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ABSTRAK 

Latar Belakang: Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi saat pankreas tidak 

dapat memproduksi insulin secara cukup atau saat tubuh tidak dapat secara efektif 

menggunakan insulin yang dihasilkan sehingga menyebabkan peningkatan 

konsentrasi glukosa dalam darah (hiperglikemia). Diabetes terjadi karena 

rendahnya perilaku hidup sehat untuk melakukan aktifitas fisik dan kontrol pola 

makan. Senam kaki diabetik merupakan latihan pada kaki penderita diabetes 

melitus yang bertujuan untuk membantu memperlancar sirkulasi darah yang 

mengalir ke kaki dan mengencangkan otot-otot paha dan betis, serta membantu 

mencegah terjadinya ulkus kaki, kelainan pada kaki dan membantu pergerakan 

sendi secara normal. Tujuan: Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien diabetes melitus dalam pemenuhan kebutuhan aman dan kenyamanan. 

Metode: Studi kasus ini menggunakan teknik wawancara, pemeriksaan fisik dan 

observasi, serta studi dokumentasi yang telah dilaksanakan asuhan keperawatan 

dengan masalah nyeri akut pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan tindakan 

senam kaki diabetik yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai 22 

Februari 2021. Hasil: Pengelolaan asuhan keperawatan pasien diabetes melitus 

yang diberikan tindakan senam kaki diabetik didapatkan hasil skala nyeri berkurang 

dari 4 menjadi 2 serta nilai Ankle Brachial Index (ABI) meningkat dari 0,69 menjadi 

0,96. Kesimpulan: Tindakan senam kaki diabetik efektif diberikan pada pasien 

diabetes melitus yang mengalami nyeri. 

 

Kata kunci: Diabetes Melitus, Senam Kaki Diabetik, Nyeri, Ankle Brachial Index 

(ABI) 
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ABSTRACT 

Background : Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas cannot 

produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it 

produces, causing an increase in the concentration of glucose in the blood 

(hyperglycemia). Diabetes occurs because of the low behavior of healthy living to 

do physical activity and control diet. Diabetic foot exercise is an exercise on the 

feet of people with diabetes mellitus which aims to help accelerate blood circulation 

to the legs and tighten the thigh and calf muscles, as well as help prevent foot ulcers, 

abnormalities in the legs and help normal joint movement. Purpose: To know the 

description of nursing in patients with diabetes mellitus in meeting the needs of 

safety and comfort. Method: This case study used interview techniques, physical 

examination and observation, as well as documentation studies that have been 

carried out by nursing with acute pain problems in type 2 diabetes mellitus patients 

with diabetic foot exercises which were carried out on February 20 to February 22, 

2021. Results: The management of nursing for diabetes mellitus patients who were 

given diabetic foot exercise showed that the pain scale decreased from 4 to 2 and 

the Ankle Brachial Index (ABI) value increased from 0.69 to 0.96. Conclusion: 

The action of diabetic foot exercise is effectively given to patients with diabetes 

mellitus who experience pain. 

 

Key words: Diabetes Mellitus, Diabetic Foot Exercise, Pain, Ankle Brachial Index 

(ABI) 
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PENDAHULUAN 

Diabetes Melitus merupakan 

penyakit kronis yang terjadi saat 

pankreas tidak dapat memproduksi 

insulin secara cukup atau saat tubuh 

tidak dapat secara efektif 

menggunakan insulin yang dihasilkan 

sehingga menyebabkan peningkatan 

konsentrasi glukosa dalam darah 

(hiperglikemia) (WHO, 2013). 

Kebiasaan pola hidup masyarakat 

perkotaan yang konsumtif, 

mengkonsumsi minuman beralkohol 

dan kurangnya aktifitas fisik adalah 

sebagian faktor pencetus penyakit 

diabetes melitus yang belum 

diketahui oleh masyarakat. 

Kebanyakan penderita diabetes 

melitus telah mengalami gejala 

polifagi, poliuri, dan polidipsi tetapi 

hanya dianggap biasa. Akibatnya, 

diabetes merusak organ tubuh lain 

secara diam-diam atau bisa disebut 

sebagai silent killer. Kebanyakan 

penderita penyakit ini datang 

kerumah sakit bukan karena penyakit 

diabetes melitusnya, tetapi karena 

penyakit lain diantaranya penyakit 

jantung koroner, gagal ginjal, dan 

retinopati yang merupakan 

komplikasi dari penyakit diabetes 

(Kurniadi & Nurrahmani, 2015). 

