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ABSTRACT 

Diabetic foot ulcer is the most feared chronic complication for diabetic (DM). DM 

with ulcer is a chronic disease needed to avoid complications can decrease in the quality 

of life of patients. Efforts can be made to overcome changes in quality of life include 

reducing the intensity of pain and odor on the ulcer, preventing amputation and Hyperbaric 

Oxygen (HBO) as an adjuvant therapy in accelerating wound healing. This study aims to 

explain the effect of HBO on the quality of life of patients with diabetic foot ulcers at RSAL 

Dr. Ramelan Surabaya. 

This research is an experimental quantitative study using quasy experimental design 

with a non equivalent control group design approach where the intervention group and the 

control group were selected then carried out pre and post test. The sample in this study 

were 70 DM patients suffering from diabetic foot ulcer at RSAL Dr. Ramelan. Data were 

collected through questionnaires characteristic of WHOQOL-BREF quality questionnaire 

respondents who were filled independently by respondents. The analysis techniques used 

were Wilcoxon and Mann Whitney. 

The results of the study in each control and intervention group domain, the average 

pre-test value showed that the quality of life of respondents was in the low category, namely 

physical domains of 68 people (97,1%), psychological domains of 67 people (95,7%), 

social domain 54 people (77,1%), and environmental domain 62 people (88.6%). After 

testing using Mann Whitney in the post test, the physical p value domain reached 0.00 (p 

<0.05), at the psychological domain 0.012 (p <0.05), social domain 0.003 (p <0.05 ), and 

environmental domain 0,001 (p <0.05), where the intervention group has a better value 

than the control group. 

Based on this study it can be concluded that there is a significant difference between 

the quality of life of patients with ulcer before and after HBO according to physical, 

psychological, social, and environmental health domains, and the influence of HBO on the 

quality of life of patients with ulcer at RSAL Dr. Ramelan Surabaya. Therefore it is 

necessary to socialize the effect of HBO on DM patients with foot ulcer, as a treatment 

option for improving the quality of life of DM patients with foot ulcers. 

 

Keywords: diabetic foot ulcer, hyperbaric oxygen, quality of life
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diabetes melitus (DM) menjadi fenomena di tingkat global terutama di 

negara berkembang seperti Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas DM yang 

masih tinggi. Di Indonesia, DM menjadi salah satu penyakit dengan beban biaya 

pelayanan medis tertinggi setelah penyakit jantung dan stroke (Kemenkes, 2016). 

Pencegahan dan pengendalian penyakit DM sudah banyak diketahui, akan tetapi 

masih banyak dijumpai DM dengan komplikasi yang menjadi penyebab kematian 

tertinggi ketiga di Indonesia. Diantara komplikasi kronik DM, ulkus kaki diabetik 

(UKD) merupakan komplikasi menahun yang paling ditakuti bagi penderita DM, 

baik ditinjau dari lama perawatan maupun tingginya biaya yang diperlukan (Langi, 

2011). Proses penyembuhan dan pengobatan yang cukup lama membuat timbulnya 

perasaan negatif seperti perasaan pasrah dan putus asa (Maskuri et al., 2014). 

Data dari Global status report on Noncommunicable Diseases (NCD) World 

Health Organization (WHO) DM menempati peringkat ke-6 sebagai penyebab 

kematian. International Diabetes Federation (IDF) memperhitungkan angka 

kejadian DM di dunia pada tahun 2012 adalah 371 juta jiwa, tahun 2013 meningkat 

menjadi 382 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2035 DM akan meningkat 

menjadi 592 juta jiwa (Triyanisya, 2013). Di Indonesia angka kejadian DM 

termasuk urutan terbesar ke-7 dunia yaitu sebesar 7,6 juta jiwa sedangkan angka 

kejadian penderita UKD sebesar 15% dari penderita DM. Bahkan angka kematian 

dan amputasi masih tinggi yaitu sebesar 32,5% dan 23,5% (Prastica, 2013).  
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DM dengan UKD merupakan penyakit kronik sehingga diperlukan 

pengelolaan yang terus menerus agar tidak terjadi komplikasi yang dapat berakibat 

pada penurunan kualitas hidup penderita (Hasanat dan Ningrum, 2010). Penelitian 

yang dilakukan oleh Roni, (2012) dengan hasil bahwa pasien DM yang mengalami 

UKD di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru memiliki tingkat kualitas hidup rendah. 

Penurunan kualitas hidup pada penderita DM dengan UKD bisa dikarenakan sifat 

penyakit yang kronik sehingga dapat berdampak pada pengobatan dan terapi yang 

sedang dijalani (Rahmat, 2010). Menurut Mandagi, (2010), faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kualitas hidup pada pasien DM diantaranya adalah usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, status pernikahan, lama 

menderita, dan komplikasi DM.  

Penurunan kualitas hidup pada penderita UKD berkaitan dengan keterbatasan 

dalam melakukan aktivitas, disabilitas, dan nyeri akibat ulkus (Ribu and Wahl, 

2004). Studi yang dilakukan oleh Meeijer et al., (2001) juga melaporkan bahwa 

health quality of life penderita DM dengan UKD lebih rendah dari pada penderita 

DM bukan dengan ulkus. Selain faktor fisik, penderita yang mengalami UKD 

melaporkan kualitas hidup mereka juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikososial. 

Masalah psikososial tersebut diantaranya adanya pembatasan berinteraksi dan 

isolasi dari kehidupan sosialnya (Kinmond et al., 2003).  

Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan menunjang untuk mencapai 

derajat kesehatan setinggi-tingginya. Hiperbarik oksigen (HBO) merupakan salah 

satu pilihan terapi adjuvan dalam pengobatan UKD (Heyman et al., 2016). HBO 

merupakan pemberian oksigen 100% dimana penderita berada dalam suatu ruangan 

bertekanan tinggi dan bernafas dengan oksigen murni pada tekanan udara lebih 
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besar daripada udara atmosfir normal yaitu 1 ATA (Atmosfir Absolut). Peranan 

HBO adalah memperbaiki jumlah oksigen yang dihantarkan ke daerah luka, baik 

yang berikatan dengan haemoglobin maupun yang terlarut dalam plasma. Dengan 

demikian, tingkat kesembuhan luka berhubungan langsung dengan kadar oksigen 

dalam jaringan (Carls et al., 2013).  

Efektifitas HBO dalam penanganan UKD sudah banyak didokumentasikan di 

berbagai pusat kesehatan dunia. Berdasarkan hasil dari beberapa Randomized 

Control Trial (RCT) yang pernah dilakukan, HBO direkomendasi sebagai terapi 

tambahan yang segera diberikan pada penderita UKD Wagner derajat 3 atau lebih 

(moderate recomendation), untuk mencegah amputasi mayor dan meningkatkan 

penyembuhan luka (Huang et al., 2015). Dengan proses penyembuhan luka yang 

cepat, dapat menurunkan risiko amputasi, meminimalkan risiko kematian, serta 

menurunkan biaya perawatan pada pasien UKD. Hal tersebut akan meningkatkan 

kuliatas hidup penderita. 

Edukasi kualitas hidup dianggap penting karena kualitas hidup merupakan 

persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan, budaya, sistem nilai yang erat 

hubungannya dengan tujuan hidup, harapan dan standar hidup (WHO, 2004). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya perubahan kualitas hidup 

diantaranya yakni mengurangi intensitas nyeri dan bau pada ulkus sehingga 

penderita UKD mendapatkan kesempatan yang sama dalam beraktivitas dan 

bersosialisasi dengan lingkungan, mencegah terjadinya amputasi pada UKD 

dengan manajemen perawatan luka yang tepat dan HBO sebagai terapi adjuvant 

dalam mempercepat penyembuhan luka. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah 

bagaimana pengaruh hiperbarik oksigen terhadap kualitas hidup penderita ulkus 

kaki diabetik di RSAL Dr. Ramelan Surabaya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan umum  

Menjelaskan pengaruh hiperbarik oksigen terhadap kualitas hidup penderita 

ulkus kaki diabetik di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.  

 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik menurut 

domain kesehatan fisik.  

2. Mengidentifikasi kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik menurut 

domain psikologis. 

3. Mengidentifikasi kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik menurut 

domain hubungan sosial. 

4. Mengidentifikasi kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik menurut 

domain lingkungan. 

5. Menganalisis pengaruh HBO terhadap kualitas hidup penderita ulkus kaki 

diabetik di RSAL Dr. Ramelan Surabaya. 
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1.4. Manfaat 

1.4.1. Teoritis 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih pengetahuan terkait 

kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik yang menjalani hiperbarik oksigen.  

1.4.2. Praktis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelayanan kesehatan dalam 

meningkatkan pengelolaan pemberian hiperbarik oksigen yang dapat berperan 

dalam meningkatkan kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Dasar Diabetes Melitus (DM) 

2.1.1. Definisi DM 

1. Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit metabolik karena adanya 

masalah pada pengeluaran insulin, aksi insulin atau keduanya 

(Ignatavicus et al., 2016). 

2. DM atau yang sering isbut kencing manis adalah suatu penyakit kronik 

yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau 

tidak dapat menggunakan insulin (resistensi insulin), dan didiagnosa 

melalui pengamatan kadar glukosa di dalam arah. Insulin merupakan 

hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berperan dalam 

meamsukkan glukosa dari aliran darah ke sel-sel tubuh untuk digunakan 

sebagai sumber energi (IDF, 2015). 

2.1.2. Klasifikasi DM  

Tipe DM berdasarkan etiologi atau faktor penyebabnya. American Diabetes 

Association (ADA) menyatakan bahwa secara umum DM dibagi menjadi DM tipe 

1 dan DM tipe 2 (Lewis et al., 2014). Berikut penjelasannya: 

1. DM tipe 1 terjadi karena kelainan autoimun dimana sel β pakkreas hancur 

pada orang yang rentan secara genetik dan tidak menghasilkan insulin 

(Ignatavicus et al., 2016). ADA menyatakan bahwa DM tipe 1 biasanya 

didiagnosa pada anak-anak dan dewasa muda yang sebelumnya disebut 

sebagai diabetes juvenile. Black dan Hawks (2014) mengatakan bahwa 

DM tipe 1 diturunkan secara heterogen, sifat multigenik, dimana risiko 
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terkena penyakit ini adalah 25-50% pada kembar identik, 6% pada 

saudara kandung, dan 5% kepada anak cucu. Gejala yang timbul pada 

DM tipe 1 adalah poliuri, polidipsi, polifagi, dan kehilangan berat badan 

yang tidak dapat dijelaskan (Khadori, 2016). 

2. DM tipe 2 adalah masalah pada tubuh karena menurunnya kemampuan 

sel untuk menerima insulin yang disebut resistensi insulin (Ignatavicus 

et al., 2016). Pada orang dewasa, DM tipe2 ditemukan 90% dari semua 

kasus diabetes (Centers for Control Disease Pervention, 2014). Biasanya 

terdiagnosis setelah usia 40 tahun dan lebih umum diantara dewasa tua, 

dewasa obesitas, dan etnik serta populasi ras tertentu (Black dan Hawks, 

2014). DM tipe 2 terjadi karena faktor genetik dan lingkungan. Faktor 

genetik berhubungan dengan sekresi insulin dan retensi insulin, 

sedangkan faktor lingkungan berhubungan dengan obesitas, makan 

berlebih, kurang olahraga dan stress serta penuaan (Kaku, 2010).  

2.1.3. Patofisiologi DM  

Gangguan-gangguan patofisiologi DM dikaitkan dengan ketidakmampuan 

tubuh untuk merombak glukosa menjadi energi karena tidak ada atau kurangnya 

produksi insulin di dalam tubuh. Insulin adalah suatu hormon pencernaan yang 

dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan berfungsi untuk memasukkan gula ke dalam 

sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Pada penderita DM, insulin yang 

dihasilkan tidak mencukupi sehingga menumpuk dalam darah (Agoes, 2013).  

Patofisiologi DM tipe 1 terdiri atas autoimun dan non-imun. Pada autoimun-

mediated DM, faktor lingkungan dan genetik diperkirakan menjai faktor pemicu 

kerusakan sel β pancreas. Tipe ini disebut tipe 1A, sedangkan tipe non-imun lebih 
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umum daripada autoimun. Tipe non-imun tejadi sebagai akibat sekunder dari 

penyakit lain seperti pankreatitis atau gangguan idiopatik (Brashers et al., 2014). 

DM tipe 2 adalah hasil dari gabungan resistensi dan sekresi insulin yang tidak 

adekuat, hal tersebut menyebabkan predominan resistensi insulin sampai dengan 

predominan kerusakan sel β. Kerusakan sel β yang ada bukan suatu autoimun 

mediated. Pada DM tipe 2 tidak ditemukan pertanda autontibodi. Pada resistensi 

insulin, konsentrasi insulin yang beredar mungkin tinggi tetapi pada keadaan 

gangguan fungsi sel β yang berat kondisinya dapat rendah. Pada dasarnya resistensi 

insulin dapat terjadi akibat perubahan yang mencegah insulin mencapai reseptor 

perubahan dalam pengikatan insulin atau transduksi sinyal oleh reseptor, atau 

perubahan dalam salah satu tahap kerja insulin pra reseptor. Semua kelainan yang 

menyebabkan gangguan transpor glukosa dan resistensi insulin akan menyebabkan 

hiperglikemia sehingga menimbulkan manifestasi DM (Rustama et al., 2010). 

2.1.4. Manifestasi Klinis 

DM sering muncul dan berlangsung tanpa timbulnya tanda dan gejala klinis 

yang mencurigakan, bahkan kebanyakan orang tidak merasakan adanya gejala. 

Akibatnya, penderita baru mengetahui menderita DM setelah timbulnya 

komplikasi. DM tipe 1 yang dimulai paa usia uda memberikan tanda-tanda yang 

mencolok seperti tubuh kurus, hambatan pertumbuhan, retardasi mental (Agoes, 

2013). Berbeda dengan DM tipe 2 yang kebanyakan mengalami penurunan berat 

badan, penderita DM tipe 2 seringkali peningkatan berat badan. Hal ini disebabkan 

terganggunya metabolisme karbohidrat karena hormon lainnya terganggu 

(Mahenra et al., 2008). 
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Tiga serangkai yang klasik tentang gejala DM adalah poliuri (sering kencing), 

polidipsi (sering merasa kehausan) dan polifagi (sering merasa lapar). Gejala awal 

tersebut berhubungan dengan efek langsung dari kadar gula darah yang tinggi. Jika 

kadar gula lebih tinggi dari normal, ginjal akan membuang air tambahan untuk 

mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Oleh karena ginjal 

menghasilkan air kemih dalam jumlah yang berlebihan, penderita sering berkemih 

dalam jumlah yang banyak (poliuri). Akibat lebih lanjut adalah penderita 

merasakan haus yang berlebihan sehingga banyak minum (polidipsi). Selain itu, 

penderita mengalami penurunan berat badan karena sejumlah besar kalori hilang ke 

dalam air kemih. Untuk mengkompensasi hal tersebut, penderita seringkali 

merasakan lapar yang luar biasa sehingga banyak makan atau polifagi (Kisnatuti et 

al., 2014).  

Kadang-kadang penderita DM tidak menunjukkan gejala klasik tetapi 

penderita tesebut baru menunjukkan gejala sesudah beberapa bulan atau beberapa 

tahun mengidap DM. gejala ini disebut gejala kronik atau menahun. Gejala kronik 

ini yang paling sering membawa penderita DM berobat pertama kali. Gejalanya 

berupa kesemutan, kulit terasa panas, terasa tebal di kulit sehingga bila berjalan 

seperti di atas bantal atau kasur, kram, mudah mengantuk, mata kabur, gatal 

disekitar kemaluan terutama wanita, seta gigi mudah goyah dan mudah lepas 

(Tjokroprawiro, 2011). 

2.1.5. Pemeriksaan Penunjang  

DM didiagosis menggunakan tes laboratorium dengan mengukur level 

glukosa darah (Hannon et al., 2010). Tes glukosa darah tersebut menurut Willias 

dan Hopper, (2015) yaitu: 
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1. Glukosa Darah Puasa (GDP)  

ADA menyampaikan bahwa normal gluosa darah adalah kurang dari 

100 mg/dl. Pasien didiagnosa dengan DM apabila nilai GDP 126 mg/dl atau 

lebih, yang diambil minimal 18 jam puasa. Jika GDP antara 100-126 mg/dl 

maka pasien mengalami glukosa puasa terganggu dan prediabetes.  

2. Glukosa Darah Acak (GDA) 

GDA disebut juga sebagai Gula Darah Sewaktu (GDS). Pemeriksaan 

GDS bertujuan untuk mengetahui kadar gluosa darah pasien dan ketentuan 

program terapi medik tanpa ada persiapan khusus ataupun bergantung pada 

waktu makan pasien. DM ditegakkan apabila nilai GDS 200 mg/dl atau lebih 

dengan gejala diabetes.  

3. Tes Toleransi Glukosa Oral atau Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) 

OGTT dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis DM pada pasien 

yang memiliki kadar gula darah dalam batas normal-tinggi atau sedikit 

meningkat. OGTT mengukur glukosa darah pada interval setelah pasien 

minum minuman karbohidrat terkonsentrasi. DM ditegakkan bila level GD 

adalah 200 mg/dl atau lebih setelah 2 jam, jika GD 140-199 mg/dlsetelah 2 

jam didiagnosa dengan IFG dan prediabetes.  

