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ABSTRAK 

 

 

HENDRO J. BIDJUNI. Pengaruh pemberian vitamin c dosis tinggi terhadap 

perkembangan klinis neuropati penderita diabetes melitus dengan ulkus gangren 

diabetik dengan terapi insulin, antibiotik dan perawatan luka di blu rsu prof. Dr. R. 

D kandou manado (dibimbing oleh A. Wardihan Sinrang dan Karel Pandelaki). 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui peran vitamin C dosis tinggi 

terhadap perkembangan neuropati diabetik pada penderita diabetes mellitus 

yang menggunakan terapi insulin dan perawatan luka dengan ulkus gangren 

diabetik.  

Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan 

pretest dan posttest  with control group. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 

sampel yang memenuhi kriteria inklusi untuk layak diteliti. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan pada pengukuran dengan monofilamen 

didapatkan bahwa pasien dengan neuropati diabetik dengan jenis kelamin pria 

beresiko 7kali mengalami peningkatan nilai monofilament. Apabila seseorang 

dengan neuropati diabetic yang mempunyai kebiasaan merokok maka 

mempunyai peluang untuk mengalami perubahan nilai neuropati sebesar 

2,59 kali. Apabila seseorang mempunyai kadar GDP yang menurun, maka 

mempunyai peluang mengalami penurunan nilai neuropati sebesar 2,42 kali. 

Sedangkan dengan skor DNS didapatkan bahwa dengan ajuvan Vitamin C 

mempunyai peluang mengalami perbaikan nilai neuropati sebesar 19,5 kali. 

Apabila seseorang dengan kebiasaan merokok maka mempunyai peluang 

untuk mengalami perubahan nilai neuropati sebesar 3,96 kali.  

 

Kata Kunci : Neuropati diabetik, Vitamin C, Monofilament 10g, Diabetic     

Neuropathy Symptom (DNS) 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 



13 
 

DAFTAR ISI 

 

PRAKATA v 

ABSTRAK vi 

ABSTRACT vii 

DAFTAR ISI viii 

DAFTAR TABEL x 

DAFTAR GAMBAR xii 

DAFTAR LAMPIRAN xiii 

I       PENDAHULUAN 1 

A. Latar Belakang 1 

B. Rumusan Masalah 4 

C. Tujuan Penelitian 5 

D. Manfaat Penelitian 5 

II       TINJAUAN PUSTAKA 6 

A. Diabetes Melitus 6 

B. Neuropati Diabetik 9 

C. Vitamin C (Asam L-Askorbat) 31 



14 
 

D. Peran Stres Oksidatif pada Patogenesis Neuropati Diabetika 34 

E. Vitamin C Antioksidan Mengurangi Stres Oksidatif pada 

Diabetes   Mellitus 

37 

F. Kerangka Teori 40 

G. Kerangka Penelitian 41 

III       METODOLOGI PENELITIAN 44 

A. Desain Penelitian 44 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 44 

C. Populasi dan Sampel 45 

D. Instrumen Pengumpulan Data 47 

E. Prosedur Pengambilan Data 49 

F. Pengolahan dan Analisis Data 51 

G. Etika Penelitian 51 

IV. HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 53 

B. Pembahasan 66 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 75 

A. Kesimpulan 75 

B. Saran 76 



15 
 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

DAFTAR TABEL 

 

Nomor Halaman 

1. Kebutuhan Per hari Vitamin C 34 

2. Definisi Operasional 43 

3. Perbandingan antara kelompok perlakuan dan kontrol 

berdasarkan karakteristik demografi subjek penelitian 55 

4. Perbedaan karakteristik klinis antara kelompok perlakuan dan 

kontrol 57 

5. Perbaikan klinis neuropati dilihat dari nilai monofilament pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 59 

6. Perbaikan klinis neuropati dilihat dari nilai DNS pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
61 

7. Perbaikan klinis neuropati berdasarkan penurunan nilai 

Monofilament 61 

8. Perbaikan klinis neuropati berdasarkan penurunan nilai DNS 62 

9. Perubahan Kadar Gula Darah antara kelompok perlakuan dan 

kontrol 63 

10 Hasil analisis bivariat variable kategori perubahan Kadar Gula 

Darah dengan Perubahan Nilai Monofilament dan DNS 63 

11. Ringkasan Uji Regresi Logistik antara Seluruh Variabel 

Terhadap Perbaikan Neuropati Berdasarkan Nilai Monofilamen  64 



17 
 

12. Ringkasan Uji Regresi Logistik antara Seluruh Variabel 

Terhadap Perbaikan Neuropati Berdasarkan Skor DNS 65 

13. Ringkasan Uji Regresi Logistik antara ajuvan vitamin C, 

perubahan nilai monofilament dan DNS Terhadap Perbaikan 

atau Penurunan GDP 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Nomor Halaman 

1. Jalur Polyol 15 

2. Skala Nyeri Penilaian VAS 23 

3. Penggunaan Semmes-Weinstein Monofilamen 26 

4. Patogenesis Ulkus Diabetik 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Permohonan Izin Penelitian Kepada Komisi Etik Fakultas Kedokteran Unhas 

2. 
Permohonan Izin Penelitian Kepada BLU RSU Prof. Dr. R. D Kandou 

Manado 

3. Rekomendasi Persetujuan Penelitian dari Komisi Etik Unhas  

4. 
Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BLU RSU Prof. Dr. R. D Kandou 

Manado 

5. Informed Consent 

6. Pernyataan Bersedia Menjadi Responden 

7. Lembar Kuesioner Data Demografi 

8. Pedoman Penilaian Sensasi Proteksi 

9. Lembar observasi sensasi proteksi Kelompok intervensi/ kontrol 

10. Lembar Pemeriksaan Skor DNS 

11. Master Tabel 

12. Output SPSS 

 

 



20 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pola makan dan kebiasaan makan yang buruk adalah penyebab 

utama sebagian besar kasus obesitas didunia. Obesitas sangat 

berkontribusi terhadap kejadian sindrom metabolik yang berkaitan dengan 

metabolisme lemak dan glukosa. Di Indonesia berdasarkan dari data 

RISKESDAS 2007 bahwa prevalensi obesitas sentral 18,8% dan provinsi 

yang mempunyai prevalensi obesitas sentral tertinggi adalah Sulawesi 

Utara sebanyak 31,5%. Obesitas adalah faktor risiko utama untuk 

diabetes tipe 2, setinggi 80% sampai 90% dari penderita diabetes tipe 2 

mengalami obesitas. Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu penyakit 

menahun yang ditandai kadar glukosa darah (gula darah) melebihi normal 

(hiperglikemia). Berdasarkan data RISKESDAS 2007 bahwa Sulewesi 

Utara menempati peringkat ke 5 yang memiliki penduduk dengan 

diagnosa DM dengan Prevalensi 8,1%.  

Hiperglikemia yang terus menerus mengakibatkan sirkulasi darah 

menurun terutama pada kaki. Gejala yang muncul dapat berupa rasa sakit 

pada tungkai bila berdiri, berjalan, atau melakukan aktivitas fisik, kaki 

terasa dingin. Kaki diabetik merupakan masalah yang paling 

mencemaskan bagi pasien maupun petugas kesehatan yang 

mengobatinya. Hasil pengobatan buruk berupa angka amputasi maupun 
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angka kematian yang tinggi disertai biaya perawatan yang mahal. Data 

beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan angka amputasi dan angka 

kematian gangren diabetik masing-masing sebesar 15-30% angka 

amputasi dan 17-32% angka kematian serta hari perawatan sekitar antara 

28-40 hari. Sebanyak 50% dari kasus amputasi ini diperkirakan dapat 

dicegah bila pasien diajarkan tindakan preventif untuk merawat kaki. 

(Brunner & Suddarth, 2001) Jumlah penderita Diabetes mellitus di dunia 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini berkaitan dengan 

jumlah populasi yang meningkat, life expectacy bertambah, urbanisasi 

yang merubah pola hidup tradisional ke pola hidup modern, prevalensi 

obesitas meningkat dan kegiatan fisik kurang. Menurut survei yang di 

lakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah penderita 

Diabetes mellitus di dunia pada Agustus tahun 2011 terdapat 346 juta 

orang. Berdasarkan jumlah tersebut negara Indonesia menempati urutan 

ke-4 terbesar di dunia. Berdasarkan Data yang diperoleh di BLU RSU 

Prof. Dr. R. D Kandou Manado bahwa dari bulan Januari sampai dengan 

bulan Desember 2011 penderita diabetes mellitus dengan komplikasi 

ulkus yang di rawat di RS adalah sebanyak 105 pasien dengan lamanya 

perawatan 20-28 hari (Data Sekunder). 

Salah satu komplikasi kronik diabetes mellitus adalah Neuropati 

diabetik yang sering meresahkan penderita karena dirasakan sebagai 

siksaan oleh penderita. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

mekanisme terjadinya neuropati pada pasien diabetes sangatlah 



22 
 

kompleks. Neuropati terjadi sebagai akibat dari peningkatan stres oksidatif 

dan radikal bebas dari produk akhir glikosilasi, akumulasi polyol, dan 

penurunan kadar nitric oxide (berdampak pada disfungsi endotel). 

Polineuropati juga diakibatkan oleh penurunan aktivitas pompa natrium 

dan peningkatan kadar homosistein. Pada pasien diabetes dijumpai pula 

penurunan kemampuan mekanisme regenerasi dan ditandai oleh 

penurunan faktor pertumbuhan saraf. Ketidakseimbangan radikal bebas 

dan antioksidan akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang 

berakibat pada kerusakan jaringan atau endotel. Stres oksidatif 

merupakan modulator penting pada perkembangan komplikasi DM karena 

dengan menurunnya rasa terhadap temperatur dan nyeri melibatkan 

serabut saraf kecil (small fiber neuropathy) dan merupakan predisposisi 

terjadinya ulkus kaki. Oleh karena itu, memperbaiki oxidative stress adalah 

strategi yang efektif untuk mengurangi komplikasi diabetes. Tubuh 

memiliki sistem perlawanan terhadap oxidative stress dengan 

menghasilkan enzim-enzim antioksidan. Antioksidan adalah suatu 

senyawa yang dapat memberikan paling sedikit satu atom hidrogen 

kepada senyawa radikal bebas, sehingga menghasilkan reaksi terminasi 

rantai radikal. Sel akan mempertahankan tingkat antioksidan dengan cara 

sintesis sendiri atau melalui asupan dari diet. Dari luar tubuh, beberapa 

sumber antioksidan antara lain vitamin (vitamin A, C, E), mineral (mangan, 

seng dan tembaga), beta-carotene, teh hijau, serta berbagai jenis buah 

dan sayuran. Antioksidan utama yang disintesis sendiri meliputi katalase, 
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glutathion peroksidase, dan dua bentuk dari superoxide dismutase (SOD) 

yaitu Mn-SOD yang aktif pada mitokondria dan Cu/Zn SOD yang aktif 

pada sitosol. Antioksidan secara tidak langsung dapat mencegah dan 

memperbaiki komplikasi diabetes seperti nefropati, mikro-albuminuria, dan 

peningkatan ekskresi magnesium. Pemberian antioksidan vitamin C dan E 

serta kombinasi zink dan magnesium mampu memberikan proteksi lebih 

baik. Pemberian vitamin C dan E secara tunggal atau kombinasi dapat 

menormalkan beberapa parameter stres oksidatif seperti peroksi lipid, 

peningkatan isoprostanes, malondialdehide (MDA) plasma, dan marker 

seluler seperti nuclear factor-kB (NF-kB), serta dapat mencegah atau 

mengembalikan tanda-tanda gangguan konduksi saraf, permiabilitas, 

disfungsi endotel, albuminuria dan kontraktilitas vaskuler.  

Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Medina et al. tahun 

2007 di Brazil, penderita diabetes justru memiliki kadar antioksidan yang 

lebih rendah dibandingkan orang normal dengan hasil 3.3-fold pada 

penderita diabetis dan 5.8-fold pada orang normal. Kondisi ini tentu saja 

meningkatkan risiko komplikasi. Oleh karena itu, penderita diabetes 

sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang 

cukup untuk mencegah komplikasi. (Medina, 2007) (tropicana slim, 2010) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : Apakah pemberian ajuvan vitamin C dosis tinggi 
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secara oral pada pasien DM yang dirawat dengan terapi insulin, antibiotik 

dan perawatan luka selama 28 hari dapat mempercepat penurunan GDP 

dan perbaikan klinis neuropati ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Diketahuinya peran vitamin C dosis tinggi terhadap perkembangan 

neuropati diabetik pada penderita diabetes mellitus yang menggunakan 

terapi insulin dan perawatan luka dengan ulkus gangren diabetik. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat pengembangan ilmu  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

peneliti serta memberi kontribusi pada ilmu keperawatan tentang peranan 

dari pada vitamin C terhadap perkembangan neuropati diabetik penderita 

diabetes mellitus dengan ulkus gangren diabetik dengan terapi insulin, 

perawatan luka kaki dan pemberian antibiotik. 

2. Manfaat Aplikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

penelitian selanjutnya, untuk penelitian mengenai peranan vitamin C 

terhadap perkembangan neuropati diabetik penderita diabetes mellitus 

dengan ulkus gangren diabetik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diabetes Melitus 

 

Menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 2010, Diabetes 

mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolic dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin atau keduanya (Perkeni, 2011) Diabetes melitus merupakan 

sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar 

glukosa dalam darah atau hiperglikemia. (Bruner & Suddarth, 2001). 

Secara klinis DM dapat ditemukan dengan keluhan klasik DM, berupa : 

poliuria, polidipsi, polifagia dan penurunan berat badan. Diagnosis DM 

dapat ditegakkan melalui tiga cara, antara lain : 1) Adanya keluhan klasik 

dan pemeriksaan glukosa plasma sewaktu >200 mg/dl. 2) Pemeriksaan 

glukosa plasma puasa ≥126 mg/dl dengan adannya keluhan klasik. 3) Tes 

toleransi glukosa oral (TTOG) dilakukan dengan standart WHO, 

menggunakan 75 g glukosa anhidrus yang dilarutkan ke dalam air, 

dengan kadar gula plasma 2 jam   ≥200 mg/dl. (PERKENI, 2011). 

Diabetes melitus memiliki dua varian utama, berdasarkan kemampuan 

pankreas mengeluarkan insulin: Diabetes tipe I dan Diabetes tipe 2. 

(Sherwood, 2011) 
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1. Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes melitus tipe 2, merupakan DM yang paling banyak diderita 

90 – 95 % dari seluruh penyandang DM. (Brunner & Suddarth, 2001) 

(Sherwood, 2011). Diabetes melitus tipe 2, yaitu diabetes yang tidak 

tergantung insulin dapat terjadi akibat penurunan sensitivitas terhadap 

insulin (resistensi insulin) atau akibat penurunan jumlah produksi insulin 

(Brunner & Suddarth, 2001). Berbagai faktor genetik dan gaya hidup bisa 

menyebabkan diabetes tipe 2, obesitas merupakan faktor resiko terbesar; 

90% pengidap diabetes tipe 2 mengalami obesitas. (Sherwood, 2011). 

 
 

2. Komplikasi Diabetes Melitus 

Diabetes sering menimbulkan berbagai komplikasi. Komplikasi dapat 

terjadi pada setiap individu dengan diabetes tipe 1 dan 2 (Brunner & 

Suddarth, 2001) 

a. Komplikasi Akut 

1) Ketoasidosis Diabetik 

Merupakan komplikasi akut diabetes yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi (300-600 

mg/dl)disertai dengan adanya tanda dan gejala asidosis dan 

plasma keton kuat. 
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2) Status Hiperglikemi Hiperosmolar (SHH) 

Peningkatan glukosa darah sangat tinggi (600-1200 mg/dl), 

tanpa tanda dan gejala asidosis, osmolaritas plasma sangat 

meningkat (330-380 mOs/mL), plasma keton (+/-) 

3) Hipoglikemia 

Hipoglikemia ditandai dengan menurunnya kadar glukosa darah 

< 60 mg/dL. 

 

b. Komplikasi Kronik 

1) Makroangiopati : 

 Pembuluh darah Jantung 

 Pembuluh darah tepi 

 Pembuluh darah otak 

2) Mikroangiopati 

 Retinopati 

 Nefropati diabetik 

3) Neuropati 

 Komplikasi yang tersering dan yang paling penting adalah 

neuropati perifer, berupa hilangnya sensasi distal beresiko 

tinggi untuk terjadinya ulkus kaki dan amputasi. 

 Gejala yang sering dirasakan kaki terasa terbakar dan 

bergetar sendiri dan lebih terasa sakit dimalam hari 
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 Setelah diagnosis DM ditegakkan, pada setiap pasien perlu 

dilakukan skrinning untuk mendeteksi adanya polineuropati 

distal dengan pemeriksaan neurologi distal sederhana, 

dengan monofilamen 10 gr sedikitnya setiap tahun 

 Apabila ditemukan adanya polineuropati distal, perawatan 

kaki yang menandai akan menurunkan resiko amputasi. 

 Semua penyandang diabetes yang disertai neuropati perifer 

harus diberikan edukasi perawatan kaki untuk mengurangi 

resiko ulkus kaki. Untuk penatalaksanaan penyulit ini sering 

kali diperlukan kerja sama dengan bidang/ disiplin ilmu lain. 