Selain itu penderita menganggap 

bahwa penyakit Diabetes Melitus 

bukan termasuk masalah yang serius, 

sehingga penderita tidak mempunyai 

keinginan untuk melaksanakan 

program diet Diabetes Melitus, hal 

tersebut menyebabkan peningkatan 

jumlah penderita Diabetes Melitus 

(Smeltzer, 2013). 

Organisasi International 

Diabetes Federation (IDF) 

memperkirakan sedikitnya terdapat 

463 juta orang pada usia 20-79 tahun 

di dunia yang menderita diabetes pada 

tahun 2019 atau setara dengan 

prevalensi sebesar 9,3% dari total 

penduduk pada usia yang sama. IDF 

memperkirakan prevalensi diabetes 

meningkat seiring penambahan umur 

penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 

juta orang pada umur 65-79 tahun. 

Angka ini diprediksi terus meningkat 

hingga mencapai 578 juta di tahun 

2030 dan 700 juta di tahun 2045 

(Infodatin Kemenkes, 2020). 

Sedangkan menurut hasil 

penelitian Riskesdas tahun 2018 

menunjukkan bahwa prevalensi 

Diabetes Melitus di Indonesia 



berdasarkan diagnosis dokter pada 

umur ≥15 tahun sebesar 2%. Hal 

tersebut menunjukkan peningkatan 

dibandingkan hasil Riskesdas tahun 

2013 yang menunjukkan bahwa 

prevalensi Diabetes Melitus pada 

penduduk usia ≥15 tahun sebesar 

1,5%. Prevalensi Diabetes Melitus 

juga meningkat menurut hasil 

pemeriksaan gula darah yaitu sebesar 

6,9% pada 2013 menjadi 8,5% pada 

2018. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa hanya sekitar 25% penderita 

Diabetes Melitus yang mengatahui 

bahwa dirinya menderita diabetes. Di 

provinsi Jawa Tengah sendiri 

menurut hasil riset Riskesdas tahun 

2018, pada tahun 2018 prevalensi 

Diabetes Melitus sebesar 2,1% 

mengalami peningkatan 

dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 

sebesar 1,5% (Riskesdas, 2018). 

Faktor-faktor penyebab dari 

Diabetes Melitus adalah gen diabetes 

dalam keluarga, insulin dan gula 

darah, kegemukan (obesitas) dan 

resistensi insulin, penderita asma, dan 

pengguna KB (Kurniadi & 

Nurrahmani, 2015). Selain hal 

tersebut faktor penyebab seseorang 

penderita penyakit Diabetes Melitus 

yaitu aktivitas fisik yang rendah. 

Salah satu contohnya berlama-lama 

duduk dan bermalas - malasan. 

Seseorang yang seperti itu dapat 

menjadikan kadar insulin tidak 

terkontrol. Dan aktivitas fisik secara 

langsung berhubungan dengan 

kecepatan pemulihan kadar insulin. 

Saat aktivitas fisik, otot menggunakan 

insulin yang disimpan sehingga 

insulin yang tersimpan akan 

berkurang (Barnes 2012).  

Komplikasi yang paling 

sering terjadi pada penderita Diabetes 

Melitus adalah komplikasi pada kaki 

atau sering disebut kaki diabetes. 

Ulkus diabetikum akibat 

mikroangiopatik disebut juga ulkus 

panas walaupun nekrosis daerah akral 

tampak merah dan terasa hangat oleh 

peradangan dan biasanya teraba 

pulsasi arteri di bagian distal. Proses 

mikroangiopati menyebabkan 

sumbatan pembuluh darah, masalah 

keperawatannya adalah nyeri akibat 

dari luka yang sukar sembuh yang 

disebabkan oleh ulkus diabetik dan 

mengakibatkan pasien dalam 

melakukan aktivitas apapun menjadi 

terhambat, seperti tidur, makan, dan 

bergerak (Misnadiarly, 2010). 