4. Glycohemoglobin test  

Glycohemoglobin disebut juga sebagai glycosylated hemoglobin 

(HbA1c) atau hemoglobin A1c. HbA1c adalah 4% hingga 6%, dikatakan DM 

apabila HbA1c adalah 6.5% atau lebih, sementara nilai HbA1c 6% hingga 

6.5% berisiko tinggi mempunyai diabetes (pradiabetes). 
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2.1.6 Komplikasi DM 

Hiperglikemia yang terjadi dari waktu ke waktu dapat menyebabkan 

kerusakan berbagai sistem tubuh terutama syaraf dan pembuluh arah. Khan et al., 

(2015) menyatakan bahwa masalah yang mengancam kehidupan orang dengan DM 

yang tidak terkontrol adalah hiperglikemia dengan ketoasidosis atau sindrom 

hiperglikemia hiperosmolar nonketosis (hyperglycemic hyperosmolat nonketotic 

syndrome). Ketoasidosis merupakan gangguan metabolik paling serius pada DM 

tipe 1 dan terjadi paling sering pada remaja dan lansia, sedangkan HHNS terjadi 

pada lansia dengan DM tipe 2 (Black dan Hawks, 2014). Beberapa penyakit 

lanjutan dari DM secara umum (Kemenkes RI, 2014) adalah: 

1. Meningkatnya risiko penyakit jantung dan stroke 

2. Neuropati atau kerusakan syaraf paa kaki sehingga terjadi ulkus kaki, 

infeksi bahkan amputasi kaki  

3. Retinopati diabetikum sebagai penyebab utama kebutaan karena 

rusaknya pembuluh darah kecil pada retina mata 

4. Penyebab utama gagal ginjal 

5. Risiko kematian pda penderita DM dua kali lipat dibandingkan dengan 

yang tidak menderita DM.  

 

2.2. Konsep Ulkus Kaki Diabetik (UKD) 

2.2.1. Definisi UKD 

Ulkus kaki diabetik adalah luka yang dialami oleh penderita diabetes pada 

area kaki dengan kondisi luka mulai dari luka superficial, nekrosis kulit, sampai 

luka dengan ketebalan penuh (full thickness), yang dapat meluas kejaringan lain 

seperti tendon, tulang dan persendian, jika ulkus dibiarkan tanpa penatalaksanaan 
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yang baik akan mengakibatkan infeksi atau gangrene. UKD disebabkan oleh 

berbagai faktor diantaranya kadar glukosa darah yang tinggi dan tidak terkontrol, 

neuropati perifer atau penyakit arteri perifer. UKD merupakan salah satu 

komplikasi utama yang paling merugikan dan paling serius dari diabetes melitus, 

10% sampai 25% dari pasien diabetes berkembang menjadi ulkus kaki diabetik 

dalam hidup mereka (Fernando et al., 2014). 

2.2.2. Etiopatologi  

Ulkus kaki diabetik terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti kadar 

glukosa darah yang tinggi dan tidak terkontrol, perubahan mekanis dalam kelainan 

formasi tulang kaki, tekanan pada area kaki, neuropati perifer, dan penyakit arteri 

perifer aterosklerotik, yang semuanya terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang 

tinggi pada penderita diabetes. Gangguan neuropati dan vaskular merupakan faktor 

utama yang berkonstribusi terhadap kejadian luka, luka yang terjadi pada pasien 

diabetes berkaitan dengan adanya pengaruh saraf yang terdapat pada kaki yang 

dikenal dengan neuropati perifer, selain itu pada pasien diabetes juga mengalami 

gangguan sirkulasi, gangguan sirkulasi ini berhubungan dengan peripheral 

vascular diseases. Efek dari sirkulasi inilah yang mengakibatkan kerusakan pada 

saraf-saraf kaki. Diabetik neuropati berdampak pada sistem saraf autonomi yang 

mengontrol otot-otot halus, kelenjar dan organ viseral. Dengan adanya gangguan 

pada saraf autonomi berpengaruh pada perubahan tonus otot yang menyebabkan 

gangguan sirkulasi darah sehingga kebutuhan nutrisi dan metabolisme di area 

tersebut tidak tercukupi dan tidak dapat 17 mencapai daerah tepi atau perifer. Efek 

ini mengakibatkan gangguan pada kulit yang menjadi kering dan mudah rusak 

sehingga mudah untuk terjadi luka dan infeksi. Dampak lain dari neuropati perifer 
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adalah hilangnya sensasi terhadap nyeri, tekanan dan perubahan temperatur (Chuan 

et al., 2015). 

2.2.3. Klasifikasi UKD 

Berbagai macam pengklasifikasian derajat ulkus digunakna oleh ahli. Sumpio 

et al., (2005) dan Sigh et al., (2013) mengatakan bahwa pengklasifikasikan derajat 

ulkus yang popular dan mudah diaplikasikan adalah metode pengklasifikasian 

berdasarkan Wagner dan Texas University.  

Tabel 2.1. Klasifikasi Ulkus Kaki Diabetik Wagner Meggitt  

Grade Deskripsi 

0 Tidak terdapat luka, gejala hanya seperti nyeri 

1 Ulkus dangkal atau superficial 

2 Ulkus dalam mencapa tendon 

3 Ulkus dngan kedalaman mencapai tulang 

4 Terdapat gangren pada kaki bagian depan 

5 Terdpat gangrene pada seluruh kaki 

 

Klasifikasi pada Tabel 2.1 telah dikembangkan pada tahun 1970-an, dan telah 

menjadi sistem penilaian yang paling banyak diterima secara universal dan 

digunakan untuk ulkus kaki diabetik (Mark and Warren, 2007). 

 Tabel 2.2. Klasifikasi Ulkus Kaki menurut University of Texas 

 Grade 0 Grade 1  Grade 2  Grade 3 

Stage A Pre/post ulserasi 

dengan jaringan 

epitel yang 

lengkap  

Luka 

superfissial, 

tidak melibatkan 

tendon atau 

tulang 

Luka menembus 

ke tendon atau 

kapsul tulang 

Luka 

menembus ke 

tulang atau 

sendi 

Stage B Infeksi  Infeksi  Infeksi  Infeksi  

Stage C Iskemia  Iskemia  Iskemia  Iskemia  

Stage D Infekasi dan 

iskemia  

Infeksi dan 

iskemia  

Infeksi dan 

iskemia  

Infeksi dan 

iskemia  

 

Klasifikasi University of Texas merupakan kemajuan dalam pengkajian kaki 

diabetes. Sistem ini menggunakan empat nilai, masing-masing yang dimodifikasi 

oleh adanya infeksi (Stage B), iskemia (Stage C), atau keduanya (Stage D). Sistem 
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ini telah divalidasi dan digunakan pada umumnya untuk mengetahui tahapan luka 

dan memprediksi hasil dari luka yang bisa cepat sembuh atau luka yang 

berkembang kearah amputasi (James, 2008). 

2.2.4. Faktor risiko UKD 

The American Diabetes Association mengatakan bahwa seseorang dengan 

DM memiliki resiko tinggi mengalami ulkus kaki diabetik. Adapun faktor risiko 

tersebut antara lain laki-laki, klien dengan kontrol glukosa yang buruk, sudah 

mengalami diabetes melitus>10 tahun, atau klien DM yang telah mengalami 

komplikasi kardiovaskular, retina atau ginjal/renal (Sumpio et al., 2005).  

Mengenal faktor risiko yang dapat menyebabkan ulkus pada kaki diabetik 

merupakan salah satu hal yang penting dilakukan sebagai upaya pencegahan. Faktor 

risiko tersebut antara lain gangguan saraf, kelainan bentuk kaki, peningkatan 

tekanan atau beban pada kaki, kelainan tulang-tulang kaki, gangguan pembuluh 

darah, riwayat luka pada kaki, kelainan pertumbuhan kuku, tingkat pendidikan dan 

lingkungan sosial, dan pemakaian sepatu yang tidak sesuai (Darmowidjojo, 2009). 

Dua faktor yang berperan penting dalam kejadian ulkus kaki diabetik antara 

lain gaya gesekan dan gaya tekanan. Gaya gesekan terjadi akibat adanya sentuhan 

kulit dengan permukaan benda seperti sepatu saat berjalan. Sedangkan gaya tekanan 

terjadi akibat proporsi berat badan, semakin tinggi berat badan maka tekanan yang 

dihasilkan oleh kaki maka semakin tinggi pula. Hal ini ditambah dengan kelainan-

kelainan yang terdapat pada kaki diabetik seperti adanya kalus, bentuk kaki yang 

menonjol, tulang jari kaki atau kaki yang miring sehingga akan memudahkan untuk 

terjadi sobekan pada permukaan kulit kaki. 
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Tekanan dan gesekan pada kulit akan merusak integritas jaringan kulit yang 

awalnya lesi pra-ulkus (pendarahan dalam kalus, kulit melepuh, lecet, dsb). Jika hal 

ini tidak disadari oleh klien maka luka akan menjadi luas dan melebar sehingga 

sangat berisiko untuk terjadinya infeksi sehingga harus diamputasi. 

2.2.5.  Fase penyembuhan UKD 

Proses penyembuhan luka adalah proses restorasi alami luka yang melibatkan 

sebuah proses yang kompleks, dinamis dan terintegrasi pada sebuah jaringan karena 

adanya kerusakan. Dalam kondisi normal proses tersebut dapat dibagi menjadi 4 

fase yaitu: (1) Fase Hemostasis (2) Fase Inflamasi (3) Fase Proliferasi (4) Fase 

Remodeling (Suriadi, 2015). Proses penyembuhan luka pada ulkus kaki diabetik 

pada dasarnya sama dengan proses penyembuhan luka secara umum, tetapi proses 

penyembuhan ulkus kaki diabetik memerlukan waktu yang lebih lama pada fase-

fase tertentu karena terdapat berbagai macam penyulit diantaranya: kadar glukosa 

darah yang tinggi, infeksi pada luka dan luka yang sudah mengarah dalam keadaan 

kronis. Hal tersebut memperpanjang fase inflamasi penyembuhan luka karena zat 

inflamasi dalam luka kronis lebih tinggi dari pada luka akut (Syabariyah, 2015).  

Hemostasis adalah fase pertama dalam proses penyembuhan luka, setiap 

kejadian luka akan melibatkan kerusakan pembuluh darah yang harus dihentikan. 

Pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi akibat respon dari cedera yang 

terjadi, cedera jaringan menyebabkan pelepasan tromboksan A2 dan prostaglandin 

2-alpha ke dasar luka yang diikuti adanya pelepasan platelet atau trombosit. Tidak 

terkontrolnya kadar glukosa dalam darah menyebabkan adanya gangguan pada 

dinding endotel kapiler, hal ini dikarenakan oleh adanya respon vasodilatasi yang 

terbatas dari membran basal endotel kapiler yang menebal pada penderita diabetes. 
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Kadar glukosa darah yang tinggi juga berpengaruh pada fungsi enzim aldose 

reduktase yang berperan dalam konversi jumlah glukosa yang tinggi menjadi 

sorbitol sehingga menumpuk pada sel yang menyebabkan tekanan osmotik 

mendorong air masuk ke dalam sel dan mengakibatkan sel mengalami kerusakan. 

Penebalan membrane kapiler yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa darah 

menyebabkan peningkatan viskositas darah dan berpengaruh pada penebalan 

membran kapiler tempat menempelnya eritrosit, trombosit dan leukosit pada lumen 

pembuluh darah. Hal-hal tersebut dapat menjadi penyebab gangguan dari fase 

inflamasi yang memperburuk proses penyembuhan luka (Syabariyah, 2015).  

Fase proliferasi pada proses penyembuhan ulkus kaki diabetik juga 

mengalami perubahan dan perbedaan dengan fase proliferasi penyembuhan pada 

luka normal, pada luka normal fase proliferasi berakhir dengan pembentukan 

jaringan granulasi dan kontraktur yang sudah terjadi, pembuluh darah yang baru 

menyediakan titik masuk ke luka pada sel-sel seperti makrofag dan fibroblast. 

Epitelisasi akan menjadi fase awal dan diikuti makrofag yang terus memasok faktor 

pertumbuhan merangsang angiogenesis lebih lanjut dan fibroplasia proses 

angiogenesis, granulasi dan kontraksi pada luka. Pada fase proliferasi ulkus kaki 

diabetik mengalami pemanjangan fase yang menyebabkan terjadinya pembentukan 

granulasi terlebih dahulu pada dasar luka, granulasi akan mengisi celah yang 

kosong dan epitelisasi akan menjadi bagian terakhir pada fase ini. Hal ini juga 

disebabkan karena kekurangan oksigen pada jaringan, oksigen berperan sebagai 

pemicu aktivitas dari makrofag. Epitelisasi pada luka ini juga mengalami gangguan 

migrasi dari keratinosit yang nantinya akan membentuk lapisan luar pelindung atau 

stratum korneum sehingga mengakibatkan kelembapan dari luka akan berkurang 
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yang membuat proses penyembuhan akan sangat lambat. Karena terjadi gangguan 

pada tahap penyembuhan luka maka luka menjadi kronis yang menyebabkan fase 

proliferasi akan memanjang yang berakibat pada fase remodeling berlangsung 

selama berbulan-bulan dan dapat berlangsung hingga bertahun-tahun (Sinno and 

Prakash, 2013). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan ulkus, antara 

lain:  

Tabel 2.3. Faktor-faktor penyembuhan ulkus 

No. Faktor Efek pada penyembuhan luka 

1. Lingkungan luka yang 

lembab  

1) Memacu pertumbuhan jaringan lebih cepat. 

2) Memungkinkan sel-sel epitel untuk bermigrasi ke 

permukaan luka. 

3) Kering pada permukaan luka akan menghilangkan 

cairan fisiologis yang mendukung. 

2. Stres 1) Stress menyebabkan terjadinya hambatan substansial 

dalam proses penyembuhan luka. 

2) Stress memicu tubuh untuk melepaskan katekolamin 

yang menyebabkan vasokontriksi.  

3.  Kurang tidur/istirahat 1) Perbaikan dan laju pembelahan sel dapat ditingkatkan 

dengan tidur/istirahat yang cukup dan berkualitas. 

2) Tidur adalah periode dimana sel-sel melakukan 

perbaikan, termasuk hormon yang aktif saat tidur. 

4. Obat-obatan yang 

mengandung antiseptik 

(iodine, peroksida, 

alkohol, dsb) 

1) Menyebabkan kerusakan sel-sel dan jaringan dalam 

perbaikan luka. 

2) Bersifat toksik pada fibroblast, sel darah merah dan sel 

darah putih. 

5. Sel debris, jaringan mati 

dan benda asing 

1) Menghambat penutupan luka. 

2) Meningkatkan respon inflamasi. 

3) Menghambat proses proliferasi luka. 

6. Infeksi  1) Meningkatkan respon inflamasi. 

2) Meningkatkan kerusakan jaringan. 

3) Infeksi yang berkelanjutan pada luka akan 

memperburuk kondisi luka dan dapat menyebabkan 

sepsis. 

7. Stress mekanik (gesekan, 

tekanan dan pergeseran) 

1) Tekanan yang menetap pada luka mengakibatkan aliran 

darah terganggu dan berdampak pada penyembuhan 

luka. 

2) Gesekan akan mengikis, merusak jaringan granulasi dan 

epitel yang baru terbentuk. 

3) Memperpanjang fase inflamasi dari luka. 

8. Radiasi  1) Menghambat aktivitas fibrilastik dan pembentukan 

kapilaria. 

2) Bisa menyebabkan nekrosis jaringan. 

9. Anemia  Mengurangi suplai oksigen kedalam jaringan. 

10. Usia  Penuaan dapat menyebabkan perubahan yang mempengaruhi 

kemampuan kulit dalam penyembuhan dan regenerasi. 
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No. Faktor Efek pada penyembuhan luka 

11. Sistem imun  1) Sistem imun yang optimal diperlukan untuk 

penyembuhan luka. 

2) Individu yang berubah sistemkekebalan tubuhnya akan 

mengalami peningkatan resiko infeksi. 

12. Rokok  1) Merokok dapat membatasi suplai darah melalui 

pembuluh darah yang menyebabkan agregat trombosit, 

dan bekuan darah. 

2) Karbon monoksida dapat mengikat haemoglobin yang 

mengakibatkan menurunnya kadar oksigen untuk 

jaringan. 

 (Maryunani, 2013; Suriadi, 2015) 

Selain beberapa faktor diatas terdapat beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi penyembuhan luka yaitu:  

1) Vaskularisasi perifer  

Gangguan sirkulasi akan menghambat aktivitas neutrophil dan makrofag 

untuk melawan bakteri. Status vaskular yang buruk akan mengurangi 

suplai nutrisi dan oksigen pada area luka serta dapat menghambat respon 

inflamasi pada area luka. Pemeriksaan sirkulasi dan vaskularisasi dapat 

dilakukan dengan diagnostik non-invasif dengan menilai ankle brachial 

index (ABI). Untuk mendapatkan nilai ABI dapat dilakukan dengan 

perhitungan: nilai tekanan sistolik pergelangan kaki dibagi dengan 

tekanan sistolik brakialis.  

2) Kadar glukosa darah  

Kondisi hiperglikemi dapat menghambat sintesa kolagen, menganggu 

sirkulasi dan pertumbuhan kapilaria. Hiperglikemia juga mengganggu 

proses fagositosis. Pada pasien diabetes melitus terdapat hambatan sekresi 

insulin yang mengakibatkan peningkatan gula darah, sehingga nutrisi 

tidak dapat masuk kedalam sel.  
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3) Status gizi dan nutrisi  

Status gizi dan nutrisi yang buruk merupakan faktor utama dalam 

penundaan penyembuhan luka serta dapat mengganggu proses epitelisasi. 