(PERKENI, 2011) 

 

B. Neuropati Diabetik 

 

Komplikasi yang tersering dan yang paling penting adalah neuropati 

perifer, berupa hilangnya sensasi distal beresiko tinggi untuk terjadinya 

ulkus kaki dan amputasi (PERKENI, 2011) Diabetes sering menimbulkan 

berbagai gejala neurologis; dan neuropati diabetika merupakan komplikasi 

klasik diabetes. (Weiner H L, 2000). Neuropati diabetik merupakan suatu 

neuropati perifer simetris yang mengenai saraf motorik dan sensorik 

ekstremitas bawah: cedera sel schwann, degenerasi mielin, kerusakan 

akson. (Stanley L R, 1999). Neuropati dalam diabetes mengacu kepada 

kelompok penyakit yang menyerang semua tipe saraf, termasuk saraf 
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perifer (sesorimotor), otonomi dan spinal. Kelainan tersebut tampak 

beragam secara klinis dan bergantung pada lokasi sel saraf yang terkena.  

Dua tipe neuropati diabetik yang paling sering dijumpai adalah : 

Polineuropati sensorik dan Neuropati otonom. Mononeuropati kranial, 

misalnya yang mengenai nervus okulomotorius, juga terjadi pada 

diabetes, khususnya pasien-pasien lajut usia. (Brunner & Suddarth, 2001) 

 

1. Klasifikasi Neuropati Diabetik 

a. Polineuropati diabetika 

Polineuropati merupakan neuropati diabetika yang paling sering 

terjadi; bersifat simetris, terutama mengenai bagian distal (dengan pola 

“glove and stocking”) tidak melibatkan sistem motorik. (Weiner H L, 2000). 

Tipe neuropati ini juga disebut Neuropati perifer. Neuropati perifer sering 

mengenai bagian distal serabut saraf, khususnya saraf ekstremitas 

bawah. Kelainan ini mengenai kedua sisi tubuh dengan distribusi yang 

simetris dan secara progresif dapat meluas kearah proksimal.  

Gejala permulaan polineuropati diabetika adalah prestisia (rasa 

tertusuk-tusuk, kesemutan atau peningkatan kepekaan) dan rasa terbakar 

(khususnya pada malam hari). Dengan bertambah lanjutnya neuropati, 

kaki terasa baal (matirasa). Disamping itu, penurunan fungsi proprioseptif 

(kesadaran terhadap postur serta gerakan tubuh dan terhadap posisi serta 

berat benda yang berhubungan dengan tubuh) dan penurunan sensibilitas 

terhadap sentuhan ringan dapat menimbulkan gaya berjalan yang 
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terhuyung-huyung. Penurunan sensibilitas nyeri dan suhu membuat 

penderita neuropati beresiko untuk mengalami cedera dan infeksi pada 

kaki tanpa diketahui. Pada pemeriksaan fisik ditemukan penurunan pada 

refleks tendon achiles dan sensori vibrasi bagi sebagian pasien, hasil 

pemeriksaan fisik ini mungkin menjadi satu-satunya indikasi yang 

menunjukkan terdapatnya perubahan neuropati. Bagi pasien dengan 

tanda-tanda atau gejala neuropati, kemungkinan kelainan neuropati yang 

lain, termasuk neuropati akibat defisiensi vitamin dan neuropati karena 

alkohol harus disingkirkan terlebih dahulu. (Brunner & Suddarth, 2001) 

(Weiner H L, 2000) Hasil penelitian DCCT (1993) memperlihatkan bahwa 

terapi insulin yang intensif dan pengendalian kadar glukosa darah akan 

menunda timbulnya neuropati serta memperlambat perjalanan kelainan 

ini. Rasa nyeri, khususnya pada ekstremitas bawah, merupakan gejala 

yang menggangu pada sebagian penderita neuropati akibat diabetes. Bagi 

sebagian pasien, nyeri neuropati akan hilang spontan dalam waktu 6 

bulan. Bagian sebagian lainnya, nyeri dapat bertahan selama bertahun-

tahun. Berbagai pendekatan dapat dicoba untuk mengatasi rasa nyeri. 

Pendekatan ini mencakup pemberian analgesik (sebaiknya analgesik 

nonnarkotik); anti depresan trisiklik, venitoin atau karbamazepin (anti 

konvulsan); meksiletin (antidisritmik) atau stimulasi elektris transkutan 

pada saraf (TENS; transcutaneous electrical nerve stimulation). 

Penggunaan inhibitor aldosa reduktase sedang diteliti untuk menentukan 

apakah preparat ini menghambat efek yang merusak dari hiperglikemia. 
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Obat topikal capsaicin (axscain) dalam laporan pendahuluan ternyata 

dapat pula menurunkan nyeri neuropati pada ekstremitas bawah. 

Beberapa penelitian terhadap peranan obat topikal ini pada neuropati 

masih terus dilaksanakan. 

b. Mononeuropati 

Mononeuropati merupakan neuropati diabetika yang bersifat 

dramatik, kemungkinan disebabkan oleh infark pada saraf yang 

bersangkutan. Terjadi gangguan motorik dan sensorik pada satu saraf 

secara mendadak dan sering disertai nyeri; saraf yang terlibat akan nyeri 

pada perabaan. Prognosis kelainan ini baik, dan biasanya pemulihan 

terjadi dalam 4-6 bulan. Pengobatan kelainan ini dengan fisioterapi dan 

pengobatan suportif (bila perlu di pasang bidai). (Weiner H L, 2000) 

c. Neuropati otonom 

 Neuropati pada sistem saraf otonom mengakibatkan berbagai 

disfungsi  yang mengenai hampir seluruh sistem organ tubuh. Secara 

umum, penanganan masalah yang spesifik ini sama seperti penanganan 

problem serupa pada pasien-pasien non diabetes.  

 

2.   Patogenesis Neuropati 

Patogenesis neuropati dalam diabetes dapat dikaitkan dengan 

mekanisme vaskuler atau metabolik atau keduanya, meskipun perannya 
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yang berhubungan mekanisme ini belum berhasil ditentukan (Brunner & 

Suddarth, 2001). Banyak teori yang dikemukan oleh para ahli tentang 

patofisiologi terjadinya neuropati diabetika, namun semuanya sampai 

sekarang belum diketahui sepenuhnya. Faktor-faktor etiologi neuropati 

diabetika diduga adalah vaskular, berkenaan dengan metabolisme, 

neurotrofik dan imunologik. Studi terbaru menunjukkan adanya 

kecenderungan suatu multifaktorial patogenesis yang terjadi pada 

neuropati diabetika.  Beberapa teori yang diterima adalah : 

 

a. Teori vaskular (iskemia-hipoksia) 
 
Pada pasien neuropati diabetika dapat terjadi penurunan aliran 

darah ke endoneurium yang disebabkan oleh adanya resistensi pembuluh 

darah akibat hiperglikemia. Biopsi nervus suralis pada pasien neuropati 

diabetika ditemukan adanya penebalan pembuluh darah, agregasi 

platelet, hiperplasi sel endotelial dan pembuluh darah, yang kesemuanya 

dapat menyebabkan iskemia. Iskemia juga dapat menyebabkan 

terganggunya transport aksonal, aktifitas NA+/K+ ATPase yang akhirnya 

menimbulkan degenerasi akson.(Prasetyo A M, 2010) 

 
 

b. Teori Metabolik 

1) Jalur Polyol 

Teori jalur polyol berperan dalam beberapa perubahan dengan 

metabolisme ini. Pada status yang normoglikemik, kebanyakan glukosa 
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intraseluler di fosforilasi ke glukosa -6- phosphate oleh hexokinase, hanya 

sebagian kecil dari glukosa masuk jalur polyol . Pada kondisi-kondisi 

hiperglikemia , hexokinase yang disaturasi, maka akan terjadi influks 

glukosa ke dalam jalur polyol. Aldose reduktase yang secara normal 

mempunyai fungsi mengurangi aldehid beracun di dalam sel ke dalam 

alcohol non aktif , tetapi ketika konsentrasi glukosa di dalam sel menjadi 

terlalu tinggi, aldose reduktase juga mengurangi glukosa ke dalam jalur 

sorbitol, yang mana kemudian dioksidasi menjadi fruktosa. Dalam proses 

mengurangi glukosa intraseluler tinggi ke sorbitol, aldose reduktase 

mengkonsumsi co-faktor NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphat hydrolase). NADPH adalah co-faktor yang penting untuk 

memperbaharui intracelluler critical anti oxidant, dan pengurangan 

glutathione. Dengan mengurangi jumlah glutathione, jalur polyol 

meningkatkan kepekaan stress oksidatif intraseluler. Stres oksidatif 

berperan utama di dalam patogenesis neuropati diabetika perifer.  Ada 

bukti peningkatan oksigen radikal bebas dan peningkatan beberapa 

penanda stres oksidatif seperti malondialdehide dan lipid 

hydroksiperoksida pada penderita neuropati diabetika.  Indikator kuat 

untuk membuktikan bagaimana peran stres oksidatif dalam neuropati 

diabetika, dibuktikan oleh beberapa penelitian mengenai penggunaan 

antioksidan baik pada binatang percobaan maupun pada pasien. 

Sorbitol sesudah dioksidasi sorbitol dehydrogenase menjadi 

fruktosa, mengalami degradasi secara perlahan dan tidak cukup menebus 
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Gambar 1. Jalur Polyol (Prasetyo A M, 2010) 

ke membran sel. Akumulasi sorbitol intraseluler mengakibatkan perubahan 

osmotik yang berpotensi ke arah kerusakan sel. Adanya peningkatan 

osmolalitas intraseluler, dalam kaitan aliran glukosa kedalam jalur polyol 

dan akumulasi sorbitol, sebagai akibatnya akan terjadi kompensasi 

pengurangan endoneural osmolit taurine dan mioinositol untuk 

memelihara keseimbangan osmotik. Metabolit intraseluler, seperti 

mioinositol menjadi berkurang dan mendorong ke arah kerusakan sel 

saraf. Pada percobaan binatang penurunan mioinositol berkaitan dengan 

penurunan aktivitas Na+/K+-ATP ase dan memperlambat velositas 

konduksi saraf. (Prasetyo A M, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2) Teori Advanced Glycation End Product (AGEs) 

 
Peningkatan glukosa intraseluler menyebabkan pembentukan 

advanced glycosilation products (AGEs) melalui glikosilasi nonenzymatik 

pada protein seluler. Glikosilasi dan protein jaringan menyebabkan 
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pembentukan AGEs. Glikosilasi non enzimatik ini merupakan hasil 

interaksi glukosa dengan kelompok amino pada protein. Pada 

hiperglikemia kronis beberapa kelebihan glukosa berkombinasi dengan 

asam amino pada sirkulasi atau protein jaringan. Proses ini pada awalnya 

membentuk produk glikosilasi awal yang reversibel dan selanjutnya 

membentuk AGEs yang ireversibel. Konsentrasi AGEs meningkat pada 

penderita DM. Pada endotel mikrovaskular manusia, AGEs menghambat 

produksi prostasiklin dan menginduksi PAI-1(Plasminogen Activator 

Inhibitor-1) dan akibatnya terjadi agregasi trombosit dan stabilisasi fibrin, 

memudahkan trombosis. Mikrotrombus yang dirangsang oleh AGEs 

berakibat hipoksia lokal dan meningkatkan angiogenesis dan akhirnya 

mikroangiopati. (Prasetyo A M, 2010) 

 
3) Jalur Aktivasi Protein Kinase C 

 
Aktivasi Protein Kinase C (PKC) juga berperan dalam 

patogenesis neuropati perifer diabetika. Hiperglikemia didalam sel 

meningkatkan sintesis atau pembentukan diacylglyserol (DAG) dan 

selanjutnya peningkatan Protein kinase C. Protein kinase juga diaktifkan 

oleh stres oksidatif dan advanced glycosilation products (AGEs). 

Aktivasi protein kinase C menyebabkan peningkatan permeabilitas 

vaskular, gangguan sintesis nitric oxyde (NOS) dan perubahan aliran 

darah. Ketika PKC diaktifkan oleh hiperglikemia intraseluler, mempunyai 

efek pada beberapa ekspresi genetik. Vasodilator yang memproduksi 

endothelial nitric oxyde synthase (eNOS) berkurang, sedangkan 



36 
 

vasokonstriktor endothelin-1 (ET-1) akan meningkat. Transformasi Growth 

Factor β (TGF- β) plasminogen inhibitor -1 (PAI-1) juga meningkat. Dalam 

endothelial sel, PKC juga mengaktifkan nuclear factor kB (NFkB), suatu 

faktor transkripsi yang dirinya sendiri mengaktifkan banyak gen 

proinflamasi di dalam pembuluh darah. 

4) Teori Autoimun 
 
Neuropati autoimun adalah mekanisme hasil pengembangan 

dari neuropati diabetik telah menarik minat untuk dipelajari. Neuropati 

autoimun dapat muncul dari perubahan imunologik sel endothelial kapiler. 

Teori ini juga mulai dapat dianggap benar atas dasar sukses yang telah 

dilaporkan menggunakan immunoglobulin kedalam pembuluh darah (IVIg) 

untuk pengobatan ND. (Prasetyo A M, 2010) 

5) Pembentukan reactive oxygen species (ROS) atau stress 

oksidatif 

Stres oksidatif timbul bila pembentukan reactive oxygen species 

(ROS) melebihi kemampuan sel dalam mengatasi radikal bebas, yang 

melibatkan sejumlah enzim dan vitamin yang bersifat antioksidan. Stres 

oksidatif pada diabetes mellitus disebabkan karena ketidak seimbangan 

reaksi redoks akibat perubahan metabolism karbohidrat dan lipid, 

sehingga terjadi penurunan kapasitas antioksidan. Stres oksidatif dapat 

meningkat jika terjadi glikasi yang labil, autooksidasi glukosa, aktivitas 

intrasel jalur poliol. Metabolisme karbohidrat pada hiperglikemi akan 

menghasilkan energi yang ekuivalen untuk mendorong sintesa ATP di 
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mitokondria yang akan menghasilkan radikal bebas dan superokside 

karena pengaruh kadar glukosa yang tinggi. Autooksidasi glukosa juga 

akan menaikkan radikal bebas menjadi stress oksidatif yang akan 

menurunkan kadar NO, merusak protein sel, meningkatkan adhesi sel 

leukosit pada endotel sedang fungsinya sebagai pertahanan terhambat. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menurunkan kadar 

gula darah dengan menggunakan metode Uji Toleransi Glukosa Oral dan 

metode diabetes imbasan aloksan hasil penelitian tersebut adalah ekstrak 

etanol 70% buah mengkudu mampu menurunkan kadar gula darah. 

Keterkaitan antara gula darah/hiperhgikemi, dengan pembentukan 

reactive oxygen species (ROS), aktivasi NF-kB terhadap sel target 

(endotel, mesangial dan makrofag) dan pembentukan TGF-membran 

basal. 

 

3. Diagnosis neuropati diabetika.  

Ada beberapa kriteria untuk menentukan adanya komplikasi neuropati 

pada penderita diabetes, salah satunya adalah dengan Konsensus San 

Antonio. Penegakan neuropati diabetika selain berdasarkan WHO, dapat 

pula ditegakkan berdasarkan konsensus San Antonio. Pada konsensus 

tersebut telah direkomendasikan bahwa paling sedikit 1 dari 5 kriteria 

dibawah ini dapat dipakai untuk menegakkan diagnosis neuropati 

diabetika, yakni: (1) Symptom scoring; (2) Physical examination scoring; 
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(3) Quantitative Sensory Testing (QST); (4) cardiovascular Autonomic 

Function Testing (cAFT); (5) Electro-diagnostic studies (EDS). 

Pemeriksaan symptom scoring dan physical examination scoring 

yang telah terbukti memiliki sensitifitas dan spesifitas tinggi untuk 

mendiagnosis neuropati atau polineuropati diabetika adalah skor Diabetic 

Neuropathy Symptom (DNS) dan skor Diabetic Neuropathy Examination 

(DNE) . 

a. Diabetic Neuropathy Examination (DNE) 

Alat ini mempunyai sensitivitas sebesar 96% dan spesifisitas 

sebesar 51%. Skor Diabetic Neuropathy Examination (DNE) adalah 

sebuah sistem skor untuk mendiagnosa polineuropati distal pada diabetes 

melitus. DNE adalah sistem skor yang sensitif dan telah divalidasi dengan 

baik dan dapat dilakukan secara cepat dan mudah di praktek klinik. Skor 

DNE terdiri dari 8 item, yaitu: A) Kekuatan otot: (1) quadrisep femoris 

(ekstensi sendi lutut); (2) tibialis anterior (dorsofleksi kaki). B) Relfeks: (3) 

trisep surae/ tendo achiles. C) Sensibilitas jari telunjuk: (4) sensitivitas 

terhadap tusukan jarum. D) Sensibilitas ibujari kaki: (5) sensitivitas 

terhadap tusukan jarum; (6) sensitivitas terhadap sentuhan; (7) persepsi 

getar ; dan (8) sensitivitas terhadap posisi sendi. Skor 0 adalah normal; 

skor 1: defisit ringan atau sedang (kekuatan otot 3-4, refleks dan 

sensitivitas menurun); skor 2: defisit berat (kekuatan otot 0-2, refleks dari 

sensitivitas negatif/ tidak ada). Nilai maksimal dari 4 macam pemeriksaan 
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tersebut diatas adalah 16. Sedangkan kriteria diagnostik untuk neuropati 

bila nilai > 3 dari 16 nilai tersebut. 9,23,24,25 Telah dilakukan penelitian 

mengenai tingkat penentuan diagnosis klinik neuropati diabetika antara 2 

dokter pemeriksa dengan menggunakan DNE score yang telah 

diterjemahkan oleh dua orang dokter, telah dihasilkan kesepakatan kappa 

berkisar antara 0,5 1,00. Tujuh item dari sub pemeriksaan menunjukkan 

nilai kappa untuk diagnosis neuropati adalah 0,6. Menurut Landis dan 

Koch , bahwa kesepakatan baik apabila nilai kappa 0,6 atau lebih, nilai 

kesepakan rendah diantara dua pemeriksa yaitu pada pemeriksaan 

sensitifitas ibu jari terhadap tususkan jarum (Kappa 0,52). Faktor-faktor 

yang memungkinkan terjadinya hal tersebut adalah pengalaman dan 

pengetahuan tentang DNE score , atau akibat suasana dan lingkungan 

pemeriksan yang kurang mendukung, kesabaran pemeriksa dan yang 

diperiksa. Hasil kesepakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa DNE 

score dapat digunakan didalam klinis untuk menentukan diagnosis klinis 

neuropati diabetika. 

b. Diabetic Neuropathy Symptom (DNS) 

Skor Diabetic Neuropathy Symptom (DNS) merupakan 4 point yang 

bernilai untuk skor gejala, dengan prediksi nilai yang tinggi untuk 

menyaring polineuropati pada diabetes. Gejala jalan tidak stabil, nyeri 

neuropatik, parastesi atau rasa tebal. Satu gejala dinilai skor 1, maksimum 

skor 4. Skor 1 atau lebih diterjemahkan sebagai positif polineuropati 

diabetik.  
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Meijer dkk tahun 2002 menyimpulkan bahwa skor DNS dapat 

digunakan untuk diagnosis klinis polineuropati diabetika yang mudah 

dilakukan dalam praktek  klinis , tetapi harus dikombinasikan dengan 

metode lain. 