Ada tiga terapi pengobatan 

untuk penyakit Diabetes Melitus dan 

untuk mencegah terjadinya ulkus kaki 

diabetik yaitu menjalani pola hidup 

sehat, rutin melakukan senam kaki 

diabetik serta rajin minum obat. 

Penderita Diabetes Melitus 

dianjurkan melakukan senam kaki 

diabetik selama 3-4 kali dalam satu 

minggu secara rutin, karena bisa 

mengontrol kadar gula darah dalam 

tubuh agar tetap normal dan tidak 

bertambah tinggi (Sumarni dan 

Yudhono, 2013). Senam kaki diabetik 

merupakan pencegahan tersier yang 

berupa usaha yang dilakukan agar 

tidak terjadi kecacatan lebih lanjut 

pada penderita Diabetes Melitus 

walau sudah terjadi penyakit 

(Simatupang, 2013; Misnadiarly, 

2016).  Santoso dan Rusmono (2016) 

menyatakan bahwa senam kaki dapat 

dilaksanakan secara kontinyu dan 

sangat dianjurkan pada penderita 

Diabetes Melitus diluar aktivitas 

sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian Aria 

dan Nina (2016) didapatkan hasil 

bahwa senam kaki diabetik efektif 

terhadap peningkatan Ankle Brachial 

Index (ABI) pada pasien dengan 

Diabetes Melitus. Rata-rata nilai ABI 

sebelum dilakukan senam kaki adalah 

0,62 dengan kategori obstruksi 

sedang dan rata-rata nilai ABI setelah 

dilakukan senam kaki adalah 0,93 

dengan kategori normal. Berdasarkan 

pemaparan di atas penulis tertarik 

untuk membuat karya tulis ilmiah 

yang berjudul “Asuhan Keperawatan 

Pasien Diabetes Melitus Dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Aman Dan 

Kenyamanan”. 

METODE  

Metode kasus ini 

menggunakan metode wawancara, 

pemeriksaan fisik dan observasi, studi 

dokumentasi dan lembar 

dokumentasi, serta menggunakan 

ABI sebagai ketentuan untuk 

mengukur sirkulasi darah perifer pada 

pasien diabetes melitus tipe 2. Asuhan 

keperawatan ini dilaksanakan selama 

3 hari mulai tanggal 20 Februari 

sampai 22 Februari 2021 dengan 

tindakan senam kaki diabetik. 

Fokus studi dalam studi kasus 

ini adalah pemenuhan kebutuhan 

aman dan kenyamanan pada pasien 

diabetes melitus dengan nyeri akut 



dengan melakukan senam kaki 

diabetik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian adalah pemikiran 

dasar dari proses keperawatan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi atau data tentang pasien 

agar dapat mengindentifikasi, 

mengenali masalah pasien, kebutuhan 

kesehatan dan keperawatan pasien, 

baik secara fisik, mental, sosial, dan 

lingkungan (Dermawan, 2012). 

Pengkajian awal pada subyek 

dilakukan pada tanggal 20 Februari 

2021 pukul 10.00 WIB didapatkan 

pasien DMT2 dengan keluhan nyeri 

dan kesemutan pada kakinya. Data 

obyektif didapatkan pengkajian 

PQRST yaitu pasien mengeluh nyeri 

pada kakinya, P (nyeri bertambah saat 

kaki digerakkan), Q (nyeri seperti 

ditusuk-tusuk), R (nyeri ditungkai 

kaki), S (skala nyeri 4), T (nyeri 

hilang timbul), serta nilai Ankle 

Brachial Index (ABI) 0,69. Hal ini 

sesuai dengan teori Putra (2019) yaitu 

pada pasien dengan diabetes melitus 

didapatkan data adanya rasa 

kesemutan pada kaki atau tungkai 

bawah, rasa raba yang menurun, serta 

adanya nyeri pada kaki. Pasien 

dengan diabetes melitus mengalami 

gangguan pada saraf tepi yaitu berupa 

rasa kesemutan di kaki yang 

sensasinya seperti ditusuk-tusuk atau 

nyeri. Kesemutan dan nyeri tersebut 

dikarenakan adanya gangguan 

sirkulasi darah kaki. Pada pasien 

dengan diabetes melitus perlu 

ditanyakan kapan terjadinya nyeri dan 

kesemutan, penyebab terjadinya nyeri 

dan kesemutan, upaya yang telah 

dilakukan pasien untuk mengatasinya 

supaya perawat bisa mengetahui 

sudah sejauh mana gangguan 

sirkulasi pada pasien terjadi. 

