasien mengatakan merasa amat berat dan terbeban 

dengan masalah kesehatannya, dan masalah kehilangan kaki kanannya 

setelah diamputasi. Pasien dikatakan tidak mahu keluar dari kamar, dan 

hanya berbaring di kasur, tanpa melakukan sebarang aktiviti, karena 

merasakan tidak boleh berjalan. 

Pasien kelihatan masih bingung dan sedih, srta pandangan pasien kosong. 

Pasien dikatakan masih belum bisa menerima bahwa sudah kehilangan kaki 

dan tidak dapat berjalan seperti dahulu. Pasien juga mengekuh merasa nyeri 

pinggang dan bengkak pada kaki kirinya. 

Kami sarankan kepada pasien beraktivitias minimal dengan sering keluar 

dari kamar, mengurangkan tirah baring dengan duduk di halaman dan 
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beraktivitas sesame ahli keluarga agar kesehatan pasien lebih membaik. Di 

samping itu kami sarankan pasien untuk rutin melakukan pemeriksaan gula 

darah untuk mengetahui perkembangan penyakit pasien.  

 

Faktor Psikologis 

Pasien telah berkahwin namun tidak memiliki anak. Saat ini pasien tinggal 

bersam keluarga besarnya, yaitu kakak-kakaknya dan keluargma mereka. 

Dalam keadaan sakit dan selama menjalani pengobatan, pasien mendapat 

dukungan sepenuhnya dari ahli keluarga. Semuanya sangat suportif dalam 

mengingatkan pasien untuk mengkonsumsi obat-obatan, menjaga asupan 

makanan dan minum pasien dan mahu membawa pasien untuk kontrol ke 

rumah sakit. Kakak-kakak pasien sangat memperhatikan kondisi kesehatan 

pasien dan saling membantu dalam memberikan biaya, menjaga kebutuhan 

seharian serta untuk kontrol ke rumah sakit. 

 

Faktor Sosial dan Kultural 

Lingkungan rumah pasien merupakan kawasan laluan utama yaitu Jl Imam 

Bonjol, dimana dikiri dan kanan rumah pasien adalah pertokoan. Hubungan 

pasien dengan tetangga dikatakan baik, dimana saat sebelum kehilangan 

kakinya, pasien dahulu sering berjalan ke toko-toko disekitar, serta sering 

mengikut aktivitas keagamaan. Pasien juga merupakan penduduk yang telah 

lama tinggal di lingkungan tersebut.  

 

Faktor Spiritual 

Pasien secara pribadi menyadari pentingnya mendekatkan diri dengan Tuhan 

yang Maha Esa. Pasien dan keluarganya tidak pernah lupa mendekatkan diri 

kepada Tuhan, agar dengan begitu dapat menjauhkan pasien dari pikiran-

pikiran negatif tentang penyakitny dan menjadi lebih iklas menerima 

penyakitnya dan menjalani pengobatan. Namun saat ini pasien masih dalam 

proses menerima keadaannya dan sangat memerlukan kekuatan positif untuk 

dirinya. 
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4.4. Penyelesaian Masalah 

Sehubungan dengan beberapa masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka kami mengusulkan beberapa penyelesaian masalah, yaitu: 

 Edukasi pasien dan keluarga mengenai penyakit yang dimiliki serta 

penatalaksanaan yang dilakukan. Mengenai masalah kebutuhan nutrisi 

pasien, peran keluarga dalam membantu mengawasi pola makan pasien 

sangat diperlukan. Sehingga diperlukan pengawas dalam pemberian nutrisi 

dan kontrol gula darah pasien di rumah oleh salah satu anggota keluarga.  

 Pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan gula darah rutin. Meskipun 

tidak bergejala atau tidak menimbulkan keluhan, pemeriksaan gula darah 

rutin diperlukan untuk mengetahui perkembangan penyakit pasien. Di 

samping itu, pemeriksaan gula darah secara rutin juga diperlukan sebelum 

dan sesudah pasien melakukan latihan jasmani untuk menghindari keadaan-

keadaan yang dapat memperparah kondisi fisiknya.  

 Pasien saat ini masih merasakan tidak bisa menerima keadaannya. Tatapan 

pasien kadangkala kosong, dan pasien kelihatan bingung dan sedih. Pasien 

sering bersendirian didalam kamar. Kami menyarankan agar pasien sering 

dibawa keluar dari kamar, duduk beraktivitas di teras dimana bisa bergaul 

dengan ahli keluarga lain, selain melakukan senam ringan. Pasien juga 

memerlukan rehabilitasi bagi menguatkan kembali diri pasien secara fisikal 

agar bisa melakukan aktivitas minimal seharian tanpa perlu bantuan. Kami 

menyarankan keluarga pasien agar sentiasa berkomunikasi dengan pasien 

agar pasien tidak sendirian dan membolehkan fikiran pasien tidak terlalu 

fokus pada masalah kesehatannya.  
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4.5. Denah Rumah 

 

  

    1   2    3    4              

 

        

 

5 6      7      8       9 

          

 

Keterangan: 

1. Parkiran   5. Pura 

2. Rumah 1 (2 lantai) 6. Bale 

3. Rumah 2  7. Rumah pasien 

4. Rumah 3  8 & 9. Rumah 5 & 6 

 

4.6. Foto Kunjungan 

 

    

Pemeriksaan keluhan dan wawancara pasien 
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 Wawancara dengan ahli keluarga pasien 

       

Kunjungan ke rumah pasien 
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BAB V  

KESIMPULAN  

  

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin atau kedua-duanya. Sekitar 90-95% insiden diabetes merupakan 

diabetes melitus tipe 2. Manifestasi klinis DM tipe 2 bisa berupa keluhan klasik dan 

keluhan lainnya. Diagnosis DM tipe 2 ditegakkan berdasarkan pemeriksaan darah 

vena. Terapi untuk pasien DM tipe 2 dapat berupa obat oral maupun obat suntik. 

Komplikasi DM tipe 2 bisa berupa komplikasi akut maupun komplikasi kronik. 

Salah satu contoh komplikasi kronik adalah kaki diabetes. Proses terjadinya kaki 

diabetes diawali oleh angiopati, neuropati, dan infeksi. Diagnosis kaki diabetes 

dilakukan dengan menilai ulkus dan keadaan umum ekstremitas, penilaian risiko 

insufisiensi vaskuler, serta penilaian risiko neuropati perifer. Terapi yang diberikan 

meliputi wound control, microbiological control-infection control, mechanical 

control-pressure control, educational control.  

Pada kasus diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, 

serta pemeriksaan penunjang. Pasien datang untuk kontrol luka yang tidak sembuh 

di kaki kanannya yang telah dialami sejak 1 minggu yang lalu. Dari anamnesis dan 

pemeriksaan penunjang didapatkan bahwa pasien diketahui menderita DM sejak 

bulan Januari 2018. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tandatanda kaki diabetes 

stage 5 Wagner. Pasien didiagnosis dengan DMDF Wagner V Pedis – Cruris 

Dextra,  dimana pasien direncakan untuk dilakukan pembersihan luka serta tindakan 

operasi berupa amputasi untuk menghentikan perluasan dari gangren yang sudah 

terjadi. Pasien diberikan juga edukasi yaitu untuk tetap mengontrol gula darah.   
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