Penilaian status nutrisi pasien dapat dilihat dari analisa biologis dan 

fisiologis pada tingkat seluler. Penilaian kadar hemoglobin dan albumin 

dalam darah dapat merepresentasikan status nutrisi seseorang, 

kekurangan protein dapat mengganggu proses perbaikan dan regenerasi 

pada tingkat seluler. Selain dengan pemeriksaan laboratorium cara 

sederhana untuk mengetahui status gizi seseorang adalah dengan 

mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT). Pengukuran IMT melibatkan 

komposisi dari berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) seseorang. 

2.2.6. Penatalaksanaan UKD 

Standar penatalaknsaan ulkus kaki diabetik dilakukan dalam tim dari 

multidisiplin ilmu. Penatalaksanaan ini bertujuan untuk memastikan kontrol 

glukosa darah, perfusi adekuat, perawatan luika dan debridemen, mengurangi 

beban tekanan (offloading), serta kontrol infeksi dengan antibiotik yang sesuai dan 

penggantian balutan, serta tindakan operasi atau bedah untuk mencegah komplikasi 

dan mempercepat proses penyembuhan (Sigh et al., 2013). 

1. Debridemen 

Penyembuhan luka lebih cepat terjadi jika kondisi luka terbas dari jaringan 

mati/nekrotik serta material yang menghambat pertumbuhan jaringan baru. Luka 

tidak akan sembuh apabila masih didapatkan jaringan nekrotik, debris, callus, 

fistula/rongga yang memungkinkan kuman berkembang. Penatalaksanaan ulkus 

kaki diabetik ini salah satunya dengan debridemen. Debridemen berfungsi untuk 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HIPERBARIK OKSIGEN ... DISMALYANSA



 

 

menghilangkan jaringan mati atau nekrotik dan benda asing serta dapat 

mengoptimalkan kondisi lingkungan sekitar luka (Sumpio et al., 2005). 

Debridemen tidak hanya dilakukan melalui proses pembedahan. Metode lain yang 

dilakukan adalah debridemen dengan menggunakan balutan basah-kering (wet to 

dry dressing), debridemen memggunakan enzim seperti kolagen sebagai salep, dan 

ada juga autolitik debridemen dengan menggunakan balutan yang mempertahankan 

kelembaan (moisture retaining dressing) (Sigh et al., 2013). Dari berbagai macam 

debridemen, debridemen bedah merupakan jenis debridemen yang paling cepat dan 

efisien. Tujuan debridemen bedah:  

1) Mengevakuasi bakteri kontaminasi 

2) Mengangkat jaringan nekrotik sehingga dapat mempercepat 

penyembuhan 

3) Menghilangkan jaringan kalus 

4) Mengurangi risiko infeksi lokal. 

2. Balutan/dressing 

Prinsip perawatan luka diabetes saat ini menekankan pada kelembapan luka 

(moist wound heailng). Kondisi luka yang lembap dan bersih dapat merangsang 

percepatan proses granulasi (Sumpio et al., 2005). Tindakan dressing merupakan 

salah satu komponen penting dalam mempercepat penyembuhan luka. Prinsip 

dressing adalah bagaimana menciptakan suasana dalam keadaan lembab sehingga 

dapat meminimalisasi trauma. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam 

memilih dressing yang akan digunakan, yaitu tipe ulkus, ada atau tidaknya eksudat, 

ada tidaknya infeksi, kondisi kulit sekitar dan biaya. 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HIPERBARIK OKSIGEN ... DISMALYANSA



 

 

3. Mengurangi beban (offloading) 

Pada saat seseorang berjalan maka kaki mendapatkan beban yang besar. 

Neuropati yang terjadi pada penderita DM sangat rentan terjadi luka akibat beban 

dan gesekan yang terjadi pada kaki. Pada penderita DM luka menjadi sulit untuk 

sembuh. Salah satu hal yang sangat penting dalam perawatan kaki diabetik adalah 

mengurangi atau menghilangkaan beban pada kaki (offloading). 

Upaya offloading berdasarkan penelitian terbukti dapat mempercepat 

kesembuhan ulkus. Metode offloading yang sering digunakan adalah mengurangi 

kecepatan saat berjalan kaki, istirahat (bed rest), kursi roda, alas kaki, removable 

cast walker, total contact cast, walker, sepatu boot ambulatory (Sigh et al., 2013). 

Prinsip dari berbagai metode yang dipakai adalah untuk mengurangi tekanan dan 

memberikan tekanan yang merata tidak hanya pada tumit dan ujung kaki. 

4. Penatalaksanaan dengan operasi (Surgical Manajement) 

1) Penutupan luka (Skin Graft) 

Skin graft adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh 

tebalnya kulit dari satu tempat ke tempat lain, dan dibutuhkan revaskularisasi 

untuk menjamin kelangsungan hidup kulit yang idpindahkan tersebut. Luka 

ulkus yang terlihat tendon, ligament dan tulang membutuhkan 

penatalaksanaan skin graft (Attinger et al., 2012 dalam Singh et al., 2013). 

Skin graft dapat diambil dari kulit sendiri maupun donor. Bagian kulit yang 

biasa digunakan untuk skin graft adalah kulit bagian atas vastus lateralis dan 

rektus abdominis (Singh et a.l, 2013).  
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2) Revascularization surgery 

Revaskularisasi dapat menurunkan risiko amputasi pada klien dengan 

iskemik perifer. Prosedur revaskularisasi meliputi bypass grafting atau 

endovascular techniques (angioplasty dengan atau tanpa stent). Komplikasi 

yang harus diperhatikan dalam melakukan revaskularisasi berkaitan dengan 

adanya trombolisis (Singh et al., 2013). 

3) Amputasi 

Amputasi merupakan tindakan paling terakhir jika berbagai macam 

cara telah gagal dan tidak menunjukkan perbaikan. Pasien DM dengan ulkus 

kaki 40-60% mengalami amputasi ekstremitas bawah (Singh et al., 2013). 

Amputasi pada diabetes ini menyebabkan seseorang cacat dan kehilangan 

kemandiriannya (Wounds International, 2013). Indikasi amputasi meliputi:  

1) Iskemik jaringan yang tidak dapat diatasi dengan tindakan 

revaskularisasi. 

2) Infeksi kaki yang mengancam dengan perluasan infeksi yang tidak 

terukur. 

3) Terdapatnya ulkus yang semakin memburuk sehingga tindakan 

pemotongan menjadi lebih baik untuk keselamatan pasien. 

 

2.3. Konsep Dasar Hiperbarik Oksigen (HBO)  

2.3.1. Batasan HBO  

Terapi dengan pemberian oksigen 100% dengan tekanan tinggi (> 1 ATA) di 

dalam Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT). Terapi ini telah digunakan untuk 

menanggulangi berbagai macam penyakit, baik penyakit penyelaman maupun 

penyakit non-penyelaman (Sahni, 2003). 
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Tidak terdapat definisi yang pasti akan tekanan dan durasi yang digunakan 

untuk sesi terapi HBO. Umumnya tekanan minimal yang digunakan adalah sebesar 

2,4 atm selama 90 menit. Biasanya sesi terapi tergantung pada kondisi pasien 

dengan rentang satu sesi untuk keracunan ringan karbon monoksida hingga enam 

puluh sesi atau lebih untuk lesi diabetik pada kaki (Hanabe, 2004). 

Terapi HBO dilakukan dalam 10 hari untuk 1 sesi. Penentuan frekuensi terapi 

yang dilakukan pasien sesuai dengan pemeriksaan pada pasien setelah terapi. 

Apabila hasil pemeriksaan sudah sesuai target penyembuhan penyakit, maka terapi 

dapat dihentikan. Terapi oksigen hiperbarik dilakukan pada tekanan 2,4 atm selama 

90 menit. Tiap 30 menit, pasien diberikan waktu istirahat selama 5 menit. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari keracunan oksigen pada pasien (Lakesla, 2009). 

Oksien 100% diberikan dengan menggunakan masker, sementara gas sekitar 

tubuh merupakan udara normal yang terkompensasi pada tekanan yang sama. Di 

dalam RUBT (Ruang Udara Bertekaan Tinggi) posisi penderita bisa duduk atau 

tiduran (Mahdi, 1999 dalam Samsudin, 2003). RUBT merupakan satu tabung yang 

terbuat dari plat baja yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu diisi udara 

tekan mulai dari 1 ATA sampai beebrapa ATA, tergantung jenis dan penggunaan 

(Mahdi, 1999 dalam Samsudin, 2003). 

2.3.2. Dasar Fisiologi HBO  

Aspek fisiologi dari terapi HBO mencangkup beberapa hal yaitu sebagai 

berikut: 

1. Fase respirasi  

Fase-fase respirasi dari pertukaran gas terdiri dari fase ventilasi, transportasi, 

utilisasi, dan difusi. Denga kondisi tekanan oksigen yang tinggi, diharapkan matriks 
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seluler yang menopang kehidupan suatu organisme mendapatkan kondisi yang 

optimal. Efek fisiologis dapat dijelaskan melalui mekanisme oksigen yang terlarut 

di dalam plasma. Pengangkutan oksigen ke jaringan meningkat seiring dengan 

peningkatan oksigen terlarut dalam plasma (Mahdi, 2009). 

Seperti diketahui, kekurangan oksigen pada tingkat sel menyebabkan 

terjadinya gangguan kegiatan basal yang pokok untuk hidup suatu organisme. 

2. Fase ventilasi  

Fase ini merupakanpenghubung antara fase transportasi dan lingkungan gas 

dari luar fungsi dari saluran pernafasan adalah memberikan O2 dan membuang CO2 

yang tidak diperlukan dalam metabolisme. Gangguan yang terjadi dalam ase ini 

akan menyebabkan hipoksiajaringan. Gangguan tersebut meliputi gangguan 

membran alveoli, atelektasis, penambahan ruang rugi, ketidakseimbangan ventilasi 

alveolar dan perfusi kapiler paru (Pennefather, 2002). 

3. Fase transportasi  

Fase ini merupakan penghubung antara lingkungan luar dengan organ-organ 

(sel dan jaringan). Fungsinya adalah menyediakan gas yang dibutuhkan dan 

membuang gas yang dihasilkan oleh proses metabolisme. Gangguan dapat terjadi 

pada aliran darah lokal atau umum, haemoglobin dan shunt anatomis atau fisiologis. 

Hal ini dapat diatasi dengan merubah tekanan gas di saluran pernafasan (Kindwall 

and Whelan, 1999). 

4. Fase utilisasi  

Pada fase utilisasi terjadi metabolisme seluler, fase ini dapat terganggu 

apabila terjadi gangguan pada fase ventilasi maupun transportasi. Gangguan ini 
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dapat diatasi dengan HBO, kecuali gangguan itu disebabkan oleh pengaruh 

biokimia, enzim, dan cacat atau keracunan (Kindwall and Whelan, 1999). 

5. Fase difusi  

Fase ini adalah fase pembatas fisik antara ketiga fase tersebut dan dianggap 

pasif, namun gangguan pada pembatas ini akan mempengaruhi pertukaran gas.  

6. Pada fase transportasi dan utilisasi oksigen  

1) Efek kelarutan oksigen dalam plasma  

Tekanan barometer normal oksigen larut dalam plasma sangat sedikit. 

Namun pada tekanan oksigen yang aman 3 ATA, dimana PO2 arterial 

mencapai ±2000 mmHg, tekanan oksigen meningkat 10-13 kali dari normal 

dalam plasma. Oksigen yang larut dalam plasma sebesar ± 6 vol % (6 ml O2 

per 100 ml plasma) yang cukup untuk memberi hidup meskipun tidak ada 

darah (Grim et al., 2009). 

2) Hemoglobin 

1 gr Hb dapat mengikat 1,34 ml O2 sedangkan konsentrasi normal dari 

Hb adalah ± 15 gr per 100 ml darah. Bila saturasi Hb 100% maka 100 ml 

darah dapat mengangkut 20,1 ml O2 yang terikat pada Hb (20,1 vol %). Pada 

tekanan normal setinggi permukaan laut, dimana PO2 alveolar dan arteri ± 

100 mmHg, makan saturasi Hb dengan ± 97% dimana kadar O2 dalam darah 

adalah 19,5 vol %. Saturasi Hb akan mencapai 100% pada PO2 arteri antara 

100-200 mmHg (Grim et al., 2009). 

Saat terapi HBO, hemoglobin pada pembuluh darah vena juga 

tersaturasi penuh sehingga tekanan oksigen meningkat pada pembuluh darah. 

Difusi oksigen tergantung pada perbedaan tekanan sehingga oksigen 

dialirkan ke jaringan dari pembuluh darah (Hanabe, 2004).  
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Oksigen dalam darah diangkut dalam bentuk larut dalam cairan plasma 

dan bentuk ikatan dengan haemoglobin. Bagian terbesar berada dalam bentuk 

ikatan dengan haemoglobin dan hanya sebagian kecil dijumpai dalam bentuk 

larut. Dalam HBO, oksigen bentuk larut menjadi amat penting, hal ini 

disebabkan sifat dari oksigen bentuk larut lebih mudah dikonsumsi oleh 

jaringan lewat difusi langsung dari pada oksigen yang terikat lewat sistem 

haemoglobin (Guritno, 2005). 

1. Utilisasi O2 

Ultilisasi O2 rata-rata tubuh manusia dapat diketahui dengan mengukur 

perbedaan antara jumlah O2 yang ada dalam darah arteri waktu meninggalkan 

paru-paru dan jumlah O2 yang ada dalam vena di arteri pulmonalis. Darah 

arteri mengandung ±20% oksigen, sedangkan darah vena mengandung ±14% 

volume oksigen sehingga 6 vol % oksigen dipakai oleh jaringan (Lakesla, 

2009 dalam Huda, 2010). 

2. Efek kardiovaskuler  

HBO menyebabkan penurunan curah jantung sebesar 10-20 % yang 

disebabkan oleh terjadinya bradikardi. Tekanan darah umumnya tidak 

mengalami perubahan selama pemberian HBO. Pada jaringan yang normal 

HBO dapat menyebabkan vasokontriksi sebagai akibat naiknya PO2 arteri. 

Efek vasokontriksi ini kelihatannya merugikan, namun perlu diingat bahwa 

pada PO2 ±2000 mmHg, oksigen yang tersedia dalam tubuh adalah 2 kali 

lebih besar daripada biasanya. Pada keadaan dimana edema, efek 

vasokontriksi yang ditimbulkan oleh HBO dikehendaki karena dapat 

mengurangi edema (Hanabe, 2004).  
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2.3.3 Protap HBO 

Prosedur penatalaksanaan hiperbarik oksigen adalah sebagai berikut 

(Lakesla, 2009): 

1. Sebelum Terapi Hiperbarik Oksigen 

Dokter jaga HBO dan perawat (tender) melaksanakan: 

1) Anamnesis 

Identitas, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, kontra 

indikasi absolut dan relative untuk terapi HBO.  

2) Indikasi HBO 

Beberapa indikasi penyakit yang bisa diterapi HBO adalah penyakit 

dekompresi, emboli udara, keracunan gas CO, HCN, H2S, infeksi seperti 

gangren, osteomyelitis, lepra, mikosis, pada bedah plastik dan rekonstruksi 

seperti luka yang sulit sembuh, luka bakar, operasi re-implantasi dan operasi 

cangkok jaringan. Keadaan trauma seperti crush injury, compartment 

syndrome dan cidera olahraga. Gangguan pembuluh darah tepi berupa syok, 

MCI, operasi bypass jantung dan nyeri tungkai iskemik, bedah ortopedi 

seperti facture non-union, cangkok sclerosis, migrain, edema cerebri, multi 

infrak demensia, cedera medulla spinalis, abses otak dan neuropati perifer. 

Asfiksi seperti tenggelam, inhalasi asap, tercekik. Kondisi masa rehabilitasi 

seperti hemiplegi spastik stroke, paraplegi, miokard insusfisiensi kronik dan 

penyakit pembuluh darah tepi. 

Kontra indikasi absolut, yaitu penyakit pneumothorak yang belum 

ditangani. Kontra indikasi relatif yaitu meliputi keadaan umum lemah, 

tekanan darah sistolik >170 mmHg atau <90 mmHg. Diastole >110 mmHg 
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atau <60 mmHg. Demam tinggi >380C, ISPA (infeksi saluran pernafasan 

atas), sinusitis, Claustropobhia (takut pada ruangan tertutup), penyakit asma, 

emfisema dan retensi CO2, infeksi virus, infeksi aerob seperti TBC, lepra, 

riwayat kejang, riwayat neuritis optik, riwayat operasi thorak dan telinga, 

wanita hamil, penderita sedang kemoterapi seperti terapi adriamycin, 

bleomycin. 

3) Pemeriksaan fisik lengkap. 

4) X-foto thorak PA 

5) Pemeriksaan tambahan bila dianggap perlu yaitu: 

(1) EKG 

(2) Bubble detector untuk kasus penyelaman 

(3) Perfusi da PO2 transcutanes 

(4) Laboratorium darah 

(5) Konsultasi dokter spesialis 

6) Menerangkan manfaat, efek samping, proses dan program terapi HBO, 

yaitu: 

(1) Terapi dilaksanakan di dalam Ruang Udara Bertekanan tinggi. 

(2) Cara adaptasi terhadap perubahan tekanan yaitu mannuver valsava 

atau equalisasi. 

(3) Bernafas menghirup O2 100% melalui masker selama 3 x 30 menit 

untuk table terapi Kindwall atau sesuai table terapi kasus 

penyelaman. 

(4) Efek samping: barotrauma, intoksikasi oksigen. 

(5) Selama terapi didampingi oleh seorang perawat. 
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(6) Menandatangani inform consent. 

3) Selama Terapi Hiperbarik Oksigen 

1) Selama proses kompresi, tender membantu adaptasi peserta terapi HBO 

terhadap peningkatan tekanan lingkungan. 