Tabel 1. Nilai Skala Nyeri dan Nilai 

Ankle Brachial Index (ABI) 

Sebelum Dilakukan Tindakan 

Senam Kaki Diabetik 

Pemeriksaan Hari 

 1 

Hari 

2 

Hari 

3 

Skala Nyeri 4 3 3 

ABI 0,69 0,73 0,92 

  

Berdasarkan tabel tersebut 

dapat diketahui nilai skala nyeri dan 

ankle brachial index (ABI) sebelum 

dilakukan tindakan senam kaki 



diabetik pada tanggal 20 Februari 

sampai 22 Februari 2021. 

Berdasarkan data pengkajian, 

maka penulis menegakkan SDKI 

(2017) diagnosis keperawatan utama 

yaitu nyeri akut berhubungan dengan 

agen pencedera fisiologis. Nyeri akut 

adalah pengalaman sensorik atau 

emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau 

fungsional, dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintensitas ringan 

hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan (SDKI, 2017).  

Diagnosis ini diangkat karena 

pada pasien DMT2 mengatakan 

mengeluh nyeri pada kakinya. Data 

obyektif yaitu pasien tampak 

meringis menahan nyeri, pemeriksaan 

tanda tanda vital: tekanan darah 

130/90 mmHg, nadi 84x/menit, 

respirasi 22x/menit, suhu 36,5ºC. 

Gejala dan tanda nyeri akut yaitu 

pasien mengeluh nyeri, tampak 

meringis, bersikap protektif (misal 

waspada, posisi menghindari nyeri), 

gelisah, frekuensi nadi meningkat, 

sulit tidur (SDKI, 2017). 

Penulis mengambil etiologi 

agen pencedera fisiologis, dapat 

ditetapkan etiologi tersebut karena 

pada pasien DMT2 agen pencedera 

fisiologis terjadi dikarenakan 

sirkulasi darah pada ekstremitas tidak 

lancar sehingga mengakibatkan rasa 

nyeri dan kesemutan. 

Intervensi keperawatan pada 

studi kasus ini terdiri dari lima 

tindakan yaitu observasi meliputi  

observasi tanda - tanda vital serta nilai 

ABI; identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri; terapeutik meliputi berikan 

teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri (senam kaki 

diabetik yaitu diberikan sekali dalam 

sehari selama 15-30 menit, saat 

pasien belum diberi injeksi analgesik 

atau setelah waktu paruh analgesik); 

edukasi meliputi jelaskan strategi 

meredakan nyeri; kolaborasi meliputi 

kolaborasi pemberian analgesik 

(terapi diberikan melalui intravena 

yaitu injeksi santagesik dengan dosis 

500 mg/8 jam).  

Intervensi keperawatan atau 

nonfarmakologis pada diagnosa 

utama nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisiologis 

yaitu pemberian senam kaki diabetik. 



Senam kaki menurut Sumosarjuno 

dikutip dalam Nasution (2010) 

merupakan kegiatan atau latihan yang 

dilakukan penderita diabetes untuk 

mencegah terjadinya luka dan 

membantu melancarkan peredaran 

darah pada kaki. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3x24 

jam maka ditentukan tujuan 

keperawatan dan kriteria hasil 

diharapkan tingkat nyeri dapat 

menurun dengan kriteria hasil: 

kemampuan menuntaskan aktivitas 

meningkat, keluhan nyeri menurun, 

tekanan darah membaik.  