Asad dkk tahun 2010, dalam uji reabilitas neurologikal skor untuk 

assessment neuropati sensorimotor pada pasien DM tipe 2 mendapatkan 

skor DNS mempunyai sensitivitas 64,41% dan spesifitas 80,95 % dan 

menyimpulkan bahwa dalam semua skor, DNE yang paling sensitif dan 

DNS adalah paling spesifik. 

c. Pemeriksaan Eletrodiagnostik 

Elektromiografi (EMG) adalah pemeriksaan elektrodiagnosis untuk 

memeriksa saraf perifer dan otot. Pemeriksaan EMG adalah obyektif, tak 

tergantung input penderita dan tak ada bias. EMG dapat memberi 

informasi yang dapat dipercaya, kuantitatif dari fungsi saraf. EMG dapat 

mengetahui denervasi parsial pada otot kaki sebagai tanda dini ND. EMG 

ini dapat menunjukkan kelaianan dini pada ND yang asimptomatik. 

Kecepatan hantar saraf (KHS) mengukur serat saraf sensorik bermyelin 

besar dan serat saraf motorik, jadi tidak dapat mengetahui kelainan pada 

neuropati selektif serat bermielin kecil. Pemeriksaan KHS sensorik 

mengakses integritas sel-sel ganglion radiks dorsalis dan akson 

perifernya. KHS sensorik berkurang pada demielinisasi serabut saraf 

sensorik. KHS motorik biasanya lambat dibagian distal lambat, terutama 

bagian distal. Respon motorik mungkin amplitudonya normal atau 
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berkurang bila penyakitnya bertambah parah. Penyelidikan kecepatan 

hantar saraf sensorik biasanya lebih jelas daripada perubahan KHS 

motorik. EMG jarang menimbulkan aktivitas spontan abnormal dan 

amplitude motor unit bertambah, keduanya ini menunjukkan hilangnya 

akson dengan dengan reinervasi kompensatoris. Bila kerusakan saraf 

kecil memberi keluhan nyeri neuropatik, kecepatan hantar sarafnya 

normal,dan diagnosis memerlukan biopsi saraf. Hasil-hasil EMG saja tidak 

pernah patognomonik untuk suatu penyakit, walau ia dapat membantu 

atau menyangkal suatu diagnosis klinis. Oleh karena itu pemeriksaan 

klinis dan neurologik serta amamnesis penting sekali untuk membantu 

diagnosis pasti suatu penyakit.  

d. Visual Analoque Scale (VAS) 

Banyak metode yang lazim diperkenalkan untuk menentukan 

derajat nyeri, salah satunya adalah Visual Analoque Scale (VAS). Skala 

ini hanya mengukur intensitas nyeri seseorang. Visual Anoloque scale 

yang merupakan garis lurus dengan ujung sebelah kiri diberi tanda 0 = 

untuk tidak nyeri dan ujung sebelah kanan diberi tanda dengan angka 10 

untuk nyeri terberat yang terbayangkan. 

Cara pemeriksaan Visual Analoque Scale adalah penderita diminta 

untuk memproyeksikan rasa nyeri yang dirasakan dengan cara 

memberikan tanda berupa titik pada garis lurus Visual Analoque Scale 

antara 0-10 sehingga penderita dapat mengetahui intensitas nyeri. 
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0       10 
   Tidak nyeri         Nyeri terberat yang terbayangkan 

 

VAS dapat diukur secara kategorikal. Meliala mengemukakan nyeri ringan 

dinilai dengan VAS :0-<4,sedang nilai VAS : >4-7, berat dengan nilai VAS 

>7-10. 

Sesuai dengan Laporan terdahulu, abnormalitas tanda klinis 

maupun pemeriksaan obyektif pada umumnya didahului dengan gejala-

gejala neuropati pada pendenta diabetes. Sehingga pemeriksaan 

kuantitatif fungsi saraf berperan penting untuk evaluasi prevaiensi, riwayat 

alamiah, deteksi, dan gradasi neuropati diabetik. Selain itu, untuk 

keperluan skrining diagnosis telah dilakukan berbagai penelitian tes 

sensorik kuantitatif mempergunakan monofilamen dengan berbagai variasi 

ukuran, uji sensasi dengan garputala, dan tes pinprick. 

 

4. Pemeriksaan monofilamen  

Semmes-Weinstein monofilamen umumnya digunakan untuk menilai 

sensasi protektif di kaki pasien diabetes dengan variasi ukuran 1g, 10 g, 

dan 75 g. Monofilamen 10-gram (5,07 log) diterapkan untuk masing-

masing kaki di 10 tempat – bagian plantar jari pertama, ketiga, dan kelima, 

bagian plantar puncak metatarsal pertama ketiga, dan kelima, sedangkan 

bagian tengah plantar medial dan lateral, tumit plantar, dan bagian dorsal 

Gambar 2. Skala Nyeri Penilaian VAS  
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pertengahan-kaki. Hilangnya sensasi protektif umumnya ditandai oleh 

ketidakmampuan pasien untuk merasakan monofilamen di 4 atau lebih 

dari 10 situs. Petunjuk prosedur Semmes-Weinstein monofilament : 

 Tempatkan pasien dalam posisi terlentang atau duduk dengan 

kaki ditopang dan sepatu dan kaus kaki dilepas. Sentuhkan 

Semmes-Weinstein monofilamen ke lengan pasien atau tangan 

untuk menunjukkan rasanya. Selama pemeriksaan, pasien harus 

merespon "ya" setiap kali ia merasakan tekanan dari 

monofilamen pada kakinya. 

 Pastikan kaki pasien berada dalam posisi netral, dengan jari-jari 

kaki menunjuk lurus ke atas. Apakah pasien menutup matanya. 

Pegang tegak lurus Semmes-Weinstein monofilamen ke kaki 

pasien, kemudian tekan pada tempat pertama, tingkatkan 

tekanan sampai nilon monofilamen menjadi bentuk  huruf C. 

Pastikan tidak meluncur di atas kulit. Alat ini harus ditekan di 

tempat selama sekitar 1 detik. Setelah pasien merespon, catat 

respon pada formulir screening kaki. Gunakan “+” untuk respon 

positif dan " - " untuk respon negatif. Kemudian pindah ke tempat 

berikutnya 

 Jangan lupa untuk menguji tempat dalam urutan acak dan 

bervariasi waktu. Dengan begitu, pasien tidak akan bisa 

menebak jawaban yang benar. Jika pasien memiliki ulkus, bekas 

luka, kalus, atau jaringan nekrotik di tempat pemeriksaan, 
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lakukan pemeriksaan ditempat lain dibagian yang sama, tidak 

secara langsung di atasnya. 

 Berikan pasien edukasi intensif dan bagaimana program tindak 

lanjut untuk belajar memeriksa dan melindungi kaki jika tes 

menunjukkan bahwa pasien mengalami hilangnya sensasi 

protektif. Pasien dapat diajarkan self-assessment dengan 

Semmes-Weinstein monofilamen, tetapi hal tersebut tidak 

mengganti pemeriksaan dari profesional.(Hess C T, 2005) 

Alat ini terdiri dan sebuah gagang plastik yang dihubungkan dengan 

sebuah nilon monofilamen, sehingga akan mendeteksi kelainan sensoris 

yang mengenai serabut saraf besar. Tidak semua monofilamen yang 

diproduksi pabrik memiliki kualitas yang sama baiknya. Sebuah 

monofilamen 10 g sebaiknya digunakan maksimal 10 pasienI hari dan 

visko-elastisnya dapat pulih kembali setelah diistirahatkan 24 jam. 

Berbagai faktor ekstrinsik dan intrinsik berpengaruh pada reliabilitas 

monofiIamen. Faktor-faktor ekstrinsik meliputi prosedur pemeriksaan 

(frekuensi dan lokasi pemeriksaan, dan belurn ada standart baku), dan 

subyektifitas respons pasien terhadap pemeriksaan monofilamen, 

Sedangkan faktor-faktor intrinsik meliputi perbedaan radius dan panjang 

filamen, serta elastisitas bahan monofilamen.  
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5. Ulkus Diabetik 

Ulkus diabetika adalah salah satu bentuk komplikasi kronik Diabetes 

mellitus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai 

adanya kematian jaringan setempat. Gejala kaki DM dimulai dengan 

adanya perubahan kalus (pengerasan pada telapak kaki akibat perubahan 

titik simpan berat badan). Perubahan ini penting dilihat untuk mengetahui 

apakah penebalan kalus disertai infeksi pada jaringan di bawahnya. 

Karena, kalau telah terjadi neuropati penderita tidak akan merasa nyeri. 

(Misnadiarly, 2006) 

 

 

 

Gambar 3. Penggunaan Semmes-Weinstein Monofilamen (Vevet A, 2006) 
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a. Etiologi Ulkus 

Ada 3 komplikasi diabetes yang turut meningkatkan resiko 

terjadinya infeksi kaki. Ketiga komplikasi tersebut : (Brunner & Suddarth, 

2001) 

 Neuropati : neuropati sensori menyebabkan hilangnya 

perasaan nyeri dan sensibilitas tekanan, sedangkan neuropati 

otonom menimbulkan peningkatan kekeringan dan pembentuk 

visura pada kulit (yang terjadi akibat penurunan perspirasi). 

 Penyakit vaskuler Perifer : sirkulasi ekstremitas bawah yang 

buruk turut menyebabkan lamanya kesembuhan luka dan 

terjadinya gangren.  

 Penurunan Daya imunitas : Hiperglikemia akan mengganggu 

kemampuan leukosit khusus yang berfungsi untuk 

menghancurkan bakteri. Dengan demikian, pada pasien 

diabetes yang tidak terkontrol akan terjadi penurunan resistensi 

terhadap infeksi tertentu. 

 

b. Patogenesis Ulkus 

Rangkaian kejadian kasus dalam proses timbulnya ulkus diabetik 

pada kaki dimulai cedera pada jaringan lunak kaki, pembentukan visura 

antara jari-jari kaki atau di daerah kulit yang kering, atau pembentukan 

sebuah kalus, cedera tidak dirasakan oleh pasien yang kepekaan kakinya 

sudah menghilang dan bisa berupa cidera termal (misalnya, 
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menggunakan bantal pemanas, berjalan dengan kaki telanjang dijalan 

yang panas, atau memeriksa air panas untuk mandi dengan 

menggunakan kaki), cedera kimia (misalnya, membuat kaki terbakar pada 

saat menggunakan preparat kaustik untuk menghilangkan kalus, veruka 

atau bunion), atau cedera traumatik (misalnya, melukai kulit ketika 

menggunting kuku, menginjak benda asing dalam sepatu tanpa disadari, 

atau mengenakan sepatu dan kaos kaki yang tidak pas).  

Jika pasien tidak mempunyai kebiasaan untuk memeriksa kakinya 

tiap hari, cedera atau visura tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui 

sampai terjadi infeksi yang tidak serius. Pengeluaran nanah, 

pembengkakan, kemerah-merahan(akibat selulitis atau gangren pada 

tungkai, biasanya meruapakan tanda pertama masalah kaki yang menjadi 

perhatian pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Patogenesis Ulkus Diabetik (Wiley J, 2006) 
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c. Penilaian Ulkus 

Menurut Wagner, kaki DM dibagi atas 6 (enam) bagian, yaitu:  

1. Kulit utuh tapi ada kelainan benda kaki akibat neuropati.  

2. Draft I : terdapat ulkus superfisial, terbatas pada kulit.  

3. Draft II : ulkus dalam, menembus tendon/tulang.  

4. Draft III : ulkus dengan atau tanpa osteomilitus.  

5. Draft IV : Gangren jari kaki atau bagian distal kaki, dengan 

tanpa selulitis (infeksi jaringan).  

6. Draft V: Gangren seluruh kaki atau sebagian tungkai bawah.  

(Misdiarly, 2006) 

 

d. Penatalaksanaan Ulkus 

Terapi ulkus kaki meliputi tirah baring, pemberian antibiotik dan 

debridemen disamping itu, pengendalian glukosa darah cenderung ketat 

ketika terjadi infeksi. Untuk mencegah lamanya lamanya kesembuhan luka 

pada pasien penyakit vaskuler perifer, kesembuhan ulkus mungkin tidak 

terjadi dan hal ini disebabkan oleh penurunan kemampuan oksigen, 

nutrien serta antibiotik untuk menjangkau jaringan yang cedera. Amputasi 

mungkin menjangkau jaringan yang cedera untuk mencegah penyebaran 

infeksi lebih lanjut. Pemeriksaan kaki dan pelajaran tentang perawatan 

kaki yang merupakan bahan yang paling penting untuk dibicarakan ketika 

menghadapi pasien yang beresiko tinggi mengalami infeksi kaki. (Brunner 

& Suddarth, 2001) 
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Prinsip-prinsip perawatan ulkus kaki diabetes, antara lain : 

1. Metabolik kontrol : Pengendalian keadaan metabolik sebaik 

mungkin seperti pengendalian kadar glukosa darah, lipid dan 

sebaginya 

2. Vaskuler kontrol : perbaikan suplai vaskular (dengan operasi 

atau angioplasty), biasanya dibutuhkan pada keadaan ulkus 

iskemik 

3. Kontrol Infeksi : pengobatan infeksi secara agresif, jika terlihat 

tanda klinis infeksi ( indikasi adanya kolonisasi dari 

pertumbuhan organisme pada hasil usap bukan merupakan 

infeksi, jika tidak terdapat tanda klinis) 

4. Wound control : pembuangan jaringan terinfeksi nekrotis secara 

teratur 

5. Pressure Control : mengurangi tekanan. Tekanan yang 

berulang dapat menyebabkan ulkus sehingga harus dihindari. 

Hal itu sangat penting pada ulkus neuropatik, dan diperlukan 

pembuangan kalus dan memakaikan sepatu yang pas 

berfungsi untuk mengurangi tekanan. 

6. Education control : penyuluhan yang baik. (PERKENI, 2011) 

Edukasi perawatan kaki harus diberikan secara rinci pada semua 

orang dengan ulkus maupun neuropati perifer atau peripheral arterial 

disease 
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 Tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk dipasir dan diair 

 PerIksa kaki setiap hari, dan dilaporkan apabila kulit terkelupas, 

kemerahan, atau luka 

 Periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya 

 Selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah, dan 

mengoleskan krim pelembab ke kulit yang kering 

 Potong kuku secara teratur 

 Keringkan kaki, sela-sela jari kaki teratur setelah dari kamar 

mandi 

 Gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan 

lipatan pada ujung-ujung jari kaki 

 Kalu ada kalus atau mata ikan, tipiskan secara teratur 

 Jika sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang 

dibuat khusus  

 Sepatu tidak boleh terlalu sempit atau longgar, jangan gunakan 

hak tinggi 

 Jangan gunakan bantal atau botol berisi air panas/batu 

(PERKENI, 2011) 

 

C. Vitamin C (Asam L-Askorbat) 

 

Vitamin C atau L-asam askorbat merupakan antioksidan yang larut dalam 

air (aqueous antioksidant). Senyawa ini merupakan bagian dari sistem 
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pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen reaktif dalam plasma dan 

sel. Dalam keadaan murni, vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat 

molekul 176,13 dan rumus molekul C6H6O6. Vitamin C juga mudah 

teroksidasi secara reversibel membentuk asam dehidro L-askorbat dan 

kehilangan 2 (dua) atom hidrogen. Antioksidan vitamin C mampu bereaksi 

dengan radikal bebas, kemudian mengubahnya menjadi redikal askorbil. 