2) Selama proses menghirup O2 100% 

(1) Observasi tanda-tanda intoksikasi oksigen seperti pucat, keringat 

dingin, twitching, mual, muntah dan kejang. Bila terjadi hal 

demikian maka perawat akan memberitahukan kepada petugas 

diluar baahwa terapi dihentikan sementara sampai menunggu 

kondisi penderita baik, kemudian penderita dikeluarkan dan 

diberikan perawatan sampai kondisi adekuat. 

(2) Observasi tanda-tanda vital dan keluhan peserta terapi HBO 

(3) Untuk kasus penyelaman, observasi sesuai keluhan, yaitu: 

gangguan motorik dan sensorik, rasa nyeri. 

3) Selama proses dekompresi perawat membantu adaptasi peserta terapi 

HBO terhadap pengurangan tekanan lingkungan dengan valsava 

maneuver, menelan ludah atau minum air putih. 

4) Setelah Terapi Hiperbarik Oksigen 

Dokter dan perawat jaga HBO melaksanakan anamnesis setelah terapi, 

evaluasi penyakit, evaluasi ada tidaknya efek samping. Bila kondisi baik maka 

pasien akan dikembalikan ke ruang perawatan seperti semula. 

2.3.4. Prinsip kerja HBO terhadap UKD  

Prinsip kerja Oksigen Hiperbarik diawali dengan pemberian oksigen 100% 

tekanan 2-3 atm. Tahap selanjutnya dilanjutkan dengan pengobatan decompression 
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sickness. Kondisi ini akan memicu meningkatnya fibroblas dan angiogenesis yang 

menyebabkan neovaskularisasi jaringan luka, sintesis kolagen, dan peningkatan 

efek fagositik leukosit. Kemudian akan terjadi peningkatan dan perbaikan aliran 

darah mikrovaskular. Densitas kapiler meningkat sehingga daerah yang mengalami 

iskemia akan mengalami reperfusi. Sebagai respon, akan terjadi peningkatan nitrit 

oksida (NO) hingga 4-5 kali dengan diiringi pemberian oksigen hiperbarik 2-3 ATA 

selama 2 jam. Pada sel endotel ini, oksigen juga meningkatkan intermediet vascular 

endothelial growth factor (VEGF). Melalui siklus Krebs akan terjadi peningkatan 

nikotinamid adenin di nukleotida hidrogen (NADH) yang memicu peningkatan 

fibroblas. Fibroblas diperlukan untuk sintesis proteoglikan dan bersama dengan 

VEGF akan memacu sintesis kolagen pada proses remodelling, salah satu tahapan 

dalam penyembuhan luka. Oksigen penting dalam hidroksilasi lisin dan prolin 

selama proses sintesis kolagen dan penyatuan serta pematangan kolagen. 

Kekurangan oksigen dalam jumlah yang signifikan akan menyebabkan gangguan 

sintesis kolagen. (Figen et al., 2013) 

Luka dapat mengakibatkan bagian tubuh mengalami edema dan infeksi. Di 

bagian edema ini terdapat radikal bebas dalam jumlah yang besar. Daerah edema 

ini mengalami kondisi hipooksigenasi karena hipoperfusi. Peningkatan fibroblas 

sebagaimana telah disinggung sebelumnya akan mendorong terjadinya vasodilatasi 

pada daerah edema tersebut. Jadilah kondisi daerah luka tersebut menjadi 

hipervaskular, hiperseluler, dan hiperoksia. Dengan pemaparan oksigen tekanan 

tinggi, terjadi peningkatan IFN-γ, i-NOS dan VEGF. IFN- γ menyebabkan TH-1 

meningkat yang berpengaruh pada sel β sehingga terjadi peningkatan Ig-G. Dengan 

meningkatnya Ig-G, efek fagositosis leukosit juga akan meningkat. Oksigen 
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hiperbarik meningkatkan pembentukan radikal bebas oksigen, kemudian 

mengoksidasi protein dan lipid membran bakteri, menghancurkan DNA, dan 

menghambat fungsi metabolik bakteri. Enzim superoksid dismutase, katalase, 

glutation, dan glutation reduktase menyebabkan penghambatan pembentukan 

radikal bebas oksigen sampai nantinya kadar oksigen melebihi kadar konsentrasi 

enzim-enzim tersebut. Sehingga pada akhirnya, oksigen akan mengaktifkan 

peroksidase yang akan menghancurkan bakteri. (Sourabh et al., 2012).  

 

2.4. Konsep Kualitas Hidup  

2.4.1. Definisi Kualitas Hidup  

Kualitas hidup sepanjang dua decade terakhir muncul menjadi pembahasan 

yang meluas terutama mengenai multidimensionalitas kualitas hidup itu sendiri. 

Kualitas hidup adalah konsep luas yang mencakup banyak komponen dari 

kesehatan secara keseluruhan dan kesejahteraan misalnya, fisik, psikososial, 

ekonomi, dan budaya (Oliel and Thomas, 2011). Kualitas hidup merupakan konsep 

multidimensi menggabungkan kesejahteraan, partisipasi sosial dan gaya hidup, 

faktor fisik dan psikologis, dan harapan individu untuk hidupnya (Brett et al., 

2012).  

Menurut World Health Organization (WHO), kualitas hidup didefinisikan 

sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka di kehidupan terkait dengan 

konteks sistem nilai dan budaya individu tersebut tinggal serta berhubungan dengan 

berbagai tujuan, harapan, standar, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian dari 

individu. Preedy and Watson, (2010) mendefinisikan kualitas hidup sebagai 

kepuasan yang dimiliki individu dalam berbagai aspek kehidupannya. Melengkapi 

pendapat peneliti lainnya, Romero et al., (2013) menyatakan kualitas hidup 
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merupakan suatu konsep yang luas dan kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi 

fisik, psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial individu dan berhubungan 

dengan berbagai segi penting dari lingkungan.  

Gurkova, (2011) berpendapat bahwa terdapat dua hal yang mendasari kualitas 

hidup individu, yaitu subjektifitas dan multidimensi. Subjektifitas berarti kualitas 

hidup hanya dapat ditentukan dari sudut pandang masing-masing individu dan 

hanya bisa diketahui melalui pertanyaan langsung kepada individu. Kualitas hidup 

juga bercirikan multidimensi, artinya bahwa kualitas hidup dapat dipandang dari 

seluruh aspek kehidupan seseorang seperti aspek biologis atau fisik, psikologis, 

sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Pada bidang kesehatan dan aktivitas 

pencegahan penyakit, kualitas hidup dijadikan sebagai aspek untuk 

menggambarkan kondisi kesehatan. 

Barcaccia, (2013) mendefinisikan kualitas hidup terkait kesehatan sebagai 

persepsi yang dimiliki individu dan harapan individu mengenai kondisi kesehatan 

fisik, emosi dan kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh kondisi medis dan 

pengobatannya. Pienimaki, (2014) menyatakan kualitas hidup terkait kesehatan 

meliputi beberapa dimensi seperti status dan persepsi kondisi medik atau kesehatan 

secara umum, status mental, psikologis, status tidur, kemampuan untuk melakukan 

aktivitas keseharian dan aktivitas sosial.  

Menurut Karangora, (2012) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi 

seseorang dalam konteks budaya dan norma yang sesuai dengan tempat hidup 

seseorang tersebut serta berkaitan dengan tujuan, harapan, standard dan kepedulian 

selama hidupnya. Kualitas hidup individu yang satu dengan yang lainnya akan 

berbeda, hal itu tergantung pada definisi atau interpretasi masing-masing individu 
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tentang kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup akan sangat rendah apabila 

aspek-aspek dari kualitas hidup itu sendiri masih kurang dipenuhi. 

Dari beberapa uraian tentang kualitas hidup diatas maka dapat ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan kualitas hidup dalam kontek penelitian ini adalah 

persepsi individu terhadap posisi mereka dalam kehidupannya baik dilihat dari 

konteks budaya maupun sistem nilai dimana mereka tinggal dan hidup yang ada 

hubungannya dengan tujuan hidup, harapan, standart dan fokus hidup mereka 

yang mencakup beberapa aspek sekaligus, diantaranya aspek kondisi fisik, 

psikologis, sosial dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

2.4.2. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pada DM 

DM Tipe 2 dan pengobatannya dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. 

Kualitas hidup sangat penting bagi pasien diabetes dan pemberi layanan kesehatan. 

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien 

penderita DM tipe 2: 

1. Usia 

DM Tipe 2 merupakan jenis DM yang paling banyak jumlahnya yaitu 

sekitar 90-95% dari seluruh penyandang DM dan banyak dialami oleh dewasa 

diatas 40 tahun. Hal ini disebabkan oleh resistensi insulin pada DM tipe 2 

cenderung meningkat pada lansia (40-65 tahun), riwayat obesitas, dan 

keturunan (Smesltzer and Bare, 2008).  

2. Jenis kelamin 

Diabetes memberikan efek yang kurang baik terhadap kualitas hidup. 

Wanita mempunyai kualitas hidup yang lebih rendah dibandingakan dengan 

pasien laki-laki secara bermakna (Gautam et al., 2009).  
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3. Tingkat pendidikan 

Kualitas hidup yang rendah juga signifikan berhubungan dengan 

tingkat pendidikan yang rendah dan kebiasaan aktifitas fisik yang kurang baik 

(Gautam et al., 2009). 

4. Status sosial ekonomi 

Kualitas hidup yang rendah juga signifikan berhubungan dengan sosial 

ekonomi yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah (Gatam et al., 

2009). 

5. Lama menderita DM 

Adanya efikasi yang baik tentunya perawatan diri pasien juga akan baik 

sehingga mampu mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik juga. 

6. Komplikasi diabetes melitus 

Komplikasi seperti halnya hipoglikemi dan hiperglikemia merupakan 

keadaan darurat yang dapat terjadi pada perjalanan penyakit DM.  

2.4.3. Kegunaan Pengukuran Kualitas Hidup 

Pada umumnya penilaian kualitas hidup dilakukan melalui pemeriksaan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan atau melalui pemeriksaan laboratorium. Instrumen 

WHOQOL (The World Health Organization of Quality of Life Instrument) dengan 

fokus pada pandangan individu tentang kesejahteraan memberikan pandangan baru 

terhadap penyakit. Misalnya pemahaman tentang diabetes melitus terkait 

kurangnya pengetahuan tubuh terhadap glukosa darah sudah baik, namun efek dari 

penyakit mempengaruhi persepsi individu terhadap hubungan sosial, kemampuan 

bekerja, status pendapatan dan membutuhkan perhatian yang lebih. 
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Instrumen WHOQOL digunakan dalam praktek medis, digunakan untuk 

meningkatkan hubungan tenaga kesehatan dengan pasien, untuk menilai 

keefektifan dari pengobatan, dalam evaluasi pelayanan kesehatan, untuk penelitian 

dan memuat kebijakan. 

Kualitas hidup diakui sebagai kriteria paling penting dalam penilaian hasil 

medis dari pengobatan kronik seperti diabetes melitus. Persepsi individu tentang 

dampak dan kepuasan tentang derajat kesehatan dan keterbatasannya menjadi 

penting sebagai evaluasi akhir terhadap pengobatan (WHO, 2004). Kualitas hidup 

terkait respon terhadap pengobatan khusus dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi individu untuk tetap memilih melanjutkan pengobatannya atau 

menghentikan pengobatan. Terkait dengan pasien DM, kualitas hidup dikaji untuk 

menilai tekanan personal dalam melakukan manajemen penyakit DM dan 

bagaimana tekanan tersebut dapat menurunkan kualitas hidup. 

2.4.4. Domain Kualitas Hidup 

Ada 6 domain yang diukur pada kualitas hidup menurut WHO (2004). 

Domain penilaian kualitas hidup tersebut dapat dilihat pada table 2.4. berikut: 

 

Tabel 2.4. Domain penilaian kualitas hidup (WHOQOL, 2004) 
No. Domain Aspek / Domain yang dinilai 

1. Kesehatan fisik Energi dan kelelahan 

Nyeri dan ketidaknyamanan 

Tidur dan istirahat 

2. Psikologis Gambaran diri (body image) dan penampilan 

Perasaan negative 

Perasaan Positif 

Konsep diri 

Berfikir, belajar, ingatan, dan konsentrasi 

3. Tingkat ketergantungan Pergerakan 

Aktivitas sehari-hari 

Ketergantungan terhadap substansi obat dan bantuan medis 

Kemampuan bekerja 

4. Hubungan social Hubungan personal 

Dukungan sosial 

Aktivitas seksual 

5. Lingkungan Sumber finasial 
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No. Domain Aspek / Domain yang dinilai 

 

 

 

Kebebasan, keselamatan, dan keamanan 

Perawatan kesehatan dan sosial: kemudahan akses dan 

kualitas 

Lingkungan kesehatan 

Kesempatan untuk mendapatkan informasi dan 

keterampilan 

Partisipasi dan kesempatan rekreasi dan waktu luang 

Lingkungan fisik (polusi, bising, lalu lintas, dan cuaca) 

Transportasi 

6. Spiritual, agama, dan 

keyakinan personal 

Spiritual, agama, dan keyakinan 

 

Cella et al., (2011) mengemukakan ada empat aspek kualitas hidup, yaitu: 

1. Physical Well-Being 

Kesejahteraan fisik adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan 

penilaian terhadap hidupnya sehari-hari yang meliputi reaksi emosional 

terhadap suatu peristiwa dan evaluasi sadar yang dilaporkan baik pada saat 

suatu peristiwa terjadi atau secara global setelah waktu yang lama. 

2. Social Well-Being 

Kesejahteraan sosial mengacu pada evaluasi individu pada relasi sosial 

antara individu dengan lingkungannya dimana kontrol pribadi adalah cara 

yang efektif untuk memfokuskan diri dalam evaluasi yang positif dan 

menjaga hubungan yang positif. 

3. Emotional Well-Being 

Kesejahteraan emosi mengacu pada keadaan senang, sehat, dan nyaman 

karena adanya perasaan yang kuat dalam perilaku seseorang. 

4. Functional Well- Being 

Kesejahteraan fungsional adalah kemampuan seseorang untuk 

melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk dapat melaksanakan peran sosial. 
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2.4.5. Pengukuran Kualitas Hidup 

Pengukuran kualitas hidup bersifat subyektif yang menggambarkan keadaan 

perasaan seseorang terhadap dirinya, baik dari orang yang menderita penyakit 

tertentu maupun orang sehat dalam berbagai dimensi yang berbeda-beda dan 

jumlah item yang juga berebda (Muhaimin, 2009). 

Kualitas hidup diukur menggunakan WHOQOL-BREF (The World Health  

Organization’s Quality of Life-Bref) yang menghasilkan profil kualitas hidup 

berdasar nilai dari 26 butir pertanyaan, 24 pertanyaan berkaitan dengan kualitas 

kesehatan secara umum yang terbagi menjadi 4 domain. Keempat domain tersebut 

yakni domain fisik (7 item), domain psikologis (6 item), domain hubungan sosial 

(3 item) dan domain lingkungan (8 item) yang keempat nilai domain tersebut 

menunjukkan persepsi individu tentang kualitas hidupnya (WHO, 1996). Nilai 

domain berskala positif (1-5) yakni semakin tinggi nilai yang didapat menunjukkan 

kualitas hidup semakin tinggi (Ebrahim and Bowling, 2005).  

Semua skala dan faktor tunggal diukur dalam rentang 0-100. Nilai skala 

yang tinggi mewakili respons dan skala fungsional yang tinggi sehingga diperoleh 

status kesehatan umum atau kualitas hidup yang tinggi pula (Nursalam, 2014).  

Aspek yang dilihat dalam pengukuran kualitas hidup adalah aspek 

subyektif, eksistensial/ kepentingan dan obyektif.  

1. Aspek Subyektif adalah bagaimana seseorang merasa seberapa baik kehidupan 

yang dijalaninya sekarang. Setiap individu menilai sendiri pandangan, perasaan 

dan pendapat atau gagasan yang ada pada dirinya. Misalnya kepuasan terhadap 

kehidupan seperti kebahagiaan yang merupakan refleksi subyektifitas dari 

kualitas hidupnya.  
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2. Aspek eksistensi atau kepentingan adalah bagaimana kehidupan yang baik dari 

seseorang pada tingkatan yang dalam. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 

individu lahir dengan pembawaan atau kodrat yang patut dihormati, sehingga 

setiap individu dapat hidup dalam keharmonisan. Kita berpikir bahwa setiap 

kebutuhan biologis kita harus dapat terpenuhi, oleh karena itu, faktor yang 

mendukung seperti kondisi yang ada harus optimal. Atau setiap individu harus 

hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan idealisme kepercayaan dan 

keyakinan yang diikutinya.  

3. Aspek obyektif berkaitan dengan data atau kondisi yang sebenarnya dari 

berbagai aspek kehidupan, hal ini merupakan bagaimana kehidupan seseorang 

dirasakan oleh dunia luar. Pandangan ahli berpendapat bahwa pengukuran 

kualitas hidup harus berpusat pada perpektif subyektif indivisu mengenai 

kualitas hidup dari kehidupannya sendiri (King, 2005).  

 

2.5. Konsep Keperawatan Dorothea E. Orem (Model Konsep Self Care 

Deficit)  

DM merupakan penyakit metabolik (kebanyakan herediter) akibat dari 

kekurangan insulin efektif yang disebabkan disfungsi sel beta pankreas atau 

ambilan glukosa di jaringan perifer, atau karena keduanya atau kurangnya insulin 

absolut, dengan tanda-tanda hiperglikemia atau glukosuria disertai dengan gejala 

klinik akut (poliuria, polidipsi, penurunan berat badan), dan ataupun gejala kronik 

atau kadang-kadang tanpa gejala (Tjokroprawiro, 2007). 