Implementasi atau tindakan 

pertama yaitu mengobservasi tanda 

tanda vital serta nilai ABI, didapatkan 

hasil yaitu tekanan darah 130/90 

mmHg, nadi 84x/menit, respirasi 

22x/menit, suhu 36,5ºC serta nilai 

ABI 0,69. Tindakan ini bertujuan 

untuk mengetahui keadaan pasien 

serta berapa nilai ankle brachial index 

nya. Tindakan kedua yaitu 

mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri, didapatkan hasil yaitu pasien 

mengeluh nyeri pada kakinya, P 

(nyeri bertambah saat kaki 

digerakkan), Q (nyeri seperti ditusuk-

tusuk), R (nyeri ditungkai kaki), S 

(skala nyeri 4), T (nyeri hilang 

timbul). Tindakan ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana nyeri yang 

dirasakan pasien. Tindakan ketiga 

yaitu memberikan teknik 

nonfarmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri (senam kaki diabetik), 

didapatkan hasil yaitu pasien 

mengikuti senam kaki diabetik dari 

awal sampai akhir. Tindakan ini 

bertujuan untuk mengurangi rasa 

nyeri (senam kaki diabetik diberikan 

sekali dalam sehari selama 15-30 

menit, saat pasien belum diberi 

injeksi analgesik atau setelah waktu 

paruh analgesik). Pada penderita 

Diabetes Melitus yang mengalami 

keluhan nyeri bagian kaki dilakukan 

senam kaki diabetik untuk 

meningkatkan aliran darah tiga kali 

lipat dari otot yang istirahat. Selain 

memperlancar sirkulasi darah perifer, 

senam kaki diabetik apabila 

dilakukan rutin akan membuat 

penderita Diabetes Melitus lebih 

bugar fisiknya, sehingga kadar gula 

darah bisa dikendalikan. Apabila 

senam kaki diabetik yang dilakukan 

secara rutin akan mencapai efek 

mekanis dan refleks yang terjadi 



simultan atau terpisah. Efek mekanis 

langsung terjadi dari otot atau 

jaringan yang dengan sengaja 

dilakukan latihan senam kaki diabetik 

yaitu menstimulasi sirkulasi darah, 

otot menjadi lebih lembut dan 

fleksibel. Sehingga dengan adanya 

peningkatan sirkulasi darah perifer, 

dapat meminimalkan kerusakan saraf 

perifer sehingga intensitas nyeri dapat 

menurun (Sudoyo, 2009 dalam 

Margiyanti dkk, 2015). Tindakan 

keempat yaitu memberikan 

penjelasan tentang strategi meredakan 

nyeri, didapatkan hasil yaitu pasien 

mengatakan bersedia diajari relaksasi 

nafas dalam. Tindakan ini bertujuan 

untuk memberikan penjelasan tentang 

tindakan yang bisa mengurangi rasa 

nyeri yaitu memberikan teknik 

relaksasi nafas dalam Tindakan 

kelima yaitu berkolaborasi 

memberikan analgesik kepada pasien 

dan didapatkan respon subjektif yaitu 

pasien mengatakan bersedia diberikan 

injeksi analgetik dan objektif telah 

masuk injeksi santagesik 500 mg. 

Tabel 2. Nilai Skala Nyeri dan Nilai 

Ankle Brachial Index (ABI) Setelah 

Dilakukan Tindakan Senam Kaki 

Diabetik 

Pemeriksaan Hari 

 1 

Hari 

2 

Hari 

3 

Skala Nyeri 3 3 2 

ABI 0,79 0,84 0,96 

  

Berdasarkan tabel tersebut 

dapat diketahui nilai skala nyeri 

menurun dan nilai ankle brachial 

index meningkat setelah dilakukan 

pemberian tindakan senam kaki 

diabetik pada tanggal 20 Februari 

sampai 22 Februari 2021. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tabel 3. Evaluasi Nilai Skala Nyeri 

dan Nilai Ankle Brachial Index 

(ABI)  

Hari Skala 

Nyeri  

Skala 

Nyeri  

Nilai 

ABI  

Nilai 

ABI  

 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

Hari 

1 

4 3 0,69 0,79 

Hari 

2 

3 2 0,73 0,84 

Hari 

3 

3 2 0,92 0,96 

 

Pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 dalam pemenuhan 



kebutuhan aman dan kenyamanan 

dengan pemberian tindakan senam 

kaki diabetik dapat menurunkan skala 

nyeri 4 menjadi 2 dan menaikkan nilai 

ankle brachial index 0,69 menjadi 

0,96 selama 3 hari pelaksanaan senam 

kaki diabetik setiap 1 kali dalam 

sehari selama 15 – 30 menit. Penulis 

merekomendasikan tindakan senam 

kaki diabetik untuk menurunkan skala 

nyeri serta meningkatkan nilai ankle 

brachial index. 
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