Senyawa radikal terakhir ini akan segerra berubah menjadi askorbat dan 

dehidroaskorbat. Asam askorbat dapat bereaksi dengan oksigen 

teraktivasi. (Winarsi H, 2007) 

 

1. Fungsi Vitamin C 

Vitamin C mempunyai fungsi, antara lain : 

 Antioksidan larut air : perlindungan lipid (→peroksidasi lipid), 

protein, asam nukleat (DNA dan RNA) dan membran sel oleh 

radikal oksigen bebas dan jenis oksigen reaktif. 

 Efek hemat vitamin E : regenerasi alfa-tokoferol tereduksi yang aktif 

secara antioksidatif (vitamin E) dari radikal tokoferil (radikal vitamin 

E) 

 Rantai redoks dari vitamin C, vitamin E, koenzim Q10 dan asam 

lipoat dan/ atau glitation (GSH) : regenerasi GSH dari GSSG. 

 Imunokompetensi : stimulasi sistem imun seluler dan humoral, 

perlindungan membran fagosit dari dekstruksi-diri oksidatif 
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(perpanjangan waktu hidup aktif sel imun), aktivasi sistem 

komplemen dan aktivasi kemotaksis 

 Sifat anti kanker : penghambatan pembentukan nitrosamin 

karsinogenik dari nitrit dan amin sekunder, perlindungan DNA dari 

kerusakan aksidatif. 

 Perlindungan sel endotelial : peningkatan ketersediaan hayati NO 

(efek anti trombotik dan anti hipertensi). 

 Biosintesis neurotransmiter : konversi triptofan menjadi 5 

hidroksitriptofan (=prekursor serotonin), hidroksilasi dopamin 

menjadi norepinefrin, biosintesis dopa. 

 Biosintesis kolagen : hidroksilasi lisin dan prolin stimulasi ekspresi 

gen dalam fibroblas, perkembangan dan pematangan kartilago. 

 Biosintesis glukokortikoid dalam adrenal (steroidogenesis, respon 

stres), sintesis hormon vitamin D (kalsitriol). 

 Aktivasi asam folat menjadi asam tetrahidrofolat  

 Sintesis  karnitin (dengan besi, vitamin B6, lisin, metionin) 

 Degradasi histamin, stabilisasi sel mast. 

 Penghambatan glikosilasi protein dan pembentukan AGE (misalnya 

HbA1C) 

 Metabolisme besi : peningkatan absorbsi besi transfer besi dari 

transferin (protein transport) menjadi feritin (protein penyimpan) 

 Reaksi detoksifikasi : detoksifikasi timbel dan xenobiotik (sintesis/ 

perlindungan anti oksidatif CYP450) 
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 Amidasi hormon neuroendokrin : gastrin, CRH (Hormon pelepas-

kortikotropin, kortikotropin-releasing hormone), TRH (hormon 

pelepas-tirotropin, thirotrophine-releasing hormone). (Grober U, 

2012) 

2. Angka kecukupan gizi harian (RDA) 

RDA untuk vitamin C terutama berdasarkan pada pencegahan 

defisiensi dari pada pencegahan penyakit kronis dan peningkatan 

kesehatan yang optimum. Individu yang merokok memerlukan tambahan 

sebesar 35 mg/hari vitamin C yang melebihi kebutuhan yang bukan 

merokok. 

Tabel 1. Kebutuhan Per hari Vitamin C 

 Wanita (mg/hari) Pria (mg/hari) 

19 tahun dan lebih 75 90 

Kehamilan 85 - 

Menyusui 120 - 

Diabetes dan 
sindrom metabolik 

1.000-3.000 mg  
(dibagi selama sehari) 

 

 

D. Peran Stres Oksidatif pada Patogenesis Neuropati Diabetika 

Stres oksidatif terjadi dalam sebuah sistem seluler saat produksi 

dari radikal bebas melampaui kapasitas antioksidan dari sistem tersebut. 

Jika antioksidan seluler tidak memindahkan radikal bebas, radikal bebas 
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tersebut menyerang dan merusak protein, lipid dan asam nukleat. 

Oksidasi produk radikal bebas menurunkan aktifitas biologi, membuat 

hilangnya energi metabolisme, sinyal sel, transport, dan fungsi fungsi 

utama lainnya. Hasil produknya juga membuat degradasi proteosome, 

kemudian dapat menurunkan fungsi seluler. Akumulasi dari beberapa 

kerusakan membuat sel mati melalui nekrotisasi atau mekanisme 

apoptosis. 

Hiperglikemik kronis menyebabkan stres oksidatif pada jaringan 

cenderung pada komplikasi pasien dengan diabetes. Metabolisme glukosa 

yang berlebihan menghasilkan radikal bebas. 

Beberapa jenis radikal bebas di produksi secara normal di dalam tubuh 

untuk menjalankan beberapa fungsi spesifik. Superoxide (O2), hydrogen 

peroxide (H2O2), dan nitric oxide (NO) adalah tiga diantara radikal bebas 

ROS yang penting untuk fisiologi normal, tetapi juga dipercaya 

mempercepat proses penuaan dan memediasi degenerasi selular pada 

keadaan sakit. 

Ketidakseimbangan radikal bebas dan anti-oksidan (pembentukan radikal 

bebas berlebihan) akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang 

berakibat pada kerusakan jaringan atau endotel. Stres oksidatif 

merupakan modulator penting pada perkembangan komplikasi DM. 

Beberapa bukti penelitian ilmiah menunjukkan bahwa didapatkan 

peningkatan kadar basal dari produksi radikal bebas dan penurunan anti-
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oksidan yang memburuk seiring dengan peningkatan glukosa plasma 

sehingga terjadilah suatu keadaan stres oksidatif. 

Peningkatan glukosa intra sel juga berperan dalam proses patologis. 

Glukosa dapat bereaksi dengan Reactive Oxygen Species (ROS) dan 

akan membentuk karbonil. Karbonil bereaksi dengan protein atau lemak 

akan menyebabkan pembentukan glikosidasi atau liposidasi. Selain itu 

glukosa dapat juga membentuk karbonil secara langsung dengan protein 

dan membentuk Advanced glycation end products(AGEs) yang berperan 

dalam stress oksidatif dan dapat menyebabkan kerusakan sel. 

Peningkatan glukosa intra sel juga akan meningkatkan glikolisis dan 

aktivasi Tricarboxylic acid (TCA) sehingga menyebabkan 

ketidakseimbangan transport elektron ke mitokondria dan mempercepat 

produksi superoxide. Superoxide adalah radikal bebas yang sangat reaktif 

dan dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Superoxide juga berperan 

dalam aktivasi protein kinase C (PKC) dengan cara merangsang sintesa 

diacylglycerol. 

Peningkatan produksi superoxide pada mitokondria selama kondisi 

hiperglikemia menyebabkan peningkatan stress oksidatif. Selama 

hiperglikemia rasio antara nicotiamide adenine dinucleotide phosphal 

hyrolase (NADPH)/NAD+ menurun karena kelebihan penggunaan NADPH 

untuk mengurangi pembentukan glukosa menjadi sorbitol. Sebagai 

konsekuensinya NADPH tersedia untuk mempertahankan anti oksidan 
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GSH pada pengurangan dari katalisator oleh GSH reductase juga 

meningkatakan stress oksidatif. Peningkatan AGEs dan pengikatan AGE 

pada reseptornya (RAGE) juga meningkatkan stress oksidatif. 

Peningkatan formasi diacylglycerol (DAG) pada jalur PKC menimbulkan 

stress oksidatif lewat aktivasi bebas PKC dari NADPH oxidase. 

Mekanisme yang menyebabkan stres oksidatif pada hiperglikemik kronik 

dan perkembangan neuropati telah diperiksa pada model dengan 

binatang. Stres oksidatif ini dihubungkan dengan perkembangan 

apoptosis pada neuron dan menyokong sel glia sehingga dapat disatukan 

dengan mekanisme lain yang berperan dalam kerusakan sistem saraf 

pada diabetes. Laporan ini menyelidiki kejadian stres oksidatif sebagai 

mediator yang signifikan pada perkembangan ND sebaik potensial untuk 

prevensi komplikasi melalui terapi antioxidan. 

 

E. Vitamin C Antioksidan Mengurangi Stres Oksidatif pada Diabetes   
Mellitus 

 

Pemberian antioksidan berupa vitamin dapat mengurangi stres 

oksidatif bagi penderita DM-1 baik kronis maupun akut. Sebagian besar 

antioksidan dalam plasma dapat berkurang pada pasien DM-2 

dikarenakan komplikasi diabetes yang menyebabkan berbagai komplikasi 

antara lain aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Antioksidan 

vitamin bermanfaat dapat mengurangi kerusakan oksidatif pada penderita 

diabetes. Hasil penelitian di Turki menunjukkan pada tiga puluh penderita 
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DM-Z ditemukan adanya ketidakseimbangan oksidan dan antioksidan 

dalam plasma penderita diabetes dibanding kontrol. Demikian juga 

berdasarkan hasil penelitian Centers for Disesase Control and Prevention 

(CDC) kadar vitamin A, vitamin E lebih rendah, tidak untuk konsentrasi 

vitamin C pada penderita diabetes dibanding kontrol. Pemberian vitamin C 

dosis tinggi 2g/ hari dapat memperbaiki kesehatan penderita diabetes.  

Vitamin C membantu mencegah komplikasi DNI-2 dengan penghambatan 

produksi sorbitol. Sorbitol adalah hasil sampingan dari metabolisme gula 

yang akan diakumulasikan di dalam sel dan berperan terhadap 

perkembangan neuropati dan katarak. Pemberian vitamin C 1000 - 3000 

mg/hari pada penderita diabetes dapat mengurangi produksi sorbitol. 

Dianjurkan bagi penderita diabetes untuk banyak mengkonsumsi 

makanan mengandung kandungan vitamin C cukup tinggi diantaranya 

adalah jeruk, jambu biji, cabe hijau, kecambah dan brokoli, karena 

konsumsi vitamin C dosis tinggi dapat mencegah berbagai komplikasi 

diabetes.(Grober U, 2012)  

Vitamin C, vitamin E, B-karoten, cr-lipoic acid dan N-acetyl Cysteine 

adalah sumber antioksidan yang banyak ditemukan pada buah dan 

sayuran segar, untuk itu penderita diabetes disarankan mengkonsumsi 

sumber sebagai tindakan terapeutik. Antioksidan golongan fenol seperti 

katekin dan antioksidan sintetik BHT (butylated hydroxy toluen) dan BHA 

(butylated hydroxy anisole) dapat menghambat proses Maillard. 

Pemberian antioksidan dan komponen senyawa polifenol menunjukkan 
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dapat menangkap radikal bebas, mengurangi stres oksidatif, menurunkan 

ekspresi TNF-a. Senyawa fitokirnia ternyata mampu memanipulasi dengan 

berbagai mekanisme sehingga dapat mengurangi komplikasi diabetes 

melalui pengurangan stres oksidatif, ROS dan TNF-cr. 

Penelitian di Shiga-Jepang pemberian antioksidan vitamin E dapat 

memperbaiki komplikasi diabetes, memperbaiki fungsi ginjal (ren), 

menormalkan hipertensi pada hewan uji yang menderita DM-2 hal ini 

menunjukkan bahwa stres oksidatif berperan dalam perkembangan 

diabetes nefropati dan antioksidan sebagai terapeutik DM~2. Penelitian di 

Swedia menunjukkan bahwa pemberian atocopherol ternyata dapat 

mencegah diabetes dan melindungi gangguan ginjal pada tikus. 

Pemberian diet yang kaya tocotrienol dapat menurunkan kadar glukosa 

darah dibanding pada hewan uji kontrol. Pemberian vitamin E setiap hari 

selama 4 bulan pada pasien ternyata dapat melindungi dari diabetes 

nefropati.  

 

 

 

 



 
 

F.  KERANGKA TEORI 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan Sel 

Schwann, 

degenerasi mielin, , 

kerusakan akson 

 

 

Neuropati Diabetik 

Vitamin C 

Monofilamen, 

Skor DNS 
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G. KERANGKA PENELITIAN 

1. Kerangka Konseptual  

Pada penelitian ini variabel bebas/independent adalah vitamin C dan 

variabel terikat/dependen adalah Neuropati Diabetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional 
 

Instrumen Skala 

Neuropati 

Diabetik 

 

Neuropati diabetika 

adalah adanya gejala dan 

/ atau tanda dari disfungsi 

saraf perifer dari 

penderita diabetes tanpa 

ada penyebab lain selain 

diabetes melitus setelah 

dilakukan eksklusi 

penyebab lainnya. 

Semmes-Weinstein 

Monofilamen 10 gr, 

Skor DNS 

 

Vitamin C                                  Kapsul Vitamin C 1600 

mg yang larut dalam 

Kuesioner Nominal 

 Insulin 

 Antibiotik 

Ajuvan Vitamin C 
Radikal Bebas ↓ 

Gula Darah Puasa ↓ 
Neuropati 

Umur 

Jenis Kelamin 

Kebiasaan Merokok 
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lemak dan air yang 

memiliki sifat sebagai 

antioksidan 

Skor DNS Alat ukur yang akan 

dipergunakan untuk 

menentukan diagnosis 

neuropati diabetika . 

Skor Diabetic Neuropathy 

Symptom (DNS) 

merupakan 4 poin yang 

bernilai untuk skor gejala, 

dengan prediksi nilai 

yang tinggi untuk 

menyaring neuropati 

pada diabetes. Gejala 

jalan tidak stabil, nyeri 

neuropatik, parastesi 

atau rasa tebal. Satu 

gejala dinilai skor 1, 

maksimum skor 4. Skor ≥ 

1 diterjemahkan sebagai 

positif neuropati diabetik 

Kuesioner Ordinal 

Semmes-

Weinstein 

Monofilamen 

10 gr 

Tes ini dapat 

memberikan informasi 

tingkat penurunan 

sensoris pada neuropati 

diabetika. Penilaian 

sensasi proteksi ini 

dikatakan “positif” apabila 

klien mampu merasakan 

sensasi, sedangkan 

Semmes-Weinstein 

Monofilamen 10 gr 

Ordinal 



62 
 

“negatif” apabila klien 

tidak mampu merasakan 

sensasi yang diberikan 

dengan nilai 1-10. Skor  

4-10 dikatakan sebagai 

neuropati diabetik 

 

  

3. Hipotesis  

1. Terdapat perkembangan klinis neuropati diabetik pada penderita 

ulkus gangren diabetik yang diberikan terapi insulin, antibiotik dan 

perawatan luka. 

2. Penambahan vitamin C dosis tinggi pada penderita neuropati 

diabetik dengan ulkus gangren dengan menggunakan terapi insulin, 

antibiotik dan perawatan luka dapat mempercepat perkembangan 

klinis neuropati diabetik. 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
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A. Desain Penelitian 

Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain quasi eksperimen 

dengan pretest dan posttest  with control group.  Seluruh subyek 

penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing diberi terapi insulin, 

antibiotik dan perawatan luka. Kelompok perlakuan adalah kelompok yang 

diberi terapi standar neuropati diabetika dan vitamin C 1600 mg/hari, 

sedangkan sebagai bukan perlakuan mendapatkan terapi standart 

neuropati diabetika.  

 

B. Tempat  dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di BLU RSU Prof. Dr. R.D Kandou 

Manado khususnya di Irina C dan poliklinik Kaki. Penentuan tempat 

penelitian dilakukan dengan pertimbangan karena merupakan Rumah 

Sakit pendidikan  dan rujukan  di Sulawesi Utara sehingga responden 

cukup tersedia. 

 

 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 minggu.  

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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2 

2 

2 

Populasi pada penelitian ini adalah pasien diabetes dengan ulkus 

gangren diabetik yang terdiagnosa neuropati diabetik yang bersumber dari 

medical record bulan Januari - September 2012 ruangan rawat inap 

penyakit dalam dan poliklinik kaki BLU RSU Prof. dr. R. D Kandou 

Manado. 

 

2. Sampel 

Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang 

memenuhi kriteria inklusi untuk layak diteliti. Besar sampel ditentukan 

melalui rumus, yaitu : 

n1=n2=2 

(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)𝑆

(𝑋1 − 𝑋2)
  

n1=n2=2 
(1,96    + 0,84)5
    10     − 5

  

n1=n2=2 
14
5

  

n1=n2=2 x 7,84 

n1=n2= 15,68 =16 

 

 Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu : 

- Pasien DM dengan luka terbuka, 
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- Pasien sadar 

- Diagnosis klinis sebagai neuropati diabetika dengan skor 

monofilamen dan DNS 

- Bersedia dijadikan sampel penelitian dengan menandatangani 

informed consent. 