Komplikasi yang ditimbulkannya bermacam-macam, diantaranya adalah 

timbulnya UKD, sedangkan perawatan UKD cukup lama dan membutuhkan biaya 

yang besar pula, sehingga penderita memerlukan kemampuan perawatan mandiri 
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selama hidupnya. Hal tersebut tentunya membutuhkan perawatan yang baik 

sehingga penderita bisa mencapai kualitas hidup yang baik. Selama penderita tidak 

mampu memenuhi kebutuhan perawatan mandirinya, maka peran seorang perawat 

tentunya sangat diperlukan untuk membantu supaya penderita bisa memenuhi 

kebutuhannya. 

UKD tidak hanya berpengaruh pada mekanisme struktur spesifik secara 

fisiologis atau psikologis tetapi juga fungsi kemanusiaan. Bukti deviasi-deviasi 

kesehatan membawa tuntutan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan ke 

keadaan normal. Jika penderita DM dengan deviasi-deviasi kesehatan menjadi 

kompeten dalam mengatur sistem perawatan mandiri, maka mereka harus dapat 

menerapkan pengetahuan medis yang relevan bagi perawatan mereka sendiri. Inilah 

yang menjadi alasan teori self care deficit dipakai dalam penelitian ini. 

Wikipedia, (2009) menyebutkan bahwa teori self care deficit Dorothea E. 

Orem diturunkan pada tahun 1958 sebagai pandangan tentang konsep keperawatan 

yaitu keinginan pasien untuk merawat dirinya sendiri. Pengetahuan ini muncul dari 

pengetahuan Orem pada sifat- sifat situasi praktik keperawatan. Menurut Orem self 

care merupakan kemampuan individu untuk memprakarsai dirinya dalam 

melakukan perawatan diri sendiri dalam rangka mempertahankan kehidupan, 

kesehatan dan kesejahteraan. 

Menurut Tomey and Alligood, (2006) teori Orem di asumsikan dari lima 

asumsi yang mendasar sebagai teori umum ilmu keperawatan yaitu: 

1. Manusia memerlukan masukan berkelanjutan secara sengaja bagi diri 

mereka dan lingkungannya agar bisa hidup dan berfungsi alami 

2. Human agent memiliki kekuatan untuk dilatih dalam membentuk 
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perawatan bagi dirinya dan juga dalam upaya mengenali kebutuhan dan 

bagaimana membuat masukan yang dibutuhkan. 

3. Pengalaman manusia terkait dengan tindakan keperawatan bagi diri 

sendiri dan orang lain melibatkan pengaturan fungsi masukan- 

masukan. 

4. Human agent dilatih untuk menemukan, mengembangkan, dan 

meneruskan ke berbagai jalan untuk mengidentifikasi kebutuhan-

kebutuhan dan membuat masukan untuk dirinya dan orang lain. 

5. Berbagai kelompok berhubungan dan bertanggung jawab menjaga 

anggota kelompok yang kurang pengalaman untuk dapat memberikan 

masukan. 

Teori Orem dikenal dengan “teori self care deficit”. Teori ini disusun 

berdasarkan tiga teori yang berhubungan yaitu: self care, self care deficit dan 

nursing system. Asumsi dasar dari ketiga hal tersebut menurut Orem, adalah sebagai 

berikut:  

1) Teori Self Care  

Untuk memahami teori self care sangat penting terlebih dahulu memahami 

konsep self care, self care agency, basic conditioning factor dan kebutuhan self 

care therapeutik. Self care adalah performance atau praktek kegiatan individu 

untuk berinisiatif dan membentuk prilaku mereka dalam memelihara kehidupan, 

kesehatan dan kesejahteraan. Jika self care dibentuk dengan efektif maka hal 

tersebut akan membantu membentuk integritas struktur dan fungsi manusia dan erat 

kaitannya dengan perkembangan manusia. Self care agency adalah kemampuan 

manusia atau kekuatan untuk melakukan self care. Kemampuan individu untuk 
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melakukan self care dipengaruhi oleh basic conditioning factors seperti; umur, jenis 

kelamin, status perkembangan, status kesehatan, orientasi sosial budaya, sistem 

perawatan kesehatan (diagnostik, penatalaksanaan modalitas), sistem keluarga, 

pola kehidupan, lingkungan serta ketersediaan sumber. 

Kebutuhan self care therapeutik (Therapeutic self acre demand) adalah 

merupakan totalitas dari tindakan self care yang diinisiatif dan dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan self care dengan menggunakan metode yang valid yang 

berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan. Konsep lain yang berhubungan 

dengan teori self care adalah self care requisite. Orem mengidentifikasikan tiga 

katagori self care requisite:  

(1) Universal meliputi; udara, air makanan dan eliminasi, aktifitas dan istirahat, 

solitude dan interaksi sosial, pencegahan kerusakan hidup, kesejahteraan dan 

peningkatan fungsi manusia.  

(2) Developmental, lebih khusus dari universal dihubungkan dengan kondisi 

yang meningkatkan proses pengembangan siklus kehidupan seperti, 

pekerjaan baru, perubahan struktur tubuh dan kehilangan rambut.  

(3) Perubahan kesehatan (Health Deviation) berhubungan dengan akibat 

terjadinya perubahan struktur normal dan kerusakan integritas individu 

untuk melakukan self care akibat suatu penyakit atau injury. 

2) Teori Self Care Deficit  

Merupakan hal utama dari teori general keperawatan menurut Orem. Dalam 

teori ini keperawatan diberikan jika seorang dewasa (atau pada kasus 

ketergantungan) tidak mampu atau terbatas dalam melakukan self care secara 

efektif. Keperawatan diberikan jika kemampuan merawat berkurang atau tidak 
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dapat terpenuhi atau adanya ketergantungan. Orem mengidentifikasi lima metode 

yang dapat digunakan dalam membantu self care:  

(1) Tindakan untuk atau dilakukan untuk orang lain. 

(2) Memberikan petunjuk dan pengarahan.  

(3) Memberikan dukungan fisik dan psychologis. 

(4) Memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung 

pengembangan personal.  

(5) Pendidikan.  

Perawat dapat membantu individu dengan menggunakan beberapa atau 

semua metode tersebut dalam memenuhi self care. Orem menggambarkan 

hubungan diantara konsep yang telah dikemukakannya. 

Berdasarkan gambaran diatas dapat dilihat bahwa jika kebutuhan lebih 

banyak dari kemampuan, maka keperawatan akan dibutuhkan. Tindakan-tindakan 

yang dapat dilakukan oleh perawat pada saat memberikan pelayanan keperawatan 

dapat digambarkan sebagi domain keperawatan. Orem, (1991) mengidentifikasikan 

lima area aktifitas keperawatan yaitu:  

(1) Masuk kedalam dan memelihara hubungan perawat klien dengan 

individu, keluarga, kelompok sampai pasien dapat melegitimasi 

perencanaan keperawatan. 

(2) Menentukan jika dan bagaimana pasien dapat dibantu melalui 

keperawatan. 

(3) Bertanggung jawab terhadap permintaan pasien, keinginan dan 

kebutuhan untuk kontak dan dibantu perawat.  
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(4) Menjelaskan, memberikan dan melindungi klien secara langsung dalam 

bentuk keperawatan. 

(5) Mengkoordinasikan dan mengintegrasi keperawatan dengan kehidupan 

sehari-hari klien, atau perawatan kesehatan lain jika dibutuhkan serta 

pelayanan sosial dan edukasional yang dibutuhkan atau yang akan 

diterima. 

Gambar 2.1. Konseptual model “Theory of Self-Care Deficit” 

 

3) Teory Nursing System  

Sistem didesain oleh perawat didasarkan pada kebutuhan self care dan 

kemampuan pasien melakukan self care. Jika ada self care defisit, self care agency 

dan kebutuhan self care therapeutik maka keperawatan akan diberikan. Nursing 

agency adalah suatu properti atau atribut yang lengkap diberikan untuk orang-orang 

yang telah didik dan dilatih sebagai perawat yang dapat melakukan, mengetahui 

dan membantu orang lain untuk menemukan kebutuhan self care terapeutik mereka, 

melalui pelatihan dan pengembangan self care agency. Orem mengidentifikasi tiga 

klasifikasi nursing system yaitu: 
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(1) Wholly Compensatory system  

Suatu situasi dimana individu tidak dapat melakukan tindakan self care, 

dan menerima self care secara langsung serta ambulasi harus dikontrol dan 

pergerakan dimanipulatif atau adanya alasan-alasan medis tertentu. Ada tiga 

kondisi yang termasuk dalam kategori ini yaitu: tidak dapat melakukan 

tindakan self care misalnya koma, dapat membuat keputusan, observasi atau 

pilihan tentang self care tetapi tidak dapat melakukan ambulasi dan 

pergerakan manipulatif, tidak mampu membuat keputusan yang tepat tentang 

self carenya. 

(2) Partly compensatory nursing system  

Suatu situasi dimana antara perawat dan klien melakukan perawatan 

atau tindakan lain dan perawat atau pasien mempunyai peran yang besar 

untuk mengukur kemampuan melakukan self care. 

(3) Supportive educative system  

Pada sistem ini orang dapat membentuk atau dapat belajar membentuk 

internal atau external self care tetapi tidak dapat melakukannya tanpa 

bantuan. Hal ini juga dikenal dengan supportive developmental system.  
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Gambar 2.2. Konseptual Nursing system“Theory of Self-Care Deficit” 

 

Aplikasi Teori Self Care (Orem) pada penderita DM dengan UKD yang 

dilakukan HBO menurut Tommey and Alligod, (2006) teori Orem disusun 

berdasarkan tiga teori yang saling berhubungan yaitu self care, self care 

deficit dan nursing system. Self care menggambarkan atau menjelaskan 

tentang perawatan diri sendiri dalam suatu kontribusi berkelanjutan pada 

orang dewasa untuk eksistensi, kesehatan dan kesejahteraannya. Dapat pula 

diartikan sebagai latihan aktifitas individu dalam memulai dan menampilkan 

kepentingan mereka dalam mempertahankan hidup, kesehatan dan 

kesejahteraan. Perawatan mandiri adalah suatu kebutuhan universal untuk 

menjaga dan meningkatkan eksistensinya, kesehatannya, dan kesejahteraan 

hidupnya. Perawat membantu klien untuk mencapai kemampuan perawatan 

diri dengan pemenuhan oksigenasi, air, makanan, kebersihan, aktifitas dan 
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istirahat, menyendiri dan interaksi sosial, pencegahan dari bahaya, dan 

pengenalan fungsi makhluk hidup. Delapan syarat ini menampilkan macam- 

macam perbuatan manusia yang akan membawa pada kondisi internal dan 

eksternal yang dapat mempertahankan fungsi dan struktur manusia. Ketika 

hal ini secara efektif tersedia, perawatan diri atau perawatan bergantung yang 

terorganisir seputar syarat perawatan mandiri membantu perkembangan 

positif bagi kesehatan dan kesejahteraan. 

Selain itu syarat selanjutnya adalah perkembangan perawatan sendiri 

adalah kebutuhan bagaimana penderita mempelajari proses kehidupannya, 

pencegahan terhadap kondisi yang merusak dalam perawatan mandiri. Selain 

itu juga bagaimana seseorang memenuhi kebutuhannya dengan 

menghubungkan faktor genetik, gangguan yang menetap misalnya kebutuhan 

yang diakibatkan adanya penyakit atau komplikasinya serta kebutuhan 

perawatannya. 

Apabila sesorang tidak mampu memenuhi self care nya maka akan 

masuk dalam kategori yang disebut dengan self care deficit. Self care dificit 

merupakan suatu kondisi manakala seseorang mengalami ketidakmampuan 

melakukan perawatan pada dirinya sendiri. Pada penderita DM dengan UKD 

dikatakan mengalami self care deficit karena ketidakmampuan penderita 

untuk melakukan perawatan luka secara mandiri sehingga memerlukan 

bantuan layanan kesehatan, sehingga penderita berusaha mencari bantuan 

pada perawat yang mempunyai keahlian khusus terutama tentang perawatan 

luka dan usaha lain yang dibutuhkan untuk menyembuhkan lukanya antara 

lain adalah terapi HBO. 
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Berkaitan dengan self care defisit yang dialami penderita DM dengan 

UKD, maka perawat mengkategorikan bahwa penderita tersebut 

membutuhkan sistem keperawatan sebagian dan supportif/educatif. Sistem 

keperawatan dibentuk perawat dengan menggunakan kemampuan mereka 

dalam menetapkan, merancang dan memberikan asuhan keperawatan pada 

penderita DM dengan ulkus kakinya, serta usaha lain yang dapat membantu 

penyembuhan luka. Sistem keperawatan mengemukakan ada tiga tipe sistem 

keperawatan yaitu keperawatan total, sebagian atau hanya membutuhkan 

support/educatif saja. 

Sistem keperawatan sebagian dalam hal ini perawat mengambil alih 

sebagian aktifitas yang tidak dapat dilakukan penderita tersebut, yaitu dengan 

melakukan perawatan luka setiap hari untuk mencapai kesembuhan serta 

usaha lain yang dapat membantu dalam proses penyembuhan luka yaitu 

dengan menganjurkan terapi HBO. Efek HBO sendiri adalah memodulasi 

nitric oxide pada sel endotel untuk meningkatkan VEGF (vascular 

endothelial growth factor) sehingga memicu fibroblast yang diperlukan untuk 

sintesis proteoglikan yang akan memacu kolagen sintesis pada proses 

remodeling yaitu salah satu proses dalam penyembuhan luka. Dengan 

semakin cepat UKD dapat disembuhkan, maka akan meningkatkan kualitas 

hidup penderita yang dapat dilihat dari domain kesehatan fisik dimana 

mengurangi nyeri pada luka, domain psikologis penderita tidak akan merasa 

putus asa dengan lamanya pengobatan, penderita tidak akan malu 

bersosialisasi dengan orang lain bahkan penderita dapat kembali bekerja dan 

beraktivitas secara normal.  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HIPERBARIK OKSIGEN ... DISMALYANSA



 

 

Sedangkan supportif dan educative yang dapat dilakukan oleh perawat 

dalam membantu usaha tersebut adalah memberikan pendidikan kesehatan 

dan motivasi supaya menjalan program yang telah dirancang perawat. 

Supportif dan educative dibutuhkan kemauan penderita, dimana penderita 

harus belajar untuk menjalankan ketentuan selama menjalani terapi tersebut. 

Metode bantuan yang diberikan meliputi tindakan perawatan luka, panduan 

diet, pelajaran merawat mandiri, dukungan menjalankan program HBO, 

latihan/aktifitas sehari-hari, pemeriksaan gula darah serta mampu mengenali 

gejala hiperglikemi. 

 

2.6. Keaslian Penelitian  

Tabel 2.5. Rujukan keaslian penelitian 

No. Judul penelitian Metode penelitian 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis 

Hasil penelitian 

1. Relationship between 

hyperbaric oxygen 

therapy and quality 

of life in participants 

with chronic diabetic 

foot ulcers: data 

from a randomized 

controlled trial 

(Li, G et al, 2017, 

Springer-Verlag, Italy) 

 

D: correlation study 

S: 103 (49 dalam kelompok 

terapi oksigen hiperbarik dan 

54 dalam kelompok kontrol) 

V: kualitas hidup, hiperbarik 

oksigen 

I: kuesioner HRQoL dengan 

EQ-5D3L instrument, Short 

Form 36 (SF-36) and Diabetic 

Foot Ulcers Scale-Short Form 

(DFS-SF) 

A: analisis regresi linear untuk 

variabel kontinu dan analisis 

regresi logistik untuk variabel 

kategori, masing-masing) 

Tidak ada perbedaan yang 

signifikan dalam nilai indeks 

EQ-5D yang ditemukan 

antara terapi oksigen 

hiperbarik dan kelompok 

kontrol. Terapi oksigen 

hiperbarik ditemukan terkait 

dengan lebih sedikit peserta 

yang melaporkan masalah 

dalam mobilitas dan nyeri 

atau ketidaknyamanan 

dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan 

dalam SF-36 atau DFS-SF 

yang diamati. 

 

2.  Sociodemographic and 

clinical 

characterization of 

patients with 

vasculogenic ulcers 

(Araujo, SNM et al, 

2017, Biosji J, 

Uberlandia) 

D: cross-sectional descriptive 

study 

S: 38 

V: profil pasien dengan ulkus 

I: patients' charts, interview  

A: Deskriptif 

Hasil profil sosiodemografi, 

mayoritas adalah laki-laki, 

sudah menikah dengan 

pendapatan upah minimum 

dan semua berasal dari 

wilayah Timur Laut Brasil. 

Secara klinis, memiliki 

angiopathy perifer, ulkus 

vena, Hipertensi Arteri dan 

Diabetes Melitus. Prosedur 
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No. Judul penelitian Metode penelitian 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis 

Hasil penelitian 

bedah yang paling sering 

adalah amputasi ekstremitas 

yang terkena ulkus.  

 

3. Relationship between 

emotional distress and 

quality of life on 

type 2 diabetes mellitus 

patients in Meranti 

island regency 

hospital (Farida, N et.al, 

2017, IOP Publishing 

Ltd.) 

D: cross sectional 

S: 80 pasien DM tipe 2 berusia 

di atas 18 tahun.  

V: DM tipe 2, tekanan 

emosional, kualitas hidup 

I: Skala Diabetes Distress 

(DDS) digunakan untuk 

mengukur pasien gangguan 

emosi, dan Kualitas hidup 

Eropa-5 Dimensi (EQ-5D) 

digunakan untuk mengukur 

kualitas pasien hidup 

A: Analisis bivariat digunakan 

regresi linear, uji Mann-

Whitney untuk dua kelompok 

data dan uji Kruskal-Wallis 

untuk tiga kelompok data. 

Analisis multivariat 

menggunakan uji regresi linier 

berganda. 

 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang 

signifikan pekerjaan dan 

pendidikan adalah faktor 

yang mempengaruhi kualitas 

hidup, tekanan emosional 

yang tinggi dapat 

menurunkan kualitas hidup. 

4. Relationship of 

therapeutic outcome 

with quality of life on 

type 2 diabetes mellitus 

patients in Abdul Azis 

Singkawang 

hospital (Perwitasari, 

DA et al, 2017, IOP 

Publishing Ltd.) 

 

 

 

D: Cross-sectional 

S: 86 pasien DM tipe 2 pasien 

rawat jalan lebih dari 18 tahun 

V: Kualitas hidup, hasil terapi 

I: EQ-5D untuk mengukur 

kualitas hidup pasien terdiri 

dari 5 dimensi mobilitas, 

perawatan diri, kegiatan rutin, 

nyeri/ketidaknyamanan, dan 

kecemasan /depresi, ditambah 

sebuah pertanyaan global 

untuk menilai umum 

A: korelasi Pearson. 

 

Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah hasil terapi 

mempengaruhi kualitas 

hidup di 2jpp, dimana 

semakin tinggi 2jpp 

menunjukkan rendahnya 

kualitas hidup. 

5. Factors Associated with 

Quality of Life in 

Patients with Diabetic 

Foot Ulcers  

 (Nasiriziba, F et al, 

2015, Jundishapur 

University of Medical 

Sciences) 

D: cross sectional study 

S: 60 

V: Kaki diabetik, Ulkus, 

Kualitas hidup 

I: kuesioner QoL 

A: Deskriptif dan analitik 

statistical 

Analisis statistik 

menunjukkan bahwa usia, 

pekerjaan, status sosial 

ekonomi, kaki ulkus, dan 

jumlah kaki ulkus secara 

statistik mempunyai 

hubungan signifikan dengan 

QOL dan dimensinya. 

Variabel lain yaitu status 

perkawinan mempengaruhi 

tingkat kesulitan perawatan 

kaki secara statistik 

mempunyai hubungan 

signifikan dengan QOL. 
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No. Judul penelitian Metode penelitian 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis 

Hasil penelitian 

6. Impact of motivational 

interviewing on the 

quality of life and its 

related factors in type 2 

diabetes mellitus 

patients with poor long-

term glycemic control 

(Li, M et al, 2014, The 

First Affiliated Hospital 

of Xi'an Jiaotong 

University, China) 

 

D: Seratus sepuluh pasien DM 

tipe 2 dengan kontrol glikemik 

jangka panjang yang buruk 

yang dirawat di rumah sakit di 

institusi kami terdaftar dalam 

penelitian ini dan secara acak 

ditugaskan untuk menerima 

intervensi pendidikan diabetes 

MI atau rutin.  

S: 110 

V: Type 2 diabetes mellitus, 

Quality of life 

I: Summary of diabetes self-

management activities 

(SDSCA) Chinese version, 

Diabetes Specific Quality of 

Life (DSQL) 

A: T-test 

 

Analisis statistic 

menunjukkan peningkatan 

skor HOMA-IR secara 

signifikan lebih besar pada 

kelompok MI dibandingkan 

dengan intervensi kontrol. 

Selain itu, MI secara 

signifikan meningkatkan 

peringkat aktivitas 

manajemen diri diabetes 

dibandingkan dengan 

intervensi. 

7. Health-related quality 

of life and self-related 

health in patients with 

type 2 diabetes: Effects 

of group-based 

rehabilitation versus 

individual counselling 

 (Vadstrup et al, 2011, 

BioMed Central, China) 

D: Mengacak 143 pasien 

diabetes tipe 2 ke dalam 

program rehabilitasi berbasis 

kelompok multidisiplin enam 

bulan atau program konseling 

individu enam bulan.  

S: 143 

V: Health-related quality of 

life (HRQoL), Glycaemic 

control 

I: kuesioner HRQoL SF-36, 

Diabetes Symptom Checklist – 

Revised (DCS-R) 

A: Independent T-test 

 

Gangguan Hiperglikemik 

dan Hypoglikemik turun 

lebih signifikan setelah 

konseling individu daripada 

rehabilitasi kelompok. Selain 

itu kelelahan turun pada 

kelompok rehabilitasi.  

8. Quality of Life in 

People with Type 2 

Diabetes in Relation to 

Deprivation, Gender, 

and Age in a New 

Community-Based 

Model of Care 

 (Lindsay, G et al, 2011, 

Hindawi Publishing 

Corporation, United 

Kingdom) 

D: Metode survei digunakan di 

mana HRQL, Problems Area 

in Diabetes (PAID) dan 

demografi dinilai sebelum dan 

18 bulan setelah 

memperkenalkan layanan baru 

S: 136 

V: Kualitas hidup, Problems 

Area in Diabetes (PAID) 

I: SF-36 dan PAID kuesioner 

A: T-test, Mann-whitney test  

Skor HRQL dan PAID secara 

keseluruhan lebih rendah 

daripada tingkat yang 

dipublikasikan pada individu 

dengan diabetes. Skor PAID 

yang memburuk untuk pasien 

yang lebih tua. Empat 

domain kesehatan SF36 

menunjukkan kemerosotan, 

tertinggi pada kelompok 

sosial ekonomi. Penurunan 

juga diamati pada laki-laki, 

terutama kesehatan mental, 

pada pasien berusia 54 tahun 

atau kurang, 75 tahun atau 

lebih dan pasien dari 

kelompok sosial ekonomi 1 

dan 2.  
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No. Judul penelitian Metode penelitian 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis 

Hasil penelitian 

9.  Pengaruh Hiperbarik 

Oksigen (HBO) 

Terhadap Perfusi 

Perifer Luka Gangren 

pada Pasien DM di 

RSAL Dr. Ramelan 

Surabaya 

(Huda, N 2010, FIK UI, 

Jakarta) 

D: Penelitian quasy 

experimental dengan 

pendekatan non equivalen 

control group design pre-pos 

test 

S: 40 

V: Akral, CRT dan Saturasi, 

Perfusi Perifer 

I: Data karakteristik 

responden, data fisik, lembar 

observasi, alat pulse oximetri 

A: T-test 

Hasil penelitian pada 40 

responden yang diambil 

secara consecutive sampling, 

menunjukkan ada perbedaan 

yang signifikan antara 

perfusi perifer pada 

kelompok intervensi sebelum 

dan sesudah diberikan HBO 

Disimpulkan Hiperbarik 

Oksigen berpengaruh 

terhadap perfusi luka 

gangrene pada penderita 

diabetes mellitus yang dinilai 

dari akral, CRT dan saturasi 

oksigen. 

 

10. Impact of diabetic foot 

ulcer on health-related 

quality of life: A cross-

sectional study 

(Sekhar, M et al, 2015, 

Manipal University, 

India) 

D: cross sectional study. 

S: 200 pada kelompok studi 

dan 200 pada kelompok 

kontrol 

V: Kualitas hidup 

I: Kuesioner kualitas hidup 

RAND-36, kuesioner 

Diabetikc Foot Ulcer Scale-

Short Form 

A: Uji independent T-test  

Hasil menemukan bahwa 

terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelompok 

kontrol dan kelompok studi 

untuk nilai rata-rata domain 

fisik dan skor domain 

psikologis. Pada Diabetikc 

Foot Ulcer Scale-Short Form 

menunjukan bahwa HRQoL 

sangat buruk untuk pasien 

DFU di semua enam domain. 

Studi ini menyimpulkan 

bahwa pasien DFU memiliki 

HRQoL yang sangat buruk 

dibandingkan dengan pasien 

diabetes tanpa ulkus. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

 

3.1. Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Pengaruh Hiperbarik Oksigen Terhadap 

Kualitas Hidup Penderita Ulkus Kaki Diabetik Berdasarkan Teori Orem 

Keterangan: 

 : tidak diteliti 

: diteliti 

Basic conditioning 

factors: 

- Umur 

- Jenis kelamin  

- Tingkat 

Pendidikan  

- Status ekonomi 

- Lama menderita 

DM  

- Komplikasi DM  

Self care  

penderita ulkus kaki diabetik 

mengalami masalah QoL 

 

Self care demand 

Kebutuhan untuk 

mempertahankan QoL: 

- Kontrol gula darah  

- Aktivitas olahraga 

- Penggunaan OAD  

-  Perawatan luka 

mandiri  

 

Self care agency  

Kemampuan 

mempertahanakan QoL  

 

Self care deficit 

Penurunan QoL  

Nursing system 

Totally 

compensatory 

nursing system 

- Kegawatan DM 

 

Partially compensatory 

nursing system 

- Perawatan luka  

- Tindakan lain (HBO) 

 

Peningkatan QoL 

Supportif/educatife 

nursing system 

- Panduan  

- Pelajaran  

- Dukungan  

 

Peningkatan VEGF dan fibroblast 

 oksigen dalam plasma 

meningkat mrempercepat 

penyembuhan luka  

 Meminimalkan: 1) risiko 

infeksi, 2) risiko amputasi, 

3) biaya perawatan  
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Aplikasi Teori Self Care (Orem) pada penderita DM dengan UKD yang 

dilakukan HBO disusun berdasarkan tiga teori yang saling berhubungan yaitu self 

care, self care deficit dan nursing system. Hasil penelitian dari Firman, (2012) 

menunjukkan bahwa dari dimennsi kesehatan fisik sebagian besar responden 

merasa terganggu dari segi terapi medis yang dilakukan, rasa sakit yang dirasakan 

bahkan pola istirahat. Dari dimensi kesehatan psikologis, responden sering muncul 

perasaan negatif, penurunan harga diri dan perubahan citra tubuh yang negatif. Dari 

dimensi 4 hubungan sosial responden lebih puas terhadap dukungan sosial. Dari 

dimensi lingkungan responden lebih puas terhadap mendapatkan informasi yang 

baru. Kemampuan dalam mempertahankan kualitas hidup (self agency) dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status 

ekonomi, lama menderita DM dan komplikasi DM Apabila kebutuhan dalam 

mempertahankan kualitas hidup (self care demand) lebih besar daripada 

kemampuan individu, maka individu tersebut akan memmbutuhkan bantuan 

petugas kesehatan. 

Nursing system dibagi menjadi 3 sub kategori yaitu: totally compensatory 

(bantuan total) saat penderita DM dengan UKD membutuhkan rawat inap di rumah 

sakit, partially compensatory (bantuan sebagian) dimana pada penderita UKD 

membutuhkan bantuan berupa perawatan luka dan apabila memungkinkan 

dilakukan HBO, sedangkan untuk supportif/educatif perawat membantu individu 

dalam hal dukungan dan pemberian informasi terkait pencegahan atau perawatan 

UKD. Lamanya penyembuhan UKD menimbulkan perasaan negatif pada individu 

sehingga HBO merupakan terapi adjuvant yang dapat diberikan dibarengi dengan 

perawatan luka. HBO mempercepat penyembuhan luka sehingga dapat 
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memunculkan perasan positif dalam diri individu untuk sembuh dan menjalani 

pengobatan. Selain itu, akan meminimalkan risiko infeksi, risiko amputasi dan 

beban biaya pengobatan. Hal tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup 

individu.  

 

3.2. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh hiperbarik oksigen (HBO) terhadap kualitas hidup domain 

kesehatan fisik.  

2. Ada pengaruh hiperbarik oksigen (HBO) terhadap kualitas hidup domain 

psikologi.  

3. Ada pengaruh hiperbarik oksigen (HBO) terhadap kualitas hidup domain 

hubungan sosial.  

4. Ada pengaruh hiperbarik oksigen (HBO) terhadap kualitas hidup domain 

lingkungan.  

5. Ada pengaruh hiperbarik oksigen (HBO) terhadap peningkatan kualitas 

hidup penderita ulkus kaki diabetik. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain quasy experimental, 

dimana dipelajari pengaruh HBO terhadap kualitas hidup penderita ulkus kaki 

diabetik di RSAL Dr. Ramelan Surabaya, dengan pendekatan non equivalent 

Control Group Design dimana dipilih kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

kemudian dilakukan pre dan pos test (Sugiyo, 2011) 

 Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh HBO terhadap 

kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik. Penelitian ini terdiri dari satu 

kelompok yang mendapatkan intervensi dan satu kelompok kontrol. Intervensi yang 

akan diberikan yaitu terapi HBO 2,4 ATA dengan pemberian oksigen 100% 3x30 

menit interval 5 menit menghirup udara biasa 20x berturut-turut selama 20 hari.  

 

4.2. Unit Analisis (Populasi dan Sampel) 

4.2.1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita DM yang menderita 

ulkus kaki diabetik di RSAL Dr. Ramelan. 

4.2.2. Sampel  

Sampel yang digunakan adalah berdasarkan pada kriteria inklusi penelitian, 

yaitu karakteristik sampel yang dapat dimasukkan dalam penelitian. Adapun 

kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

1. Penderita DM usia 36-65 tahun (dewasa akhir dan lansia akhir)  
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2. Penderita DM yang menderita ulkus kaki diabetik derajat 3 dan 4 

wagner 

Sedangkan kriteria ekslusi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penderita DM dengan penurunan kesadaran  

2. Penderita DM dengan gangguan psikologis  

Dalam penentuan besar sampel terlebih dahulu ditentukan teknik sampling 

yang akan digunakan, dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling 

dengan teknik purposive sampling yaitu semua subyek yang datang dan memenuhi 

kriteria inklusi dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah sampel terpenuhi. 

Penentuan jumlah besar sampel dengan menggunakan rumus besar sampel menurut 

Sastroasmoro dan Ismael (2010): 

𝑛 =
[(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽). 𝑆𝑑 ]2

𝑑2
 

Keterangan : 

n : Perkiraan jumlah sampel 

Zα : Kesalahan tipe I (5%) = 1,96 

Zβ : Kesalahan tipe II (20%) = 0,84 

Sd : Simpang baku dari rerata selisih (0,9) (Kaur et al., 2015) 

D : Selisih rerata kedua kelompok yang bermakna (0,52) (Kaur et al., 2015) 

 

Dengan menggunakan rumus di atas, maka perhitungan sampel adalah : 

𝑛 =
[(1,96 + 0,84). 0,9]2

(0,52)2
 

𝑛 = 23,51 

Berdasarkan rumus tersebut maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 24 

responden. Jumlah minimal ditambah 10% sebagai antisipasi responden drop out, 

dengan perhitungan sebagai berikut: 
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𝑛′ =
n

1 − 0,1
 

Keterangan : 

n′ : Jumlah sampel setelah dikoreksi 

n : Jumlah sampel berdasarkan estimasi sebelumnya 

f : Prediksi presentase sampel drop out (10%) 

 

𝑛′ =
24

1 − 0,1
 

     = 26,67 

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, jumlah sampel dalam penelitian 

sebanyak 27 orang masing-masing kelompok, namun jumlah respoden dalam 

penelitian ini sebanyak 70 orang. Hingga akhir penelitian tidak ada yang drop out 

sehingga jumlah responden sebanyak 35 orang sebagai kelompok kontrol dan 35 

orang kelompok intervensi.  

4.3. Definisi Operasional  

Tabel 4.1 Definisi operasional  

 
Variabel  Definisi 

operasional  

Parameter  Alat ukur  Skor Skala 

HBO Suatu terapi 

tambahan dimana 

penderita berada 

dalam suatu 

ruangan 

bertekanan tinggi 

dan menghirup 

oksigen murni 

100% 

Pemberian HBO 

2,4 ATA dengan 

pemberian O2 

100% 3x30 

menit interval 5 

menit menghirup 

udara biasa, 20x 

berturut-turut 

selama 20 hari. 

 

SOP    

Domain 

kesehatan 

fisik  

Kesehatan fisik 

dapat 

mempengaruhi 

kemampuan 

individu untuk 

melakukan 

aktivitas.  

rasa nyeri, 

energi, istirahat, 

tidur, mobilisasi, 

aktivitas, 

pengobatan  

dan pekerjaan. 

Kuesioner 

WHOQOL-

BREF 

menggunakan 

skala linkert lima 

poin (1-5) dan 5 

macam pilihan 

jawaban, jumlah 

pertanyaan 

sebanyak 7 item. 

Range tingkat 

kualitas hidup: 

1) 1-45 = rendah 

2) 46-65 = sedang 

3) 66-100 = tinggi 

Ordinal  
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Variabel  Definisi 

operasional  

Parameter  Alat ukur  Skor Skala 

Domain 

psikologis 

Aspek psikologis 

yaitu terkait 

dengan keadaan 

mental individu.  

 

perasaan positif 

dan negatif, cara 

berpikir, harga 

diri, body image,  

spiritual. 

Kuesioner 

WHOQOL-

BREF 

menggunakan 

skala linkert lima 

poin (1-5) dan 5 

macam pilihan 

jawaban, jumlah 

pertanyaan 

sebanyak 6 item. 

 

Range tingkat 

kualitas hidup: 

1) 1-45 = rendah 

2) 46-65 = sedang 

3) 66-100 = tinggi 

Ordinal  

Domain 

hubungan 

sosial 

Aspek hubungan 

sosial yaitu 

hubungan antara 

dua individu atau 

lebih 

dimana tingkah 

laku individu 

tersebut akan 

saling 

mempengaruhi, 

mengubah, atau 

memperbaiki 

tingkah laku 

individu lainnya. 