Kriteria eksklusi : 

- Mengkonsumsi suplemen antioksidan lainnya 

- Kelainan hepar berat (sirosis hepatis) 

- Klien dengan gangguan ginjal 

- Terdapat hal-hal yang menyulitkan pemeriksaan (misalnya 

demensia). 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bentuk tabel 

observasi. Instrumen terdiri dari dua bagian yaitu :  

1. Data Demografi  

Format pengkajian karakteristik pasien yang meliputi: riwayat genetic 

DM dan atau neuropati diabetikum, riwayat hipertensi (HT) dan kebiasaan 

merokok terlampir (lampiran 7) 

 
2. Data Observasi tes Semmes-Weinstein Monofilamen 
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Lembar penilaian sensasi proteksi dilakukan dengan menggunakan 

Siemmes-Weinstein Monofilament 10g. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan pada saat pemeriksaan: 

a. Monofilament tidak boleh dipergunakan lebih dari 24 jam. 

b. Sebelum pemeriksaan dilakukan tunjukkan terlebih dahulu alat 

yang akan dipergunakan dan lakukan ujicoba terlebih dahulu pada 

bagian punggung tangan penderita untuk memastikan bahwa alat 

yang dipergunakan aman dan tidak akan melukai penderita 

c. Jelaskan pada penderita bahwa pada saat alat disentuhkan pada 

bagian telapak kaki, maka penderita diminta menyebutkan apakah 

ada sensasi rasa pada titik yang disentuh oleh alat tersebut dan 

minta penderita untuk menyebutkan lokasinya. 

d. Penilaian sensasi proteksi ini dikatakan “positif” apabila klien 

mampu merasakan sensasi, sedangkan “negatif” apabila klien tidak 

mampu merasakan sensasi yang diberikan. Hasil abnormal jika 

pasien tidak dapat merasakan sentuhan monofilament ketika 

ditekan pada kaki dengan tekanan yang cukup. Tekanan yang 

cukup dapat dilihat saat monofilament melengkung saat ditekan 

pada bagian tertentu di telapak kaki. Kegagalan merasakan 

monofilament pada 4 titik dari 10 titik pemeriksaan menunjukkan 

bahwa penderita mengalami kehilangan sensasi proteksi.  

e. Pada saat pemeriksaan kedua mata klien dipastikan dalam kondisi 

terpejam. 
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f. Monofilament disentuhkan pada setiap titik di telapak kaki selama 

1-1,5 detik. 

Perhatian: Jangan lakukan pemeriksaan dengan monofilament 

apabila kulit mengalami luka, nekrosis atau terdapat callus. 

g.  Apabila pada satu titik penderita merasa tidak yakin, maka 

pemeriksaan dilanjutkan pada titik yang lain terlebih dahulu sampai 

dengan selesai barulah titik yang sebelumnya dinyatakan “tidak 

yakin” boleh diulang. 

h. Lakukan pemeriksaan pada setiap titik secara acak. 

 

 

3. Skor Diabetic Neuropathy Symptom (DNS) 

Alat ukur yang akan dipergunakan untuk menentukan diagnosis 

neuropati diabetika. Skor Diabetic Neuropathy Symptom (DNS) 

merupakan 4 poin yang bernilai untuk skor gejala, dengan prediksi nilai 

yang tinggi untuk menyaring neuropati pada diabetes. Gejala jalan tidak 

stabil, nyeri neuropatik, parastesi atau rasa tebal. Satu gejala dinilai skor 

1, maksimum skor 4. Skor ≥ 1 diterjemahkan sebagai positif neuropati 

diabetik 

 

E. Prosedur Pengambilan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Pengumpulan Data 
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a. Penelitian diawali dengan proses perijinan untuk terlaksananya 

penelitian di BLU RSU Prof. Dr. R.D Kandou Manado. 

b.   Pelaksanaan penelitian dilanjutkan dengan pengambilan data awal 

di BLU RSU Prof. Dr. R.D Kandou Manado. Dalam hal ini peneliti 

hanya melakukan pencatatan jumlah penderita Diabetes Mellitus 

dengan komplikasi mikrovaskuler beserta data pendukung lain 

untuk memudahkan proses seleksi. 

c. Langkah selanjutnya peneliti melakukan seleksi terhadap calon 

responden dengan berpedoman pada kriteria inklusi yang sudah 

ditentukan.  

d.  Calon responden yang telah memenuhi kriteria inklusi dan bersedia 

mengikuti kegiatan penelitian diminta untuk menandatangani 

lembar surat pernyataan kesediaan menjadi responden (informed 

consent) yang diberikan oleh peneliti. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

a. Responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini 

kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, (masing-masing 16 

responden) dengan ketentuan sebagai berikut : 

Kelompok I : kelompok intervensi dengan terapi insulin, antibiotik 

dan perawatan luka pada pasien neuropati diabetika 

ditambah preparat vitamin C 1600 mg/hari 

Kelompok II : kelompok kontrol hanya diberikan terapi insulin, 

antibiotik dan perawatan luka pada pasien neuropati 

diabetika. 
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b. Tahap pre test. Tahap ini terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan 

pertama yaitu responden diminta untuk melakukan pengisian data 

demografi dengan mengisi kuesioner (terlampir). Kedua yaitu, yaitu 

penilaian Neuropati Diabetik yang diisi oleh peneliti. 

c. Tahap perlakuan. Pemberian vitamin C 1600 mg diberikan secara 

oral. 

d. Tahap post test, yaitu Penilaian akhir minggu ke IV untuk 

mengetahui nilai akhir dari neuropati diabetic. 

 
 

 
F. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan diolah menggunakan 

pengujian program statistic cumputerized.  Penelitian ini menggunakan uji 

Wilcoxon nonparametrik dimana vitamin C berperan pada perbaikan 

neuropati diabetik. jika nilai p pada kolom sig(2-tailed) yaitu p value < 0.05, 

Untuk membandingkan derajat neuropati diabetik dengan pemberian 

vitamin C dan derajat neuropati diabetik tanpa pemberian vitamin C pada 

pasien diabetes dengan luka kaki diabetes menggunakan Uji Mann-

Whitney. 

G. Etika Penelitian 

Dalam melakukan  penelitian, peneliti mendapat perlu adanya 

rekomendasi dari institusi atau pihak lain dengan mengajukan 

permohonan izin kepada institusi/ lembaga tempat penelitian. Setelah 
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mendapat persetujuan barulah melakukan penelitian dengan menekankan 

masalah etika yang meliputi: 

4.8.1. Informed Consent 

Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan 

diteliti yang memenuhi kriteria inklusi dan disertai judul penelitian dan 

manfaat penelitian, bila subjek menolak maka peneliti tidak memaksa dan 

tetap menghormati hak-hak subjek. 

 

48.2. Anonimity (Tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak akan mencantumkan 

nama responden, tetapi lembar tersebut diberikan kode. 

4.8.3. Confidentiality 

Kerahasiaan informasi responden dijamin peneliti hanya kelompok 

data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

B. Hasil Penelitian 

Pada bab berikut akan diuraikan secara lengkap hasil penelitian 

tentang pengaruh pemberian vitamin C pada perkembangan neuropati 
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diabetik BLU RSU Prof Dr.R. D Kandou Manado. Uraian tentang hasil 

penelitian ini terdiri dari uraian tentang karakteristik subjek penelitian, 

analisis variable perkembangan neuropati diabetik dan analisis perbedaan 

perkembangan neuropati antara kelompok kontrol perlakuan. 

 

1. Gambaran Umum BLU RSU Prof. DR. R. D Kandou Manado. 

BLU RSU  Prof. dr. R. D. Kandou merupakan rumah sakit tipe ”A”, 

dimana operasionalnya sudah secara penuh pada tahun 1995.  Terletak di 

kelurahan Malalayang I dengan batas-batas sebagai berikut: 

- Sebelah utara berbatasan dengan RRI stasiun Manado. 

- Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Manibang. 

- Sebelah timur berbatasan dengan pantai Manado. 

- Sebelah barat berbatasan dengan pegunungan. 

BLU RSU Prof. Dr R. D. Kandou merupakan rumah sakit rujukan untuk 

wilayah Indonesia Timur bagian Utara yang meliputi : Kalimantan Timur, 

Sulawesi Tengah, Maluku dan Irian Jaya.  Merupakan rumah sakit 

pendidikan yang memberikan pelayanan spesialis dan sub spesialis, serta 

sebagai tempat pendidikan calon dokter, dan dokter spesialis dari 

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado yang terdiri dari: 

Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Bedah, Ilmu penyakit 

Dalam, Ilmu Penyakit kebidanan dan kandungan, Medik, dan Ilmu 

Penyakit Kulit dan Kelamin.  Selain itu juga RSU Prof. Dr. R.D. Kandou 

merupakan tempat praktek bagi mahasiswa Keperawatan yang ada di 

Manado dan sekitarnya. 
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BLU RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Manado merupakan rumah sakit rujukan 

yang melayani penderita rujukan dari seluruh Puskesmas dan memiliki 

instalasi rawat inap yang terdiri dari: Irina A, irina B, irina C (C1, C2, C3, 

C4, C5), IMC (intensif medik care), irina D, irina E, irina F, irina VIP 

(anggrek I, II dan nyiur melambai), instalasi rawat darurat medik, instalasi 

rawat darurat bedah, instalasi rawat darurat obstetri dan ginekologi, 

instalasi rawat darurat anak, intensive care unit (ICU), intensive coronary 

care unit (ICCU), instalasi bedah central dan anastesi (IBS). Memiliki 

poliklinik yang terdiri dari; poliklinik penyakit dalam, obstetri dan 

ginekologi, bedah, anak, gigi dan mulut, kulit kelamin, mata, jiwa, dan 

poliklinik gizi. 

 

 

2. Karakteristik subjek penelitian 

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang karakteristik subjek 

penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

riwayat genetik DM, riwayat hipertensi (HT) dan kebiasaan merokok. 

Karakteristik klien dihitung dengan menjelaskan jumlah dan persentase 

masing-masing karakteristik tersebut seperti terlihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Perbandingan antara kelompok perlakuan dan kontrol 
berdasarkan karakteristik demografi subjek penelitian 

Karakteristik Subjek 

Penelitian 

Perlakuan 

(n : 16) 

Kontrol 

(n : 15) 
 

n % n %  

Jenis Kelamin      
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1. Laki-laki 8 50.0 10 66.7 
0,34 

2. Perempuan 8 50.0 5 33.3 

Usia      

1. < 45 
1 6.3 0 0 

0,32 

2. ≥ 45 
15 93.8 15 100 

Pendidikan Terakhir      

1. Pendidikan Tinggi 5 31.3 3 20.0 

0,63 
2. SMA 8 50.0 10 66.7 

3. SMP 2 12.5 2 13.3 

4. Tidak Sekolah 1 6.3 0 0 

Pekerjaan      

1. Tidak Bekerja 
3 18,8 3 20,0 

0,86 
2. Pegawai Negeri 

4 25,0 2 13,3 

3. Pegawai Swasta 
4 25,0 4 26,7 

4. Pensiun 
5 31,3 6 40,0 

Riwayat DM Keluarga      

1. Ya 13 81.3 10 66.7 
0,35 

2. Tidak 3 18.8 5 33.3 

Riwayat Hipertensi      

1. Ya 1 6.3 3 20.0 
0,25 

2. Tidak 15 93.8 12 80.0 

Merokok      

1. Ya 
7 43,8 7 46,7 

0,87 

2. Tidak 
9 52,9 8 47,1 

Keterangan: 
n : Jumlah subjek, * : Uji 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah subjek antara kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol tidak sama. Pada tabel tersebut menunjukkan 
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bahwa subjek pada kelompok perlakuan 8 orang (50%) laki-laki dan 8 

orang (50%) perempuan. Untuk karakteristik usia 15 orang (93,8%) 

berada pada kategori ≥ 45 tahun, Karakteristik pendidikan 8 orang  (50%) 

mempunyai pendidikan terakhir SMA. Pada karakteristik pekerjaan 5 

orang (31,3%) sebagai. Pada kelompok perlakuan yang mempunyai 

riwayat DM keluarga sebanyak 13 orang (81,3%). Merokok terdapat 7 

subjek (43,8%).  

Karakteristik subjek pada kelompok kontrol  10 orang (66,7%) laki-laki dan 

5 orang (33,3%) perempuan. Untuk karakteristik usia seluruhnya berada 

pada kategori ≥ 45 tahun. Karakteristik pendidikan 10 orang  (66,7%) 

mempunyai pendidikan terakhir SMA. Pada karakteristik pekerjaan 6 

orang bekerja sebagai pensiunan. Pada kelompok perlakuan yang 

mempunyai riwayat DM keluarga sebanyak 10 orang (66,7%), hanya 3 

orang (20%) memiliki riwayat Hipertensi dan merokok terdapat 7 orang 

(46,7%).  

Data Tabel 3 menunjukkan karakteristik subyek diawal penelitian 

kelompok perlakuan dan kontrol meliputi jenis kelamin, usia pendidikan, 

pekerjaan, riwayat DM keluarga, riwayat hipertensi dan riwayat, merokok 

tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga tidak akan mempengaruhi 

hasil penelitian dan dianggap bukan sebagai perancu dalam penelitian. Ini 

menunjukkan bahwa kedua kelompok penelitian dapat dianggap 

homogen, karena uji  untuk perbedaan distribusi berdasarkan variabel-

variabel tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna (p>0,05). 
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Tabel 4.  Perbedaan karakteristik klinis antara kelompok perlakuan 
dan kontrol 

Variabel 

Kelompok 

Perlakuan 

(n : 16) 

Kelompok 

Kontrol 

(n : 15) 
 

Jumlah Jumlah 

n % n % 

Lama Mengidap DM      

1. < 5 Tahun 3 18.8 4 26.7 
0.68 

2. ≥ 5 Tahun 13 81.3 11 73.3 

Perubahan Kadar Gula 

Darah 

    
 

1. Membaik 10 62.5 6 40 
0.28* 

2. Memburuk 6 37.5 9 60 

    *: Fisher’s Exact Test 

 
Hasil analisis karakteristik klinis antara kedua kelompok dapat dilihat pada 

tabel 4. Lama DM paling banyak berada pada kategori ≥ 5 tahun, yaitu 13 

orang (81.3%) pada kelompok perlakuan dan 11 orang (73.3%) pada 

kelompok kontrol. 

Tabel 4 menujukkan bahwa dari hasil analisis crosstab pada kelompok 

perlakuan dan control dengan variable lama DM nilai p : 0.68 dan Variabel 

Perubahan Kadar Gula Darah nilai p : 0.28 dimana p: > 0.05, sehingga 

tidak akan mempengaruhi hasil penelitian dan dianggap bukan sebagai 

perancu dalam penelitian ini. 

 
 
3. Perbaikan Klinis Neuropati Diabetik  
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Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain quasi eksperimen 

dimana subjek penelitian diberikan vitamin C sesuai dengan protokol yang 

dibuat lalu dinilai keefektivan penggunaan vitamin C pada luka kaki 

diabetik menggunakan alat Monofilaent 10gr dan Skor DNS. Berkaitan 

dengan tidak berdistribusi normalnya data yang ada, maka peneliti 

menggunakan uji non-parametrik sign rank test (Wilcoxon) dan Mann-

Whitney untuk mengidentifikasi peran vitamin C pada kelompok perlakuan 

dan kontrol dengan Neuropati diabetik. Uraian perbaikan klinis 

berdasarkan kedua instrumen penilaian tersebut adalah sebagai berikut : 

 

a. Perbandingan Perbaikan klinis Neuropati berdasarkan Nilai 

Monofilament antara kelompok perlakuan dan kontrol 

Neuropati diabetik pada kelompok perlakuan dan kontrol diukur 

menggunakan skor penilaian neuropati dengan instrument/alat 

monofilament test dengan rentang nilai 0-10 kemudian dilakukan uji 

menggunakan Uji Wilcoxon Test dan uji Mann-Whitney. Uji Wilcoxon Test 

dilakukan untuk melihat perbedaan rerata masing-masing kelompok pada 

pengukuran awal dan pengukuran akhir. Pada uji tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima dimana terdapat perbedaan yang 

bermakna rerata neuropati diabetik kelompok perlakuan dan kontrol 

dengan menggunakan Monofilament antara sebelum pemberian dan 

setelah pemberian vitamin C dengan nilai p masing-masing : 0,002; < 0,05 

dan 0,004; < 0,05. Kemudian uji Mann-Whitney dilakukan untuk melihat 

perbedaan rerata sebelum, sesudah dan nilai perubahan pada kedua 
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kelompok. Dengan dilakukan uji tersebut maka didapatkan hasil tidak  

terdapat perbedaan yang bermakna pada rerata sebelum pemberian 

vitamin C antara kelompok perlakuan dan kontrol dengan nilai p 0,16; > 

0,05. Pada sesudah pemberian vitamin c perbedaan antara kedua 

kelompok didapatkan hasil tidak ada perbedaan bermakna antara rerata 

kelompok perlakuan dan kontrol dengan nilai p 0,09; > 0,05. Begitu juga 

dengan perubahan nilai monofilamen, bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang bermakna dengan nilai p : 0,60; > 0,05, namun dapat dilihat bahwa 

perkembangan neuropati diabetik mengalami proses perubahan nilai pada 

kedua kelompok, tetapi pada kelompok perlakuan nilai perubahan lebih 

besar dari pada kelompok kontrol walaupun secara statistik tidak 

bermakna. Hasil analisa penelitian ini dapat dilihat pada table 5.  