 

hubungan 

individu, 

dukungan sosial, 

dan aktivitas 

seksual 

Kuesioner 

WHOQOL-

BREF 

menggunakan 

skala linkert lima 

poin (1-5) dan 5 

macam pilihan 

jawaban, jumlah 

pertanyaan 

sebanyak 3 item. 

Range tingkat 

kualitas hidup: 

1) 1-45 = rendah 

2) 46-65 = sedang 

3) 66-100 = tinggi 

Ordinal  

Domain 

Lingkungan 

Aspek lingkungan 

yaitu tempat 

tinggal individu, 

termasuk di 

dalamnya 

keadaan, 

ketersediaan 

tempat tinggal 

untuk melakukan 

segala aktivitas 

kehidupan, 

termasuk di 

dalamnya adalah 

sarana dan 

prasarana yang 

dapat 

menunjang 

kehidupan. 

keamanan fisik, 

lingkungan 

rumah, sumber 

keuangan, 

fasilitas  

kesehatan, 

mudahnya 

mendapatkan 

informasi, 

kesehatan,  

rekreasi, dan 

transportasi.   

Kuesioner 

WHOQOL-

BREF 

menggunakan 

skala linkert lima 

poin (1-5) dan 5 

macam pilihan 

jawaban, jumlah 

pertanyaan 

sebanyak 8 item. 

Range tingkat 

kualitas hidup: 

1) 1-45 = rendah 

2) 46-65 = sedang 

3) 66-100 = tinggi 

Ordinal  

 

4.4 Alat dan Bahan penelitian  

Alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. SOP HBO 

2. Lembar observasi 
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3. Lembar kuesioner karakteristik responden dan kualitas hidup 

(WHOQOL-BREF) 

 

4.5. Instrumen penelitian  

Penelitian ini menggunakan alat bantu kuesioner untuk mengumpulkan data 

secara sistematis dan mempermudahkan peneliti. Jenis kuesioner yang digunakan 

adalah kuesioner tertutup, dimana responden tinggal memilih dengan cara 

memberikan tanda checklist pada pilihan jawaban yang dikehendaki. Kuesioner 

pada penelitian ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu kuesioner data demografi dan 

kuesioner kualitas hidup WHOQOL-BREF. 

6. Kuesioner karakteristik responden 

Kuesioner ini terdiri atas hal-hal yang berkaitan dengan identitas 

responden berupa data demografi. Data tersebut meliputi nama (inisial), 

umur responden, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, status 

perkawinan dan juga pekerjaan. Selain itu, terdapat data khusus terkait DM 

yang meliputi: lama menderita DM, jenis OAD yang digunakan baik 

diminum atau insulin yang disuntikkan.  

7. Kuesioner Kualitas Hidup WHOQOL-BREF (World Health 

Organization Quality of Life-BREF)  

Instrumen WHOQOL-BREF ini merupakan rangkuman dari World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL), dan terdiri dari 26 item 

pertanyaan. WHOQOL-BREF ini berisi tentang aspek-aspek kualitas hidup, 

yaitu meliputi dimensi fisik, dimensi, psikologis, dimensi hubungan sosial 

dan dimensi lingkungan. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yang berasal 
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dari kualitas hidup secara menyeluruh (pertanyaan nomor 1 dan 2) dan 

kesehatan secara umum.  

Semua pertanyaan berdasarkan pada Skala Likert lima poin (1-5) dan 

5 macam pilihan jawaban yang fokus pada intensitas, kapasitas, frekuensi 

dan evaluasi. Instrumen ini juga terdiri atas pertanyaan positif, kecuali pada 

tiga pertanyaan yaitu nomor 3, 4, dan 26 yang bernilai negatif. Pada 

penelitian ini skor tiap domain (raw score) ditransformasikan dalam skala 

0-100.  

Tabel 4.2 Blue Print Skala Kualitas Hidup (WHOQOL-BREF) 

No. Indikator  Butir item  N 

1. Kesehatan fisik  17, 4, 10, 15, 3, 16, 18 7 

2. Psikologis  11, 26, 5, 6, 19, 7 6 

3. Hubungn sosial  20, 22, 21 3 

4. Lingkungan  12, 8, 24, 9, 13, 14, 23, 25 8 

5. Kesehatan umum  1, 2  2 

Jumlah item  26 

 

Skor setiap domain (raw score) pada penelitian ini ditransformasikan dalam 

skala 0–100 dengan menggunakan rumus baku yang sudah ditetapkan oleh WHO. 

Tabel 4.3 Range Kualitas Hidup 

Sumber: (Bani-Issa, 2011) 

 

4.6. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian dilakukan di RSAL Dr. Ramelan Surabaya, yang merupakan 

satu-satunya rumah sakit rujukan Hankam dan tipe A yang mempunyai fasilitas 

chamber HBO. Penelitian dilakukan pada bulan November-Desember. 

Total skor kuesioner Tingkat kualitas hidup 

66-100 Tinggi 

46-65 Sedang 

1-45 Rendah 
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4.7. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah pelaksaan uji etik di Komite Etik 

RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan mendapatkan izin penelitian dari kepala Litbang 

RSAL DR. Ramelan Surabaya dengan nomor surat B/ND-419/XII/2018. 

Selanjutnya peneliti melakukan koordinasi dengan kepala unit yang terkait dengan 

penelitian. Pengambilan data dimulai pada 20 November 2018. Peneliti 

mengidentifikasi pasien DM dengan UKD yang memenuhi kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan. Setelah responden dipilih, kemudian meminta persetujuan dari 

subyek penelitian dengan pengisian informed consent yang didahului dengan 

pemberian penjelasan terkait penelitian yang akan dilakukan. Data awal yang 

dikumpulkan yaitu penilaian kualitas hidup, baik pada kelompok kontrol maupun 

kelompok intervensi dengan membagikan kuesioner untuk diisi secara mandiri oleh 

responden pada pertemuan awal (pre-test). Selanjutnya mengikuti jadwal 

pelaksanaan HBO pada kelompok intervensi. Intervensi yang diberikan yaitu terapi 

HBO 2,4 ATA dengan pemberian O2 100% selama 3x30 menit sebanyak 20 kali 

selama 20 hari, sedangkan pada kelompok kontrol hanya diberikan perawatan UKD 

secara rutin tanpa diberikan HBO. Setelah 20 hari, dilakukan penilaian kualitas 

hidup dengan membagikan ulang kuesioner untuk diisi responden pada dua 

kelompok yang selanjutnya akan dilakukan analisis uji beda kualitas hidup pada 

kelompok tidak berpasangan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi.  

 

4.8. Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Data-data yang 

telah dilakukan pengolahan dengan benar selnjutnya dianalisis program Microsoft 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HIPERBARIK OKSIGEN ... DISMALYANSA



 

 

excel dan program SPSS untuk memperoleh gambaran efektivitas dari HBO pada 

pasien DM. Variabel dianalisis dengan analisa univariat dan bivariat.  

1. Analisa univariat  

Analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis 

setiap variabel penulis. Tujuannya untuk melihat sebaran data setiap variabel. 

Analisis univariat dilakukan terhadap variabel yang ikut dalam penelitian: 

1) Karakteristik responden  

(1) Jenis kelamin 

(2) Usia 

(3) Pekerjaan atau status ekonomi  

(4) Lama menderita DM 

(5) Komplikasi DM (ulkus kaki diabetik derajat 3 atau 4 wagner) 

2. Analisa bivariat  

Analisis bivariat yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh HBO 

terhadap kualitas hidup penderita UKD. Teknik analisa yang digunakan 

adalah Wilcoxon signed rank test untuk mengetahui perubahan tingkat 

kualitas hidup pada kelompok kontrol tanpa intervensi HBO. Sedangkan 

untuk mengetahui pengaruh HBO terhadap kualitas hidup penderita UKD 

digunakan Mann Whitney test, apabila diperoleh nilai p-value < 0,05 maka 

hipotesis diterima. 
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Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengaruh Hiperbarik Oksigen 

Terhadap Kualitas Hidup Penderita Ulkus Kaki Diabetes di 

RSAL Dr. Ramelan Surabaya. 

 

4.9. Kerangka Operasional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Masalah Etik  

Pelaksanakan seluruh kegiatan penelitian sangat memperhatikan scientific 

attitude serta menggunakan prinsip etika dalam penelitian keperawatan. Penelitian 

ini telah melalui uji etik bagian Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSAL Dr. 

Ramelan Surabaya dengan no.72/EC/KERS/2018. Intervensi dalam penelitian ini 

tidak memiliki risiko yang dapat merugikan atau membahayakan responden, namun 

peneliti tetap memperhatikan aspek etis dan humanis, sehingga menjunjung tinggi 

Populasi target: penderita diabetes dengan komplikasi ulkus kaki 

diabetik di RSAL Dr. Ramelan Surabaya 

Purposive Sampling  

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan besar sampe 

sesuai dengan hasil perhitungan dengan rumus  

Populasi target: penderita diabetes dengan komplikasi ulkus 

kaki diabetik di RSAL Dr. Ramelan Surabaya 

Mengidentifikasi: 1) kualitas hidup pada kelompok kontrol pre-

post, 2) kualitas hidup kelompok intervensi pre dan post 

dilakukan HBO sebanyak 2 seri selama 20 hari, 3) pengaruh 

HBO terhadap kualitas hidup 

Analisis data WHOQOL-BREF 

Uji statistik: Wilcoxon untuk perubahan pre-post intervensi 

Mann Whitney perbedaan antara kelompok           

kontrol dan kelompok intervensi. 

 

Rekomendasi hasil 
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harkat martabat kemanusiaan. Sebagai pertimbangan etika penelitian yang perlu 

diperhatikan: 

1. Right to self determination  

Individu mempunyai otonomi untuk membuat keputusan secara sadar 

dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi atau tidak dalam penelitian, atau 

menarik diri sebelum penelitian selesai. Untuk itu sebelum kuesioner 

diberikan pada subyek penelitian, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan serta dampakyang mungkin terjadi selama 

dan sesudah pengumpulan data. Untuk memenuhi hak tersebut maka peneliti 

menggunakan informed consent. Lembar persetujuan diberikan pada 

responden yang memenuhi kriteria. Tujuannya adalah subyek mengetahui 

judul penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dampak yang 

diteliti selama pengumpulan data. Jika subyek bersedia diteliti, maka mereka 

harus menandatangani lembar persetujuan tersebut, namun jika subyek 

penelitian menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap 

menghormati hak mereka. 

2. Anominity  

Menjaga kerahasiaan subyek, responden tidak perlu mencantumkan 

nama dalam lembar pengumpulan data peneliti hanya menulis atau memberi 

kode tertentu. 

3. Confidientiality  

Kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari subyek dijamin oleh 

peneliti yaitu dengan memberikan keterangan pada responden bahwa hanya 

untuk kepentingan penelitian ilmiah. 
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4. Right to protection from discomfort and harm 

Responden berhak mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan 

dan bahaya atau kerugian selama penelitian. Risiko yang mungkin akibat dari 

penelitian ini adalah timbulnya kertidaknyamanan pasien. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan observasi setelah prosedur HBO dilakukan.  

5. Justice  

Pada prinsip justice mengandung makna bahwa penelitian harus 

mengedepankan keadilan bagi responden. Pada penelitian ini menggunakan 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Pada kelompok intervensi 

mendapatkan perawatan luka sesuai dengan SOP Rumah sakit dan 

mendapatkan tambahan terapi HBO, sedangkan pada kelompok kontrol 

hanya mendapatkan perawatan luka sesuai SOP Rumah sakit tanpa diberikan 

HBO.
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISA DATA 

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dari analisis univariat yang berupa 

karakteristik responden pada kelompok kontrol dan intervensi dan variabel 

independen yang terdiri dari 4 domain kualitas hidup (fisik, psikologis, hubungan 

sosial dan lingkungan). Penelitian dilaksanakan pada November-Desember di 

RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan melibatkan 70 responden. Data dikumpulkan 

melalui observasi langsung dan pengisian lembar kuesioner, kemudian dilakukan 

analisis bivariat untuk melihat perbedaan masing-masing domain kualitas hidup. 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr. Ramelan merupakan salah satu 

rumah sakit pemerintah milik TNI kelas A yang berada di wilayah timur sebagai 

unsur pelaksana Teknis Dinas Kesehatan TNI AL yang berlokasi di Jalan Gadung 

No.1, Jagir, Wonokromo, Surabaya. Fasilitas yang ada di RSAL Dr. Ramelan antara 

lain: instalasi gawat darurat 24 jam, unit rawat jalan 41 poliklinik, 653 tempat tidur 

perawatan, pelayanan medik spesialis lengkap dan subspesialis, unit bedah sentral, 

unit hemodialisa, pusat kesehatan jantung, unit penunjang medik, unit penunjang 

umum, dan unit instalansi radioterapi. 

Kunjungan unit rawat jalan bisa mencapai seribu orang per hari dengan 

jumlah pasien yang berbeda-beda pada masing-masing poliklinik. Rata-rata jumlah 

kunjungan klinik diabet (endokrin) per hari mencapai 44-68 orang. Loket 

pendaftaran dibuka 07.00-11.00 sedangkan untuk pelayanan dimulai 08.00-selesai. 

Dokter yang bekerja berjumlah 6 orang dan telah bergelar spesialis. Klinik tersebut 

juga melayani rawat luka yang dibantu oleh 10 orang perawat.  
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Fasilitas lain yang dimiliki RSAL Dr. Ramelan Surabaya adalah terapi 

oksigen hiperbarik (HBO) yang berada di Lembaga Kesehatan Kelautan (Lakesla). 

Pelayanan HBO dimulai pada pukul 07.00-14.00 WIB dari hari senin s/d minggu 

kecuali hari libur nasional. Terapi HBO menggunakan oksigen murni sebagai media 

nafas yang diberikan di dalam ruang bertekanan tinggi (hyperbaric chamber). 

Dokter yang bekerja di bagian HBO berjumlah 4 orang, sebagian telah bergelar S2 

hiperbarik, sisanya masih dalam pendidikan spesialisasi. Rata-rata kunjungan per 

hari sebanyak 72-78 orang. Biaya untuk sekali terapi adalah 250 ribu. Semula terapi 

ini dikhususkan untuk penyelam yang mengalami kelainan atau penyakit akibat 

penyelaman. Tapi kemudian dikembangkan untuk terapi penyakit klinis seperti 

Stroke, Sudden deafness, DM, ganggren dan ulkus yang sulit sembuh, vertigo, autis, 

decompression sickness serta dapat meningkatkan kebugaran. 

 

5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1. Analisis Univariat 

1. Distribusi responden kelompok kontrol dan intervensi 

berdasarkan karakteristik responden  

Berikut ini merupakan karakteristik responden pada penderita UKD di 

RSAL Dr. Ramelan Surabaya. 
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Tabel 5.1 Distribusi responden kelompok kontrol dan intervensi 

berdasarkan karakteristik penderita UKD di RSAL Dr. Ramelan 

Surabaya pada November-Desember 2018 

 
No.  Karakteristik responden  n (%) Jumlah  

Kontrol  Intervensi  

N % n % N % 

1.  Jenis kelamin    

Laki-laki  21 60,0 19 54,3 40 57,1 

Perempuan  14 40,0 16  45,7 30 42,9 

Jumlah 35 100 35 100 70 100 

2.  Range usia        

 Dewasa Akhir (36-45 tahun) 3 8,6 2 5,7    5 7,1 

 Lansia Awal (46-55 tahun) 15 42,9 22 62,9 37 52,9 

 Lansia Akhir (56-65 tahun) 17 48,6 11 31,4 28 40 

 Jumlah  35 100 35 100 70 100 

3.  Pendidikan        

 Dasar (SD-SMP) 16 45,7 4 11,4 20 28,6 

 Menengah (SMA) 13 37,1 19 54,3 32 45,7 

 Tinggi (perguruan tinggi) 6 17,1 12 34,3 18 25,7 

Jumlah 35 100 35 100 70 100 

4.  Pekerjaan        

 Purnawirawan 5 14,8 6 17,1 11 15,7 

 TNI/POLRI/PNS 4 11,4 6 17,1 10 14,3 

 Wiraswasta 1 2,9 7 20,0 8 11,4 

 Swasta 19 54,3 8 22,9 27 38,6 

 IRT 6 17,1 8 22,9 14 20,0 

 Jumlah  35 100 35 100 70 100 

5.  Pendapatan    

< UMR 17 48,6 7 18,5 24 34,2 

UMR 13 37,1 17 51,9 30 42,9 

> UMR 5 14,3 11 29,6 16 22,9 

Jumlah 35 100 35 100 70 100 

6.  Lama DM        

 ≤ 5 tahun 8 22,9 5 14,3   13 18,6 

 > 5 tahun 27 77,1 30 85,7 57 81,4 

 Jumlah  35 100 35 100 70 100 

7. Derajat UKD 

Wagner 3 

Wagner 4 

 

 15 

 20 

 

42,6 

57,1 

 

17 

18 

 

48,6 

51,4 

 

32 

38 

 

45,6 

54,3 

Jumlah 35 100 35 100 70 100 
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Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 21 orang (60,0%) 

pada kelompok kontrol dan 19 orang (54,3%) pada kelompok intervensi. 

Distribusi menurut usia mayoritas responden pada lansia awal sebanyak 37 

orang (52,9%), sisanya berada pada pada usia dewasa akhir dan lansia akhir. 

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan didapatkan bahwa 

mayoritas responden berpendidikan menengah yaitu sebanyak 32 orang 

(45,7%).  