 

 

Tabel 5. Perbaikan klinis neuropati dilihat dari nilai monofilament pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

Kelompok 
Monofilamen 

Nilai p 
Sebelum Sesudah Perubahan 

Perlakuan 8,31 7,19 

1,12 

7,75 (4-10) 
0,002* 

Kontrol 8,87 7,87 

1.00 

8.37 (7-10) 
0,004* 

p 
0.16a 0.09a 0,60a  

*: Uji Wilcoxon, 
a
: Uji Mann-Whitney 

 

b. Perbandingan perbaikan klinis Neuropati berdasarkan skor DNS 

antara kelompok perlakuan dan kontrol 
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Neuropati diabetik pada kelompok perlakuan dan kontrol diukur 

menggunakan skor penilaian neuropati skor Diabetic Neuropathy 

Symptom (DNS) dengan rentang nilai 1-4 kemudian dilakukan uji 

menggunakan Uji Wilcoxon Test dan uji Mann-Whitney. Hasil yang 

didapatkan menggunakan uji Wilcoxon bahwa terdapat perbedaan yang 

bermakna rerata neuropati diabetik kelompok perlakuan dan kontrol 

dengan menggunakan DNS antara sebelum pemberian dan setelah 

pemberian vitamin C dengan nilai p masing-masing : 0,001; < 0,05 dan 

0,005; < 0,05. Dengan uji Mann-Whitney hasil yang didapatkan adalah 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada rerata sebelum 

pemberian vitamin C antara kelompok perlakuan dan kontrol dengan nilai 

p 0,32; > 0,05. Pada sesudah pemberian vitamin c perbedaan antara 

kedua kelompok didapatkan hasil tidak ada perbedaan bermakna antara 

rerata kelompok perlakuan dan kontrol dengan nilai p 0,10; > 0,05. Begitu 

juga perubahan skor DNS dengan nilai p : 0,45; > 0,05. Berdasarkan hasil 

pengukuran bahwa perkembangan neuropati diabetik mengalami proses 

perubahan nilai pada kedua kelompok, tetapi pada kelompok perlakuan 

nilai perubahan lebih besar dari pada kelompok kontrol walaupun secara 

statistik tidak bermakna. Hasil analisa tersebut dapat dilihat pada table 6. 

 

 

Tabel 6.  Perbaikan klinis neuropati dilihat dari nilai DNS pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol 

Kelompok 
DNS 

Nilai p 
Sebelum Sesudah Perubahan 

Perlakuan 3,88 2,88 

1,00 

3,38 (2-4) 
0,001* 
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Kontrol 3,73 3,27 

0,46 

3,50 (2-4) 
0,05* 

p 
0.32a 0.10a 0,45a  

*: Uji Wilcoxon,  
 a

: Uji Mann-Whitney 

 

 

c. Hasil Uji Crosstab pada Perbaikan Klinis Neuropati 

Proporsi subjek pada kelompok perlakuan yang mengalami 

perbaikan nilai monofilament sebanyak 13 subjek dan 10 subjek pada 

kelompok control. Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak ada hubungan 

yang bermakna antara perubahan nilai monofilament dengan kelompok 

penelitian (p=0,43; OR=2,16; 95% CI=0,41-11,30). Hasil selengkapnya 

ditampilkan pada tabel 7. 

 

Tabel 7. Perbaikan klinis neuropati berdasarkan penurunan nilai 
Monofilament  

Kelompok 

Perubahan nilai 

Monofilament 
 

OR 
95 % CI 

Ya % Tidak %  Min Mak 

Perlakuan 13 81.3 3 18.8 
0.43 2.16 0.41 11.30 

Kontrol 10 66.7 5 33.3 

 

d. Hasil Uji Crosstab pada Perbaikan Klinis Neuropati berdasarkan 

Nilai DNS 

Tidak berbeda dengan table sebelumnya, dimana proporsi subjek 

pada kelompok perlakuan yang mengalami perbaikan skor DNS sebanyak 

13 subjek dan 10 subjek pada kelompok control. Hasil analisis bivariat 
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menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara perubahan nilai 

DNS dengan pemberian ajuvan vitamin C (p=0,01; OR=6,50; 95% 

CI=1.27-33,03). Hasil selengkapnya ditampilkan pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Perbaikan klinis neuropati berdasarkan penurunan nilai DNS 

Kelompok 
Perubahan nilai DNS  

OR 

95 % CI 

Ya % Tidak %  Min Mak 

Perlakuan 13 81.3 3 18.8 
0.01 6.50 1.27 33.03 

Kontrol 10 66.7 5 33.3 

 

 

e. Kadar gula darah sebagai faktor resiko pada perbaikan neuropati 

Gula darah merupakan faktor resiko terhadap perbaikan klinis 

neuropati dengan odd rasio 2,50 (0,58-10,61); nilai p=0,21 (p= < 0,25). 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 9. 

 

 

Tabel 9. Perubahan Kadar Gula Darah antara kelompok perlakuan 
dan kontrol 

Variabel 

Perlakuan 

(n : 16) 

Kontrol 

(n : 15) 
 

OR 
95 % CI 

n % n %  Min Mak 

Perubahan GDP         

1. Membaik 10 62.5 6 40 
0.21 2.50 0.58 10.61 

2. Memburuk 6 37.5 9 60 
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f. Hasil analisis bivariat variable kategori perubahan Kadar Gula 

Darah dengan Perubahan Nilai Monofilament dan DNS 

Tidak terdapat hasil yang bermakna antara pada perubahan nilai 

mono filament dan perubahan skor DNS dengan perubahan GDP dimana 

didapatkan nilai p=0,43 pada perubahan monofilament dan p=0,37 pada 

perubahan skor DNS. Namun bisa dijadikan faktor resiko dengan nilai 

OR=2,16; 95% CI=0,41-11,30 pada monofilament dan nilai OR=1,96; 95% 

CI=0,44-8,33 pada perubahan skor DNS. Hasil seperti terlihat pada Tabel 

10. 

 

Tabel 10. Hasil analisis bivariat variable kategori perubahan Kadar 
Gula    

                Darah dengan Perubahan Nilai Monofilament dan DNS 

Variabel 

Perubahan GDP 

 OR 
95 % CI 

Membaik Memburuk 

n % n % Min Mak 

Perubahan Monofilament         

1. Membaik 13 81.3 10 66.7 
0.43* 2.16 0.41 11.30 

2. Menetap 3 18.8 5 33.3 

Perubahan Skor DNS         

1. Membaik 11 68.8 8 53.3 
0.37 1.92 0.44 8.33 

2. Menetap 5 31.3 7 46.7 

*: Uji Fisher Exact Test 

 

g. Analisis Multivariat 

Variabel potensial sebagai faktor risiko perbaikan klinis neuropati, 

selanjutnya dilakukan analisis secara multivariat menggunakan regresi 
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logistic dengan metode enter. Hasil analisis dengan regresi logistik diperoleh 

hasil seperti pada tabel 11. 

 

Tabel 11. Ringkasan Uji Regresi Logistik antara Seluruh Variabel 
Terhadap Perbaikan Neuropati Berdasarkan Nilai 
Monofilamen  

Variabel B  OR 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

PerubahanGDP 0.88 0.408 2.425 0.297 19.778 

Kelompok 0.19 0.843 1.217 0.175 8.465 

Jenis Kelamin 1.96 0.330 7.132 0.136 372.700 

Constant 38.40 1.000 0.000   

 

Berdasarkan hasil analisis dengan regresi logistik terhadap perbaikan 

klinnis  pada nilai monofilament seperti tampak pada tabel 11 terdapat 4 

variabel yang bisa berpengaruh terhadap perubahan nilai monofilament, 

yaitu perubahan GDP, Ajuvan vitamin C, Merokok dan Jenis kelamin maka 

didapatkan OR sebesar 2.42 dengan nilai p:0.40 pada perubahan nilai 

GDP, artinya terdapat 2.42 kali lebih besar peluang subjek yang 

mengalami penurunan nilai GDP mengalami penurunan atau perbaikan 

nilai neuropati dibandingkan dengan subjek yang tidak mengalami 

perubahan nilai GDP. Variabel kelompok dengan ajuvan Vit C mempunyai 

peluang mengalami perbaikan nilai neuropati pada monofilamen sebesar 

1,21 kali dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan ajuvan 

vitamin c. Jenis kelamin pria memiliki peluang untuk mengalami 

perubahan pada neuropati sebesar 7,13. Pada lama DM subjek yang > 5 

tahun mempunyai peluang sebesar 0,45 kali dari subjek yang < 5 tahun. 
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Tabel 12. Ringkasan Uji Regresi Logistik antara Seluruh Variabel 

Terhadap Perbaikan Neuropati Berdasarkan Skor DNS 

Variabel B  OR 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Perubahan GDP 1.16 0.31 3.194 0.32 31.05 

Kelompok 2.97 0.01 19.529 1.63 233.79 

Lama DM 1.39 0.25 4.028 0.36 44.71 

Constant 38.33 1.00 4.45   

 

 

Pada variable perubahan GDP, artinya bila seseorang mempunyai kadar 

GDP yang menurun, maka mempunyai peluang mengalami penurunan 

nilai neuropati sebesar 3,19 kali. Variabel dengan ajuvan Vit C mempunyai 

peluang mengalami perbaikan nilai neuropati sebesar 19,5 kali. Jenis 

kelamin pria memiliki peluang untuk mengalami perbaikan klinis neuropati 

pada skor DNS sebesar 0,44. Pada lama DM subjek yang < 5 tahun 

mempunyai peluang sebesar 4,02 kali dari subjek yang > 5 tahun 

 

 

Tabel 13. Ringkasan Uji Regresi Logistik antara ajuvan vitamin C, 
perubahan nilai monofilament dan DNS Terhadap 
Perbaikan atau Penurunan GDP 

Variabel B  OR 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Kelompok 1.12 0.26 3.08 0.426 22.341 

Constant 64.79 0.99 0.00   

 

Variabel dengan ajuvan Vit C mempunyai peluang mengalami perbaikan 

nilai neuropati sebesar 3,08 kali dibandingkan dengan kelompok yang 

tidak diberikan vitamin C. Apabila subjek mengalami perbaikan nilai 

monofilament maka berpeluang untuk mengalami penurunan kadar GDP 
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3,09 dan subjek yang mengalami perbakan skor DNS berpeluang untuk 

mengalami penurunan kadar GDP sebesar 1,81. 

 

C. Pembahasan 

 

1. Karakteristik Subjek Penelitian  
 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni dengan 

tujuan untuk melihat pengaruh pemberian vitamin C terhadap perbaikan 

klinis pada penderita neuropati diabetik. Pada penelitian ini pasien 

dilakukan anamneses dan pemeriksaan neurologis, untuk penegakan 

diagnosa neuropati diabetik.  

Pada penelitian ini sebagian besar responeden berada pada 

golongan usia ≥ 45 tahun. Menurut Echeverry (2001), penuaan merupakan 

proses fisiologis yang dihubungkan dengan perubahan anatomi dan fisiologi 

semua system dalam tubuh, dimana perubahan itu umumnya dimulai pada 

umur pertengahan. Umur lanjut akan menyebabkan kelainan pada saraf tepi, 

karena terjadi penurunan aliran darah pada pembuluh darah yang menuju ke 

saraf tepid an berkurangnya secara progresif serabut-serabut baik yang 

bermielin maupun tak bermielin. Perubahan pada serabut saraf besar 

karakteristik ditandai dengan hilangnya reflex Achilles dan gangguan 

sensitivitas vibrasi pada kaki. Sedangkan pada serabut saraf kecil terjadi 

penipisan akson yang dapat menjelaskan kerentanan umur lanjut terhadap 

timbulnya neuropati. 

Untuk kadar gula darah, seluruh subjek memiliki kadar gula darah 

yang tinggi. Kadar gula darah yang tinggi adalah salah satu penyebab 
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lambatnya proses penyembuhan luka gangrene (ADA, 2010).. Hiperglikemia 

persisten merangsang produksi radikal bebas oksidatif yang disebut 

reactiye oxygen species (ROS); penebalan membrana basalis; trombosis 

pada arteriol intraneural; peningkatan agregasi trombosit dan 

berkurangnya deformabilitas eritrosit; berkurangnya aliran darah saraf dan 

peningkatan resistensi vaskular; stasis aksonal, pembengkakan dan 

demielinisasi pada saraf akibat iskemia akut. Teori lain mengatakan 

bahwa gula yang berlebihan dalam sirkulasi darah di tubuh saling 

berinteraksi dengan suatu enzim di dalam sel Schwann, yang disebut 

aldose reductase. Aldose reductase mengubah bentuk gula ke dalam 

sorbitol, yang pada gilirannya menarik air ke dalam sel Schwann, 

menyebabkan sel Schwann membengkak. Ini pada gilirannya menjepit 

serabut saraf, menyebabkan kerusakan dan menimbulkan rasa nyeri. 

Akhirnya sel Schwann dan serabut saraf dapat nekrosis. (Sjahrir, 2006) 

Proporsi lama DM ≥ 5 tahun pada kelompok peralakuan sebesar 

81,3 % dan control 73,3 %. Berdasarkan teori, penderita Ulkus diabetika 

terutama terjadi pada penderita Diabetes mellitus yang telah menderita 

lebih lama dan apabila kadar glukosa darah tidak terkendali, karena akan 

muncul komplikasi berhubungan dengan vaskuler sehingga mengalami 

makroangiopati-mikroangiopoti yang akan terjadi vaskulopati dan 

neuropati yang mengakibatkan menurunnya sirkulasi darah dan adanya 

robekan/luka pada kaki penderita diabetik yang sering tidak dirasakan 

(Riyanto B). Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan radikal bebas 

sedangkan kemampuan meredam aktivitas radikal bebas menurun, 



86 
 

sehingga menyebabkan kerusakan endotel vaskuler dan menurunkan 

vasodilatasi yang diduga karena abnormalitas pada alur produksi NO.( 

Echeverry) Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian di USA oleh Boyko pada 749 penderita Diabetes mellitus 

dengan hasil bahwa lama menderita DM ≥ 10 merupakan faktor risiko 

terjadinya ulkus diabetika.(Boyko) 

 

2. Perbaikan klinis Neuropati berdasarkan Nilai Monofilament antara 

kelompok perlakuan dan kontrol 

Hasil penelitian berdasarkan analisis uji wilcoxon didapatkan 

bahwa perbaikan klinis neuropati antara pre dan post pemberian vitamin C 

pada kelompok perlakuan dinilai bermakna, terlihat dari signifikansi (p 

value > 0,05) yaitu signifikansi yang dihasilkan sesuai uji wilcoxon 

berdasarkan nilai monofilament (0,002 < 0,05) dan berdasarkan skor DNS 

(0,001 < 0,05). Begitu juga pada kelompok control, hasil yang didapat 

bahwa terdapat perbedaan bermakna antara pre dan post pemberian 

vitamin C pada kedua kelompok. Pada kelompok control hasil yang 

didapatkan yaitu, nilai p = 0,004 pada nilai monofilament dan p = 0,05 

pada skor DNS dimana p < 0,05.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesa alternative (Ha) pada penelitian ini diterima. Namun berbeda 

dengan uji mann-whitney yang digunakan untuk melihat perbedaan nilai 

antara kelompok perlakuan dan control pada monofilament dan DNS, 

didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara 

rerata nilai kelompok perlakuan dan control yang menggunakan nilai 
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monofilament dan skor DNS dengan nilai signifikansi masing-masing p = 

0,60 dan p = 45 dimana nilai p > 0,05. Walaupun dinyatakan tidak 

bermakna secara statistic tetapi terdapat perbedaan pada rerata nilai 

antara kedua kelompok, yaitu rerata pada  kelompok perlakuan 

menggunakan monofilament sebelum pemberian vit C 8,31 dan setelah 

pemberian Vitamin C 7,19, dimana terdapat selisih 1,12 dan pada 

kelompok control didapatkan rerata nilai menggunakan monofilament 

sebelum pemberian 8,87 dan setelah pemberian 7,87 dengan selisih 1,00. 

Pada skor DNS didapatkan bahwa pada kelompok perlakuan nilai rerata 

sebelum pemberian adalah 3,88 dan setelah pemberian 2,88 dengan 

selisih 1,00, dan pada kelompok control nilai rerata sebelum pemberian 

adalah 3,73 dan setelah pemberian  3,27 dengan selisih  0,46. 

Berdasarkan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa terdapat perbaikan 

klinis yang lebih besar pada kelompok dengan pemberian vitamin C dalam 

waktu 28 hari dan bermakna secara statistic. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Agus Prasetyo mengenai penambahan 

antioksidan Alpha Lipoic Acid (ALA) 600 mg/hari peroral selama 12 

minggu pada terapi standar polineuropati diabetika memberikan 

penurunan skor DNS dan DNE yang lebih baik dibandingkan kelompok 

bukan perlakuan, meskipun secara stastitik tidak menunjukkan berbeda 

bermakna (p = 0,67). Berdasarkan teori, bahwa antioksidan adalah 

senyawa yang melindungi sel melawan radikal bebas. Antioksidan 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan electron yang 

dimiliki radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari 
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pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stress oksidatif. 

Pemberian antioksidan dan komponen senyawa polifenol menunjukkan 

dapat menangkap radikal bebas, mengurangi stres oksidatif, menurunkan 

ekspresi TNF-α. Senyawa fitokimia ternyata mampu memanipulasi dengan 

berbagai mekanisme sehingga dapat mengurangi komplikasi diabetes 

melalui pengurangan stres oksidatif dan ROS. (Sjahrir, 2006) Antioksidan 

eksogenus menunjukkan peningkatan produksi ATP dan aliran darah 

aorta selama oksigenasi dalam kerja jantung. Pemikiran ini ada kaitannya 

dengan peran antioksidan di dalam oksidasi dari pyruvat dan alpha-

ketoglutarat dalam mitochondria, yang akhirnya meningkatkan produksi 

energi. Aktivitas antioxidant ini merupakan kegunaan pada neuropati 

diabetic. (PDR Health, 2006) Terapi menggunakan antioksidan 

bermanfaat bagi penderita DM tipe 2 melalui mekanisme memperbaiki 

fungsi mitokondria dalam sel pankreas sehingga memperbaiki produksi 

insulin (Widowati, 2008). Fungsi lain dari antioksidan khususnya vitamin C, 

antara lain mengurangi kadar glukosa puasa dalam darah, menurunkan 

kadar HbA1c dan meningkatkan aksi insulin. (Zatalia, 2013) 

Analisis terhadap perubahan nilai monofilament 10g dan  skor 

DNS selama 28 hari pada kelompok perlakuan dan kontrol menunjukkan 

pemberian vitamin C 1600 mg/hari pada terapi standar neuropati diabetika 

memberikan perbaikan terhadap penurunan rerata nilai monofilament 10g 

dan  skor DNS pada kelompok perlakuan dibandingkan kelompok control 

tetapi secara stastitik tidak berbeda bermakna. Hal ini bisa disebabkan 

karena penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan kadar antioksidan dalam 



89 
 

plasma darah terhadap subjek penelitian sebelum dan sesudah diberikan 

terapi vitamin C. Vitamin C dan vitamin E dalam makanan juga tidak 

dikendalikan. Asupan vitamin C dalam makanan dan kadar antioksidan 

dalam darah mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, sehingga 

dianggap perlu pemeriksaan kadar antioksidan sebelum dan sesudah 

penelitian dan mendapatkan informasi mengenai asupan vitamin C dan 

vitamin E dalam makanan.  

Pada penelitian ini tedapat perbedaan antara hasil pemeriksaan 

menggunakan instrumen monofilament 10g dan skor DNS. Untuk 

Pengukuran skor DNS dilakukan anamnesis meliputi gaya jalan tidak 

stabil, kesemutan atau rasa tebal, nyeri seperti ditusuk jarum, nyeri seperti 

terbakar/ditekan. Pada monofilament dilakukan pengukuran pada 10 titik 

di telapak kaki. Perbedaan nilai diagnostic monofilament 10g 

kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai fakor, antara lain : factor-faktor 

ekstrinsik yang meliputi prosedur pemeriksaan (lokasi, jumlah 

pemeriksaan monofilament dan interpretasi pemeriksaan), serta reliabilitas 

respon pasien. Factor intrinsic yaitu kualitas monofilament juga 

berpengaruh pada hasil pemeriksaan. Hal tersebut sama seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Bambang A. Setyoko dimana penelitiannya bertujuan 

untuk mengevaluasi pemeriksaan monofilament 10g dan pemeriksaan 

dengan skor CNE sebagai alat diagnostic polineuropati diabetic pada 

penderita DM, dengan hasil yang didapatkan, pada monofilament 10 g 

mempunyai nilai lebih baik bila monofilament digunakan untuk tujuan 

skrening neuropati diabetes karena sensitifitasnya lebih tinggi dengan nilai 
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sensitifitas 70,9% dan skor CNE mempunyai nilai sensitifitas 80,6% untuk 

diagnosis polineuropati diabetic dan mudah diaplikasikan dalam 

penggunaan klinis sehari-hari. 

 

 

 

3. Neuropati Diabetik Dalam Bidang Keperawatan 

Berdasarkan hasil pada penelitian, maka diagnosa keperawatan 

actual yang bisa diambil yaitu, gangguan perfusi jaringan berhubungan 

dengan menurunnya aliran darah akibat adanya kerusakan pembuluh 

darah, kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan adanya 

ganggren pada ekstremitas. Dengan adanya masalah tersebut maka, 

berdasarkan hasil penelitian DCCT (1993) dalam Brunner & Suddarth 

memperlihatkan bahwa terapi insulin yang intensif dan pengendalian 

kadar glukosa darah akan menunda timbulnya neuropati serta 

memperlambat perjalanan kelainan ini.  

Terapi ulkus kaki meliputi tirah baring, pemberian antibiotik dan 

debridemen disamping itu, pengendalian glukosa darah cenderung ketat 

ketika terjadi infeksi. Untuk mencegah lamanya kesembuhan luka pada 

pasien penyakit vaskuler perifer, kesembuhan ulkus mungkin tidak terjadi 

dan hal ini disebabkan oleh penurunan kemampuan oksigen, nutrien serta 

antibiotik untuk menjangkau jaringan yang cedera. Amputasi mungkin 

menjangkau jaringan yang cedera untuk mencegah penyebaran infeksi 

lebih lanjut.  
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Elemen kunci yang lain, yang dapat mencegah kaki diabetic yaitu, 

edukasi perawatan kaki. Edukasi perawatan kaki harus diberikan secara 

rinci pada semua orang dengan ulkus maupun neuropati perifer atau 

peripheral arterial disease, antara lain : Tidak boleh berjalan tanpa alas 

kaki, termasuk dipasir dan diair ; Periksa kaki setiap hari, dan dilaporkan 

pada dokter apabila kulit terkelupas, kemerahan, atau luka ; Periksa alas 

kaki dari benda asing sebelum memakainya ; Selalu menjaga kaki dalam 

keadaan bersih, tidak basah, dan mengoleskan krim pelembab ke kulit 

yang kering ; Potong kuku secara teratur ; Keringkan kaki, sela-sela jari 

kaki teratur setelah dari kamar mandi ; Gunakan kaos kaki dari bahan 

katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung-ujung jari kaki ; Kalau 

ada kalus atau mata ikan, tipiskan secara teratur ; Jika sudah ada 

kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus  ; Sepatu 

tidak boleh terlalu sempit atau longgar, jangan gunakan hak tinggi ; 

Jangan gunakan bantal atau botol berisi air panas/batu (PERKENI, 2011) 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

D. Kesimpulan 
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Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disusun 

simpulan dan saran sebagai berikut : 

1. Pemberian vitamin C pada penderita Neuropati diabetik selama 28 hari 

didapatkan hasil bahwa terdapat perubahan dalam kategori membaik 

pada nilai neuropati diabetic menggunakan semmes-weinstein 

monofilament 10g dan skor DNS walaupun secara statistic tidak 

bermakna. 

2. Penambahan vitamin C dosis tinggi selama 28 hari pada penderita 

neuropati diabetic, mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan nilai 

neuropati diabetic antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 

pada pengukuran awal dan akhir menggunakan semmes-weinstein 

monofilament 10g dan skor DNS walaupun secara statistic tidak 

bermakna. 

 

 

 

 

B. Saran 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian maka penting dilakukan rekomendasi kepada 

berbagai pihak yaitu :  

 

1. Bagi Praktek Keperawatan  
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Adekuasi tatalaksana DM, neuropati diabetikum dan pencegahan 

komplikasi lebih lanjut khususnya intervensi keperawatan secara 

komprehensif berdasarkan pada bukti ilmiah (evidence based practise) 

dapat dilakukan. Peneliti berharap pemberian vitamin C ini nantinya juga 

dapat menjadi salah satu alternative terapi yang dianjurkan kepada 

penderita DM untuk mengurangi tanda dan gejala neuropati diabetikum 

atau mencegah agar komplikasi neuropati tidak terjadi.  

 

2. Bagi Pendidikan Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

pengembangan terapi dalam keperawatan medikal bedah dimana perawat 

spesialis dapat melakukan optimalisasi program edukasi dan monitoring 

terhadap penderita DM secara komprehensif, meningkatkan kemandirian 

penderita DM dan keluarga, sehingga dapat mencegah komplikasi lebih 

lanjut. Dengan demikian penderita DM dapat terus dipantau sehingga 

komplikasi yang mungkin timbul akibat DM maupun neuropati dapat 

dihindari.  

3. Bagi Penelitian 

Penelitian lebih lanjut hendaknya dilakukan dengan 

mempertimbangkan cara pengukuran variabel dependen dengan 

menggunakan alat yang lebih spesifik dan sensitif, misal penilaian sensasi 

proteksi dengan menggunakan instrumen yang lain seperti Vibration 

Perception Threshold (VPT) atau Nerve Conduction Velocities (NCV); 

variabel ukur diperluas atau dipertajam dengan mempertimbangkan 

variabel perancu yang lebih spesifik; pencatatan nilai kadar gula darah 
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harus dipertimbangkan untuk melihat nilai atau hasil terkini. Waktu 

pemberian vitamin C pun perlu diperpanjang untuk dapat mengetahui 

efektivitas terapi tersebut, demikian juga dengan prosedur pengambilan 

data dan metode pelaksanaan intervensi tersebut. 
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DERAJAT NEUROPATI PADA PENDERITA DIABETES MELITUS 

DENGAN LUKA KAKI DIABETIK DENGAN TERAPI INSULIN, 

ANTIBIOTIK dan PERAWATAN LUKA DI BLU RSU PROF. dr. R. D 

KANDOU MANADO 

 
Saya adalah mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu 

Biomedik Konsentrasi Fisiologi Universitas Hasanuddin akan melakukan 

penelitian sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir 

pendidikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan jumlah 

penderita Diabetes Mellitus (DM) yang disertai komplikasi kerusakan saraf 

akibat adanya tidak terkontrolnya kadar gula darah. Peneliti ingin 

menekankan bahwa monitoring dan pencegahan komplikasi dari 

kerusakan saraf ini penting agar tidak menimbulkan komplikasi lebih 

lanjut. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa 

antioksidan pada kaki mampu memperbaiki keadaan neuropati diabetik. 

Peneliti akan memberikan perlakuan pada peserta penelitian berupa 

pemberian vitamin C dengan dosis tinggi 4 (empat) minggu disertai 

dengan melakukan pengukuran pada sensasi proteksi, ancle sebelum dan 

sesudah perlakuan. Penelitian ini untuk bertujuan mengetahui pengaruh 

pemberian vitamin C dosis tinggi terhadap perbaikan saraf di  BLU RSU 

PROF. dr. R. D KANDOU MANADO. Manfaat dari penelitian ini 

Diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi penderita DM dalam 

mengurangi kerusakan saraf. Dengan demikian kejadian komplikasi lanjut 
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berupa luka pada kaki dapat dihindari. Penelitian ini tidak bersifat 

memaksa, apabila Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia menjadi peserta 

penelitian, silahkan menandatangani kolom dibawah ini dan mengisi 

kuesioner yang tersedia. Dengan persetujuan yang diberikan saya 

mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I untuk memberikan 

tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Peneliti akan 

menjamin kerahasiaan identitas peserta penelitian dengan hanya akan 

mencantumkan nomor sebagai kode peserta penelitian. 

 
 
 
 
       Peneliti           Responden 
 
 
 
 
 
(Hendro J Bidjuni)                           (________________________) 
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Lampiran 6 

 
PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

 
 
 

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan BERSEDIA menjadi 

responden dalam penelitian ini. Saya menyatakan akan berperan serta 

dalam penelitian ini sebagai responden dengan mengisi formulir isian 

yang disediakan oleh peneliti dan minum vitamin C selama proses 

penelitian berlangsung. Saya telah diberikan penjelasan tentang tujuan, 

manfaat dan rincian pelaksanaan penelitian ini. Saya pun telah memahami 

bahwa peneliti akan merahasiakan identitas, data maupun informasi yang 

saya berikan, apabila ada pertanyaan yang diajukan ataupun kegiatan 

yang dilakukan menimbulkan ketidaknyamanan bagi saya, peneliti akan 

menghentikan pada saat ini juga dan saya berhak mengundurkan diri. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sukarela, tanpa 

adanya unsur paksaan dari siapapun, dengan ini saya menyatakan : 

 

 

Manado,                                     2013 

 

       Peneliti           Responden 
 
 
 
 
 
(Hendro J Bidjuni)                           (________________________) 
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Lampiran 7 

LEMBAR KUESIONER DATA DEMOGRAFI 
 
 

Nomor Responden :……………. 

Petunjuk Pengisian : 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat kosong yang 

tersedia dengan memberi tanda check list () pada pilihan yang mewakili 

jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I. 

Tanggal pengisian :…………… 

1) Jenis kelamin 

 Pria 

 Wanita 

2) Usia ................................ tahun 

3) Tingkat pendidikan terakhir 

 Pendidikan Tinggi 

 SMA / sederajat 

 SMP / sederajat 

 SD 

 Tidak Sekolah 

4) Pekerjaan 

 Tidak Bekerja 

 Pelajar / Mahasiswa 

 Pegawai Negeri 

 Pegawai Swasta 
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5) Riwayat anggota keluarga lain yang menderita DM dan atau neuropati  

     diabetikum 

 Ada 

 Tidak Ada 

6) Riwayat Bapak/Ibu menderita hipertensi (darah tinggi) 

 Ya 

 Tidak 

Sebutkan sudah berapa tahun Bapak /Ibu menderita darah tinggi? 

........................... 

7) Berapa tahun Bapak/Ibu menderita DM (kencing manis) 

 < 5  tahun 

 > 5 tahun 

8) Kebiasaan merokok 

 Ya,  

 Tidak  
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Lampiran 8 

PEDOMAN PENILAIAN SENSASI PROTEKSI 
 
 
 
Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan: 

i. Monofilament tidak boleh dipergunakan lebih dari 24 jam. 

j. Sebelum pemeriksaan dilakukan tunjukkan terlebih dahulu alat 

yang akan dipergunakan dan lakukan ujicoba terlebih dahulu pada 

bagian punggung tangan penderita untuk memastikan bahwa alat 

yang dipergunakan aman dan tidak akan melukai penderita 

k. Jelaskan pada penderita bahwa pada saat alat disentuhkan pada 

bagian telapak kaki, maka penderita diminta menyebutkan apakah 

ada sensasi rasa pada titik yang disentuh oleh alat tersebut dan 

minta penderita untuk menyebutkan lokasinya. 

l. Penilaian sensasi proteksi ini dikatakan “positif” apabila klien 

mampu merasakan sensasi, sedangkan “negatif” apabila klien tidak 

mampu merasakan sensasi yang diberikan. Hasil abnormal jika 

pasien tidak dapat merasakan sentuhan monofilament ketika 

ditekan pada kaki dengan tekanan yang cukup. Tekanan yang 

cukup dapat dilihat saat monofilament melengkung saat ditekan 

pada bagian tertentu di telapak kaki. Kegagalan merasakan 

monofilament pada 4 titik dari 10 titik pemeriksaan menunjukkan 

bahwa penderita mengalami kehilangan sensasi proteksi.  

m. Pada saat pemeriksaan kedua mata klien dipastikan dalam kondisi 

terpejam. 
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n. Monofilament disentuhkan pada setiap titik di telapak kaki selama 

1-1,5 detik. 

Perhatian: Jangan lakukan pemeriksaan dengan monofilament 

apabila kulit mengalami luka, nekrosis atau terdapat callus. 

o.  Apabila pada satu titik penderita merasa tidak yakin, maka 

pemeriksaan dilanjutkan pada titik yang lain terlebih dahulu sampai 

dengan selesai barulah titik yang sebelumnya dinyatakan “tidak 

yakin” boleh diulang. 

p. Lakukan pemeriksaan pada setiap titik secara acak. 
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Lampiran 9 

LEMBAR OBSERVASI 
KELOMPOK INTERVENSI/KONTROL 

 
 

Nomor Responden :……………. 

VARIABEL 

YANG DINILAI 
PX. I PX. II 

SENSASI PROTEKSI 

(MONOFILAMENT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 

PX. I : Pemeriksaan pertama kali sebelum intervensi diberikan (pre test) 

PX. II : Pemeriksaan pada hari ke-24 setelah intervensi diberikan 
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Lampiran 10 

LEMBAR PEMERIKSAAN SKOR DNS 
 
IDENTITAS PASIEN 

Nmr Responden :   Tanggal Pemeriksaan : 

Umur    :   Alamat       : 

 

No Anamnesis Tidak Ya Skor 

1 Jalan tidak stabil    

2 Kesemutan atau tebal    

3 Nyeri seperti ditusuk jarum    

4 Nyeri terbakar / nyeri tekan    

 Jumah Skor    

 

Keterangan : 

Skor 

Ya : 1 
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Tidak  : 0 

Diagnosis neuropati diabetika, jika skor ≥ 1 

 

               Peneliti 
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Lampiran 11 

MASTER TABEL 

Inisial 
No. 

Samp
el 

GDS 
Pre 

GDS 
Post 

Neuropati Pre Neuropati Post 

Klmpk JK Usia 
Pend. 
Trakhr 

Pekrjaan 

Rwyt 
Anggt 
Kel. 
DM 

Rwyt 
Hpt 

Lama 
DM 

Merokok Monofil
amen 

DNS 
Monofil

amen 
DNS 

V.M 1 133 128 9 4 8 4 P W 50 PT PNS YA TDK >5 TDK 

W.M 2 114 140 9 4 8 3 P P 73 SMA PENSIUN YA TDK >5 YA 

L.L 3 105 110 10 4 8 4 K W 52 PT PNS TDK YA >5 TDK 

P.R 4 134 130 10 4 8 3 P P 50 PT PNS YA YA >5 YA 

A.U 5 118 123 7 4 8 3 P W 57 TS TB YA TDK >5 TDK 

A.L 6 113 124 7 3 7 3 K P 53 SMA TB TDK TDK >5 YA 

D.M 7 135 125 9 3 7 3 K P 47 SMA SWASTA YA TDK >5 TDK 

T.A 8 117 94 7 4 6 3 P W 65 SMP SWASTA YA TDK >5 TDK 

J.T 9 135 122 10 3 8 3 K P 58 SMA PENSIUN YA YA >5 YA 

Y.K 10 123 108 7 4 6 2 P P 56 SMA PENSIUN YA TDK >5 YA 

A.A 11 120 122 8 4 7 2 P W 46 PT PNS YA TDK <5 TDK 

M.R 12 126 120 9 4 8 3 K W 69 SMA SWASTA YA TDK >5 TDK 

H.G 13 114 105 8 4 8 3 P P 50 PT PNS YA TDK >5 YA 

B.R 14 115 118 9 4 9 4 K P 60 SMA PENSIUN YA TDK >5 YA 

A.R 15 110 137 8 4 8 3 K P 69 SMA PENSIUN TDK TDK <5 YA 

J.M 16 130 149 9 4 7 3 P P 70 SMA PENSIUN TDK TDK >5 YA 

R.P 17 106 97 6 4 4 3 P W 64 SMA PENSIUN YA TDK >5 TDK 



112 
 

J.S 18 112 128 9 4 7 2 K P 53 PT PNS YA YA >5 YA 

A.M 19 105 100 9 3 7 2 P P 48 SMA SWASTA TDK TDK >5 YA 

F.K 20 128 121 10 4 8 4 K W 58 SMA TB TDK TDK >5 TDK 

Y.R 21 124 130 10 3 8 3 P W 55 SMA TB YA TDK >5 TDK 

P.V 22 128 130 8 4 7 3 K P 65 SMA PENSIUN YA TDK >5 YA 

S.K 23 130 120 9 4 8 3 K P 60 SMA PENSIUN YA TDK >5 YA 

N.K 24 153 132 8 4 8 2 P P 54 SMA PENSIUN YA TDK >5 YA 

K.M 25 130 125 9 4 9 2 K P 64 SMP SWASTA TDK TDK <5 TDK 

Y.T 26 137 141 8 4 7 3 P W 46 SMP TB TDK TDK <5 TDK 

I.U 27 125 128 8 3 7 4 K P 53 SMP SWASTA YA TDK <5 YA 

J.D 28 128 136 9 4 9 4 K W 46 SMA TB YA TDK <5 TDK 

R.W 29 155 128 9 4 7 3 P P 47 SMA SWASTA YA TDK <5 YA 

R.R 30 106 123 9 4 8 4 K W 57 PT PENSIUN YA TDK >5 TDK 

E.K 31 121 116 9 4 8 4 P W 25 PT SWASTA YA TDK >5 YA 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 12 

Output SPSS 

Crosstabs 

JK * KKelompok 

Crosstab 

 
KKelompok 

Total Perlakuan Kontrol 

JK Pria Count 8 10 18 

% within JK 44.4% 55.6% 100.0% 

Wanita Count 8 5 13 

% within JK 61.5% 38.5% 100.0% 

Total Count 16 15 31 

% within JK 51.6% 48.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .883
a
 1 .347   

Continuity Correction
b
 .331 1 .565   

Likelihood Ratio .889 1 .346   

Fisher's Exact Test    .473 .283 

N of Valid Cases 31     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.29. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Risk Estimate 
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Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for JK (Pria / 
Wanita) 

.500 .117 2.139 

For cohort KKelompok = 
Perlakuan 

.722 .369 1.414 

For cohort KKelompok = 
Kontrol 

1.444 .648 3.222 

N of Valid Cases 31   

 

KUsia * KKelompok 

Crosstab 

 
KKelompok 

Total Perlakuan Kontrol 

KUsia < 45 Count 1 0 1 

% within KUsia 100.0% .0% 100.0% 

> 45 Count 15 15 30 

% within KUsia 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 16 15 31 

% within KUsia 51.6% 48.4% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .969
a
 1 .325   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio 1.354 1 .245   

Fisher's Exact Test    1.000 .516 

Linear-by-Linear Association .938 1 .333   

N of Valid Cases 31     
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Crosstab 

 
KKelompok 

Total Perlakuan Kontrol 

KUsia < 45 Count 1 0 1 

% within KUsia 100.0% .0% 100.0% 

> 45 Count 15 15 30 

% within KUsia 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 16 15 31 

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

For cohort KKelompok = 
Perlakuan 

2.000 1.398 2.860 

N of Valid Cases 31   

 

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio 

 
Chi-Squared df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Breslow-Day . . . 

Tarone's . . . 

 

Tests of Conditional Independence 

 
Chi-Squared df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Cochran's .969 1 .325 

Mantel-Haenszel .001 1 .974 
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Pend.Trakhr * KKelompok 

Crosstab 

 
KKelompok 

Total Perlakuan Kontrol 

Pend.Trakhr PT Count 5 3 8 

% within Pend.Trakhr 62.5% 37.5% 100.0% 

SMA Count 8 10 18 

% within Pend.Trakhr 44.4% 55.6% 100.0% 

SMP Count 2 2 4 

% within Pend.Trakhr 50.0% 50.0% 100.0% 

TS Count 1 0 1 

% within Pend.Trakhr 100.0% .0% 100.0% 

Total Count 16 15 31 

% within Pend.Trakhr 51.6% 48.4% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1.692
a
 3 .639 

Likelihood Ratio 2.082 3 .556 

N of Valid Cases 31   

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .48. 

 

Risk Estimate 

 Value 

Odds Ratio for Pend.Trakhr 
(PT / SMA) 

a
 

a. Risk Estimate statistics cannot be 
computed. They are only computed for a 
2*2 table without empty cells. 
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Pekrjaan * KKelompok 

Crosstab 

 
KKelompok 

Total Perlakuan Kontrol 

Pekrjaan PENSIUN Count 5 6 11 

% within Pekrjaan 45.5% 54.5% 100.0% 

PNS Count 4 2 6 

% within Pekrjaan 66.7% 33.3% 100.0% 

SWASTA Count 4 4 8 

% within Pekrjaan 50.0% 50.0% 100.0% 

TB Count 3 3 6 

% within Pekrjaan 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 16 15 31 

% within Pekrjaan 51.6% 48.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square .726
a
 3 .867 

Likelihood Ratio .738 3 .864 

N of Valid Cases 31   

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2.90. 

 

Risk Estimate 

 Value 

Odds Ratio for Pekrjaan 
(PENSIUN / PNS) 

a
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square .726
a
 3 .867 

Likelihood Ratio .738 3 .864 

N of Valid Cases 31   

a. Risk Estimate statistics cannot be 
computed. They are only computed for a 
2*2 table without empty cells. 

 

 

RwytAnggtKel.DM * KKelompok 

Crosstab 

 
KKelompok 

Total Perlakuan Kontrol 

RwytAnggtKel.DM TDK Count 3 5 8 

% within RwytAnggtKel.DM 37.5% 62.5% 100.0% 

YA Count 13 10 23 

% within RwytAnggtKel.DM 56.5% 43.5% 100.0% 

Total Count 16 15 31 

% within RwytAnggtKel.DM 51.6% 48.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .860
a
 1 .354   

Continuity Correction
b
 .267 1 .605   

Likelihood Ratio .866 1 .352   

Fisher's Exact Test    .433 .303 

N of Valid Cases 31     
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .860
a
 1 .354   

Continuity Correction
b
 .267 1 .605   

Likelihood Ratio .866 1 .352   

Fisher's Exact Test    .433 .303 

N of Valid Cases 31     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.87. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for 
RwytAnggtKel.DM (TDK / 
YA) 

.462 .088 2.408 

For cohort KKelompok = 
Perlakuan 

.663 .253 1.739 

For cohort KKelompok = 
Kontrol 

1.438 .706 2.926 

N of Valid Cases 31   

 

RwytHpt * KKelompok 

Crosstab 

 
KKelompok 

Total Perlakuan Kontrol 

RwytHpt TDK Count 15 12 27 

% within RwytHpt 55.6% 44.4% 100.0% 

YA Count 1 3 4 

% within RwytHpt 25.0% 75.0% 100.0% 
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Total Count 16 15 31 

% within RwytHpt 51.6% 48.4% 100.0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1.302
a
 1 .254   

Continuity Correction
b
 .366 1 .545   

Likelihood Ratio 1.348 1 .246   

Fisher's Exact Test    .333 .275 

N of Valid Cases 31     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.94. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for RwytHpt 
(TDK / YA) 

3.750 .345 40.806 

For cohort KKelompok = 
Perlakuan 

2.222 .394 12.542 

For cohort KKelompok = 
Kontrol 

.593 .293 1.200 

N of Valid Cases 31   

 

KLamaDM * KKelompok 

Crosstab 

 KKelompok Total 
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Perlakuan Kontrol 

KLamaDM < 5 Tahun Count 3 4 7 

% within KLamaDM 42.9% 57.1% 100.0% 

> 5 Tahun Count 13 11 24 

% within KLamaDM 54.2% 45.8% 100.0% 

Total Count 16 15 31 

% within KLamaDM 51.6% 48.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .278
a
 1 .598   

Continuity Correction
b
 .009 1 .923   

Likelihood Ratio .278 1 .598   

Fisher's Exact Test    .685 .461 

Linear-by-Linear Association .269 1 .604   

N of Valid Cases 31     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.39. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for KLamaDM (< 
5 Tahun / > 5 Tahun) 

.635 .116 3.469 

For cohort KKelompok = 
Perlakuan 

.791 .312 2.008 

For cohort KKelompok = 
Kontrol 

1.247 .574 2.706 

N of Valid Cases 31   
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Tests of Homogeneity of the Odds Ratio 

 
Chi-Squared df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Breslow-Day .000 0 . 

Tarone's .000 0 . 

 

Tests of Conditional Independence 

 
Chi-Squared df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Cochran's .278 1 .598 

Mantel-Haenszel .009 1 .924 

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic 
is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if 
the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is 
always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. 
Note that the continuity correction is removed from the Mantel-
Haenszel statistic when the sum of the differences between the 
observed and the expected is 0. 

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate .635 

ln(Estimate) -.455 

Std. Error of ln(Estimate) .867 

Asymp. Sig. (2-sided) .600 

Asymp. 95% Confidence 
Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound .116 

Upper Bound 3.469 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound -2.153 

Upper Bound 1.244 

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the 
common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate. 

 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
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 KKelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

MonofilamenPre Perlakuan 16 13.91 222.50 

Kontrol 15 18.23 273.50 

Total 31   

DNSPre Perlakuan 16 17.06 273.00 

Kontrol 15 14.87 223.00 

Total 31   

MonofilamenPost Perlakuan 16 13.53 216.50 

Kontrol 15 18.63 279.50 

Total 31   

DNSPost Perlakuan 16 13.69 219.00 

Kontrol 15 18.47 277.00 

Total 31   

 

Test Statistics
b
 

 
MonofilamenPre DNSPre 

MonofilamenPo
st DNSPost 

Mann-Whitney U 86.500 103.000 80.500 83.000 

Wilcoxon W 222.500 223.000 216.500 219.000 

Z -1.403 -.981 -1.691 -1.624 

Asymp. Sig. (2-tailed) .161 .326 .091 .104 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .188
a
 .520

a
 .119

a
 .151

a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: KKelompok 

 

Logistic Regression 

 

Categorical Variables Codings 
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Frequency 

Parameter 
coding 

(1) 

JK Pria 18 1.000 

Wanita 13 .000 

Merokok TDK 14 1.000 

YA 17 .000 

 

Block 0: Beginning Block 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 KPerubahanMono 

Percentage 
Correct  Membaik Memburuk 

Step 0 KPerubahanMono Membaik 23 0 100.0 

Memburuk 8 0 .0 

Overall Percentage   74.2 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1.056 .410 6.620 1 .010 .348 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables KPerubahanGDP .860 1 .354 

KUsia .359 1 .549 

KKelompok .860 1 .354 
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Merokok(1) .256 1 .613 

JK(1) 1.270 1 .260 

KLamaDM 1.373 1 .241 

Overall Statistics 3.730 6 .713 

 

 

Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 4.048 6 .670 

Block 4.048 6 .670 

Model 4.048 6 .670 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 31.356
a
 .122 .180 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because 
maximum iterations has been reached. Final solution cannot 
be found. 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 KPerubahanMono 

Percentage 
Correct  Membaik Memburuk 

Step 1 KPerubahanMono Membaik 22 1 95.7 

Memburuk 6 2 25.0 

Overall Percentage   77.4 
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Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 31.356
a
 .122 .180 

a. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 KPerubahanGDP .886 1.071 .684 1 .408 2.425 

KUsia 17.694 40193.149 .000 1 1.000 48331457.776 

KKelompok .196 .990 .039 1 .843 1.217 

Merokok(1) .954 1.830 .272 1 .602 2.596 

JK(1) 1.965 2.018 .947 1 .330 7.132 

KLamaDM -.789 1.000 .623 1 .430 .454 

Constant -38.400 80386.299 .000 1 1.000 .000 

 

Variables in the Equation 

 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 KPerubahanGDP .297 19.778 

KUsia .000 . 

KKelompok .175 8.465 

Merokok(1) .072 93.755 

JK(1) .136 372.700 

KLamaDM .064 3.224 

Constant   

 

Logistic Regression 

Case Processing Summary 
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Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 31 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 31 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 31 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 
cases. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Membaik 0 

Memburuk 1 

 

Categorical Variables Codings 

 

Frequency 

Parameter 
coding 

(1) 

JK Pria 18 1.000 

Wanita 13 .000 

Merokok TDK 14 1.000 

YA 17 .000 

 

Block 0: Beginning Block 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 KPerubahanDNS 

Percentage 
Correct  Membaik Memburuk 

Step 0 KPerubahanDNS Membaik 19 0 100.0 
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Memburuk 12 0 .0 

Overall Percentage   61.3 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.460 .369 1.553 1 .213 .632 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables KPerubahanGDP .776 1 .379 

KUsia 1.636 1 .201 

KKelompok 5.552 1 .018 

Merokok(1) 1.372 1 .242 

JK(1) 2.162 1 .141 

KLamaDM .392 1 .531 

Overall Statistics 12.083 6 .060 

 

Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 14.983 6 .020 

Block 14.983 6 .020 

Model 14.983 6 .020 

 

Model Summary 
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Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 26.398
a
 .383 .520 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because 
maximum iterations has been reached. Final solution cannot 
be found. 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 KPerubahanDNS 

Percentage 
Correct  Membaik Memburuk 

Step 1 KPerubahanDNS Membaik 16 3 84.2 

Memburuk 4 8 66.7 

Overall Percentage   77.4 

a. The cut value is .500 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 KPerubahanGDP 1.161 1.160 1.001 1 .317 3.194 

KUsia -24.052 40193.116 .000 1 1.000 .000 

KKelompok 2.972 1.267 5.505 1 .019 19.529 

Merokok(1) 1.378 1.949 .500 1 .479 3.968 

JK(1) -.804 2.034 .156 1 .693 .447 

KLamaDM 1.393 1.228 1.287 1 .257 4.028 

Constant 38.336 80386.233 .000 1 1.000 4.457E16 

 

Variables in the Equation 

 95% C.I.for EXP(B) 
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Lower Upper 

Step 1
a
 KPerubahanGDP .328 31.052 

KUsia .000 . 

KKelompok 1.631 233.798 

Merokok(1) .087 180.911 

JK(1) .008 24.095 

KLamaDM .363 44.719 

Constant   

Logistic Regression 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 31 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 31 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 31 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 
cases. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Membaik 0 

Memburuk 1 

 

Categorical Variables Codings 

 

Frequency 

Parameter 
coding 

(1) 

JK Pria 18 1.000 
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Wanita 13 .000 

Merokok TDK 14 1.000 

YA 17 .000 

 

Block 0: Beginning Block 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 KPerubahanGDP 

Percentage 
Correct  Membaik Memburuk 

Step 0 KPerubahanGDP Membaik 16 0 100.0 

Memburuk 15 0 .0 

Overall Percentage   51.6 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.065 .359 .032 1 .857 .938 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables KUsia .969 1 .325 

KKelompok 1.569 1 .210 

Merokok(1) .027 1 .870 

JK(1) .267 1 .605 

KLamaDM 1.922 1 .166 

KPerubahanMono .860 1 .354 

KPerubahanDNS .776 1 .379 
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Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 KPerubahanGDP 

Percentage 
Correct  Membaik Memburuk 

Step 0 KPerubahanGDP Membaik 16 0 100.0 

Memburuk 15 0 .0 

Overall Percentage   51.6 

Overall Statistics 8.911 7 .259 

 

Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 11.449 7 .120 

Block 11.449 7 .120 

Model 11.449 7 .120 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 31.494
a
 .309 .412 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because 
maximum iterations has been reached. Final solution cannot 
be found. 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 KPerubahanGDP 

Percentage 
Correct  Membaik Memburuk 

Step 1 KPerubahanGDP Membaik 12 4 75.0 
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Memburuk 5 10 66.7 

Overall Percentage   71.0 

a. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 KUsia 44.191 47915.572 .000 1 .999 1.556E19 

KKelompok 1.127 1.010 1.244 1 .265 3.086 

Merokok(1) -23.342 26084.637 .000 1 .999 .000 

JK(1) -23.748 26084.637 .000 1 .999 .000 

KLamaDM -2.024 1.293 2.451 1 .117 .132 

KPerubahanMono 1.131 1.115 1.030 1 .310 3.099 

KPerubahanDNS .594 1.092 .295 1 .587 1.810 

Constant -64.790 84512.580 .000 1 .999 .000 

 

Variables in the Equation 

 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 KUsia .000 . 

KKelompok .426 22.341 

Merokok(1) .000 . 

JK(1) .000 . 

KLamaDM .010 1.665 

KPerubahanMono .349 27.546 

KPerubahanDNS .213 15.389 

Constant   
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a. Variable(s) entered on step 1: KUsia, KKelompok, Merokok, JK, KLamaDM, KPerubahanMono, 
KPerubahanDNS. 

 

 

 
 