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan didapatkan bahwa 

sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 27 

orang (38,5%). Jumlah tersebut hampir sama dengan responden yang tidak 

bekerja sebanyak 25 orang (35,7%) terdiri dari ibu rumah tangga dan 

purnawirawan. Dilihat dari segi pendapatan, sebagian besar berpendapatan 

sesuai UMR sebanyak 30 orang (42,9%) dikarenakan meskipun sudah tidak 

bekerja, namun responden purnawirawan tetap mendapatkan dana pensiun 

dari pemerintah.  

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

sudah menderita DM >5 tahun sebanyak 57 orang (81,4%) dengan komplikasi 

UKD terbanyak pada derajat 4 wagner yaitu 38 orang (54,3%).  

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HIPERBARIK OKSIGEN ... DISMALYANSA



 

 

5.2.2. Analisis Bivariat 

1. Domain kesehatan fisik sebelum dan sesudah diberikan terapi 

HBO 

Tabel 5.2 Range nilai domain kesehatan fisik sebelum dan sesudah 

diberikan terapi HBO pada penderitan UKD di RSAL Dr. Ramelan 

Surabaya pada November-Desember 2018 

 
No Range Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

  Pre Post Pre Post 

  N % n % N % n % 

1 Tinggi 0 0 0 0 0 0 5 14,3 

2 Sedang 2 5,7 8 22,9 0 0 12 34,3 

3 Rendah 33 94,3 27 77,1 35 100 18 14,3 

Total 35 100 35 100 35 100 35 100 

 

                               

Uji statistik 

 

 

p = 0,05 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≤ 0,05 

p = 0,000 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≤ 0,05  

p = 0,013 

Mann Whitney Test  

α ≤ 0,05 

 

Tabel 5.2 menunjukkan nilai post test kelompok intervensi lebih tinggi 

daripada kelompok kontrol, yaitu 12 responden (34,3%) mendapatkan nilai 

sedang dan terdapat 5 responden (14,3%) mendapatkan nilai tinggi. Hasil uji 

Mann whitney test didapatkan perbedaan yang signifikan pada domain 

kesehatan fisik setelah diberikan HBO dengan nilai p=0,013. Hal tersebut 

didukung dengan hasil uji Wilcoxon signed rank test (p=0,000), artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pre dan post test pada 

kelompok intervensi. Sebagian besar responden mengeluhkan rasa nyeri 

akibat UKD mengganggu aktivitas responden sehari-hari.  
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2. Domain psikologis sebelum dan sesudah diberikan terapi HBO 

 

Tabel 5.3 Range nilai domain psikologis sebelum dan sesudah 

diberikan terapi HBO pada penderita UKD di RSAL Dr. Ramelan 

Surabaya pada November-Desember 2018 

 
No Range Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

  Pre Post Pre Post 

  N % N % N % N % 

1 Tinggi 0 0 0 0 0 0 1 2,9 

2 Sedang 1 2,9 4 11,4 2 5,7 10 28,6 

3 Rendah 34 97,1 31 88,6 33 94,3 24 68,6 

Total 35 100 35 100 35 100 35 100 

  

           

Uji statistik 

p = 0,083 

Wilcoxon Sign Rank Test 

p ≤ 0,05 

p = 0,012 

Wilcoxon Sign Rank Test 

p ≤ 0,05 

p = 0,040 

Mann Witney Test 

α ≤ 0,05 

 

Tabel 5.3 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada domain 

psikologis setelah diberikan HBO, dengan hasil uji Mann whitney test 

p=0,040. Terdapat peningkatan nilai post test pada kelompok intervensi, dari 

33 responden (94,3%) dengan nilai rendah tersisa 24 responden (68,6%), 10 

responden (28,6%) diantaranya mendapatkan nilai sedang, bahkan 1 

reponden (2,9%) mendapat nilai tinggi. Hal tersebut didukung dengan adanya 

perbedaan yang signifikan antara nilai pre dan post pada kelompok intervensi, 

dengan hasil uji Wilcoxon signed rank test p=0,012. Lamanya proses 

penyembuhan luka membuat sebagian besar responden merasa putus asa 

terhadap pengobatan yang dijalani. 
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3. Domain hubungan sosial sebelum dan sesudah diberikan terapi 

HBO  

Tabel 5.4 Range nilai domain hubungan sosial sebelum dan sesudah 

diberikan terapi HBO pada penderita UKD di RSAL Dr. Ramelan 

Surabaya pada November-Desember 2018 

 
No Range Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

  Pre Post Pre Post 

  N % n % N % n % 

1 Tinggi 0 0 1 2,9 0 0 5 14,3 

2 Sedang 6 17,1 9 25,7 10 28,6 14 40 

3 Rendah 29 82,9 25 71,4 25 71,4 16 45,7 

Total 35 100 35 100 35 100 35 100 

 

 

Uji statistik 

p = 0,132 

Wilcoxon Signed Rank Test  

p ≤ 0,05  

p = 0,003 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≤ 0,05   
p = 0,020 

Mann Witney Test  

α ≤ 0,05 

 

Tabel 5.4 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada domain 

hubungan sosial setelah diberikan HBO, dengan nilai uji Mann whitney test 

p=0,020. Hal tersebut didukung dengan hasil uji Wilcoxon signed rank test 

p=0,003 yang berarti terdapat perbedaaan yang signifikan antara nilai pre dan 

post test pada kelompok intervensi. Hasil post test kelompok intervensi 

didapatkan 5 responden (14,3%) dengan nilai tinggi, 14 responden (40%) 

mendapatkan nilai sedang, hanya ada 16 responden (45,7%) yang 

mendapatkan nilai rendah. Perasaan malu akibat adanya UKD memunculkan 

ketidakpuasan dalam hubungan personal atau sosial yang dimiliki.  
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4. Domain lingkungan sebelum dan sesdudah diberikan terapi HBO 

Tabel 5.5 Range nilai domain lingkungan sebelum dan sesudah 

diberikan terapi HBO pada penderita UKD di RSAL Dr. Ramelan 

Surabaya pada November-Desember 2018 

 
No Range Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

  Pre Post Pre Post 

  N % N % N % N % 

1 Tinggi 0 0 0 0 1 2,9 2 5,7 

2 Sedang 1 2,9 4 11,4 6 17,1 16 45,7 

3 Rendah 34 97,1 31 88,6 28 80,0 17 48,6 

Total 35 100 35 100 35 100 35 100 

 

 

Uji Statistik 

p = 0,083 

Wilcoxon Sign Rank Test 

p ≤ 0,05 

p = 0,001 

Wilcoxon Sign Rank Test 

p ≤ 0,05 

p = 0,000 

Mann Witney Test 

α ≤ 0,05 

 

Tabel 5.5 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada domain 

lingkungan setelah diberikan HBO, dengan hasil uji Mann whitney test 

p=0,000. Nilai post test kelompok intervensi lebih tinggi diabandingkan 

kelompok kontrol, dimana terdapat 2 responden (5,7%) dengan nilai tinggi, 

16 responden (45,7%) diantaranya mendapatkan nilai sedang, dan tersisa 17 

responden (48,6%) dengan nilai rendah. Hal tersebut didukung dengan hasil 

uji Wilcoxon signed rank test p=0,001 yang artinya terdapat perbedaaan yang 

signifikan antara nilai pre dan post test pada kelompok intervensi. Fasilitas 

penunjang kesehatan menentukan tingginya nilai kualitas hidup seseorang, 

dimana responden yang memiliki ketersediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan kesehatannya akan memiliki nilai domain lingkungan yang lebih 

tinggi. 
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5.3 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh HBO pada 

kualitas hidup domain kesehatan fisik. Hasil uji Mann whitney test menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok yang mendapatkan HBO 

dengan kelompok kontrol pada domain kesehatan fisik. Hal tersebut didukung 

dengan hasil uji Wilcoxon yang menyatakan, terdapat perbedaan yang signifikan 

antara nilai pre dan post test kelompok intervensi. UKD terjadi akibat sirkulasi yang 

buruk pada pembuluh darah perifer dan apabila tidak ditangani dengan tepat dapat 

menyebabkan infeksi kronis (Hopkins et al., 2015). Kesehatan fisik yang mulai 

menurun akibat ulkus dapat berakibat bertambahnya kesakitan dan kebutuhan 

medis, berkurangnya kemampuan aktifitas serta menimbulkan kegelisahan atas 

kesehatan yang dialami. Peranan HBO yang utama adalah memperbaiki jumlah 

oksigen yang dihantarkan ke daerah luka atau ulkus (Thackham et al., 2008) 

sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka 

yang cepat dapat mengurangi respon inflamasi dan mencegah terjadinya amputasi 

yang dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Perbaikan derajat luka dan 

karakteristik luka setelah dilakukan HBO dapat mengurangi kesakitan dan 

kebutuhan medis. Selain itu, penurunan rasa nyeri menyebabkan penderita memiliki 

waktu istirahat yang cukup untuk meningkatkan vitalitas dalam bekerja.  

Sebagian besar responden berusia 45-54 tahun. Secara umum, pada usia 

tersebut terjadi perubahanperubahan pada lanjut usia baik psikososial, fisiologis, 

maupun mental. Kondisi fisik yang semakin renta membuat lanjut usia merasa 

kehidupannya sudah tidak berarti lagi dan putus asa dengan kehidupan yang dijalani 

sekarang ini. Untuk memperoleh optimum aging aktivitas fisik lansia sangat 
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diperlukan, misalnya HBO yang dilakukan secara rutin dan teratur selain 

mempercept penyembuhan luka, juga akan sangat membantu menjaga kebugaran 

lansia. 

Berkaitan dengan domain psikologis, didapatkan adanya pengaruh HBO pada 

kualitas hidup. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol pada domain psikologi dari hasil uji Mann whitney test, serta 

hasil uji Wilcoxon signed rank test menyatakan adanya perbedaan yang signifikan 

antara nilai pre dan post test pada kelompok intervensi. Responden dengan UKD 

mengalami penurunan fungsi fisik yang secara tidak langsung akan berpengaruh 

pada keadaan psikologisnya. Responden umumnya merasakan timbulnya perasaan 

cemas, depresi dan frustasi (International Wound Journal, 2010). UKD merupakan 

komplikasi yang paling menimbulkan stress (Singh et al., 2012) dikarenakan 

menjadi penyebab penderita DM menjalani rawat inap dan amputasi ekstremitas 

bawah (Maskuri et al., 2014). Rahmat, (2010), mengatakan individu yang 

menderita DM dengan UKD dapat mengakibatkan munculnya komplikasi lain 

selain komplikasi fisik yaitu komplikasi psikologi berupa kecemasan. Kecemasan 

yang terjadi disebabkan karena penyakit yang bersifat long life disease.  

Proses penyembuhan UKD cukup lama berdampak terhadap psikologis dari 

penderita. Dampak psikologis tersebut seperti adanya perubahan gambaran diri 

karena ada perubahan fisik, harga diri ikut mengalami perubahan sesuai dengan 

gambaran diri yang berubah. Dampak jangka panjang penderita akan mengalami 

perasaan negatif terhadap dirinya akibat luka UKD yang berkepanjangan dan proses 

penyembuhan yang cukup lama. Dengan demikian, proses penyembuhan luka yang 

cepat mampu mengurangi kecemasan penderita terkait kondisi yang dialami. 
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Peningkatan kualitas hidup tersebut seiring dengan harapan dan kepastian dari 

perbaikan karakteristik kondisi luka. Harapan yang besar terhadap kesembuhan 

menyebabkan mereka termotivasi untuk terus bangkit. 

Sebagian besar responden dalam penelitian ini berpendidikan SMA. 

Pendidikan dapat membentuk kecerdasan emosional. Seseorang yang memiliki 

kecerdasan emosional tinggi akan mampu menguasai diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri dan mengarahkan dirinya untuk lebih produktif dalam berbagai hal 

yang dikerjakan. Apabila kecerdasan emosionalnya rendah maka orang akan 

menjadi cemas, menyendiri, sering takut, merasa tidak dicintai, merasa gugup, 

sedih dan cenderung mudah terkena depresi. Stres dapat mempengaruhi tingkatan 

untuk memperoleh kepuasan dalam hidup. 

Peningkatan nilai kualitas hidup juga dapat dilihat pada domain hubungan 

sosial, berdasarkan hasil uji Mann whitney test terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kelompok intervensi dan kontrol. Penderita dengan UKD umumnya akan 

mengalami gangguan gambaran diri.  Adanya ulkus pada tubuh mengakibatkan 

penderita DM merasa takut dalam kehidupan sosialnya.  Sebagian besar penderita 

UKD merasa tidak percaya diri dalam berinteraksi sosial karena keadaannya 

(Rohmin, A 2017).  Seiring dengan semakin baiknya derajat luka, tingkat 

kepercayaan diri penderita UKD akan meningkat. Tingkat kepecayaan diri yang 

tinggi, memudahkan responden untuk bersosialiasi dengan lingkungannya. Hasil 

tersebut didukung dengan adanya peningkatan nilai dari domain hubungan sosial 

pada kelompok intervensi berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed rank test.  

Bersosialisasi dengan keluarga dan sahabat terdekatnya dapat membantu 

mengurangi tingkat depresi yang dialami berkenaan dengan penyakit yang diderita. 
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Kehadiran dukungan interpersonal sangat membantu untuk meningkatkan 

kepercayaan diri terkait kemampuan penderita dalam melakukan perawatan diri 

(self care). Penderita dengan dukungan interpersonal yang baik ternyata memiliki 

rasa aman dan nyaman sehingga akan menumbuhkan rasa perhatian pada diri 

sendiri dan meningkatkan motivasi untuk melakukan manajemen penyakit (Farida, 

N et al., 2017). Hal tersebut didukung oleh karakteristik budaya masyarakat 

Indonesia yang bersosialisasi, kekeluargaan, saling menghormati, dan menghargai 

antar sesama. 

Pada domain lingkungan, didapatkan hasil adanya pengaruh HBO pada 

kualitas hidup domain lingkungan. Uji Mann Whitney test menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok yang 

mendapatkan HBO. Terjadinya peningkatan kualitas hidup pada domain 

lingkungan juga terlihat pada kelompok intervensi, dimana hasil uji Wilcoxon 

Signed rank test menyatakan terdapat perbedaaan yang signifikan antara nilai per 

dan post test. Hasil penelitian pada domain lingkungan didasari kepribadian 

seseorang, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi persepsi kognitif seseorang 

dalam memaknai kualitas hidupnya (Mabsusah, 2016). Penelitian Hilleson (2010) 

tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup antara lain, 

kepuasan karena pengasuh, keterikatan pada tempat, jenis dan kualitas pelayanan 

kesehatan yang tersedia, serta keterlibatan penderita di lingkungan sosial 

meningkatkan kualitas hidup mereka.  

Dalam penelitian ini sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai 

swasta dengan penghasilan sesuai UMR yang sudah ditetapkan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dimana pekerjaan berhubungan dengan 
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sosio-ekonomi (Sutikno, 2011) sehingga kebutuhan akan kesehatan dapat 

terpenuhi. Ketersediaan penunjang kesehatan yang optimal dalam proses 

penyembuhan luka seperti HBO dapat meningkatkan persepsi kognitif dalam 

memaknai kualitas hidup. Hal ini sejalan dengan penelitian Firman, (2012), 

informasi baru yang diterima, pelayanan kesehatan yang memuaskan serta 

kemudahan akses fasilitas kesehatan memberikan dampak positif terhadap kualitas 

hidup penderita UKD. 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh HBO terhadap 

peningkatan kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik. Perbaikan kualitas hidup 

ini sejalan dengan perbaikan kondisi luka yang berhubungan dengan salah satu 

manfaat HBO sebagai wound healing. Penelitian Duzgun, AP et al., (2008), 

menyatakan bahwa penggunaan HBO dalam pengobatan UKD secara statistik 

meningkatkan prevalensi penyembuhan ulkus. HBO juga mengurangi prevalensi 

amputasi, dan ketika amputasi diperlukan, tidak ada amputasi yang terlokalisasi 

proksimal ke metatarsophalangeal joint. Sehingga pemberian HBO dapat 

digunakan sebagai adjuvant bagi penderita ulkus kaki diabetik.  

 

5.4 Keterbatasan penelitian  

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu faktor-faktor perancu 

yang mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya teknik perawatan luka yang 

digunakan, obat anti diabetik yang diminum serta kepatuhan diet responden yang 

mampu mempengaruhi proses penyembuhan UKD.
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

1. HBO memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup dari domain 

kesehatan fisik, dimana pemberian HBO menunjukan perbaikan derajat 

luka dan karakteristik luka, sehingga mengurangi kesakitan dan 

kebutuhan medis penderita ulkus kaki diabetik. 

2. HBO memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup dari domain 

psikologis, dimana pemberian HBO memberikan harapan yang besar 

seiring perbaikan derajat luka dan berkurangnya rasa sakit 

menyebabkan penderita ulkus kaki diabetik termotivasi untuk terus 

bangkit dan mengurangi kecemasan terkait kondisi yang dialami. 

3. HBO memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup dari domain 

hubungan sosial, dimana penyembuhan luka yang cepat dengan HBO 

menimbulkan persepsi positif sehingga meningkatkan dukungan 

interpersonal, kepercayaan diri di lingkungan sosial serta memberikan 

perubahan persepsi dalam menjalani hidup.  

4. HBO memberikan pengaruh terhadap kualitas dari domain lingkungan, 

dimana HBO sebagai penunjang kesehatan dalam proses penyembuhan 

luka meningkatkan persepsi kongnitif penderita UKD dalam memaknai 

kualitas hidupnya. 

5. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan 

kualitas hidup sebelum dan setelah dilakukan HBO dari keempat 

domain. 
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6.2. Saran 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Menganjurkan kepada penderita UKD dengan finansial yang memadai untuk 

melakukan HBO sebagai terapi adjuvant yang dapat meningkatkan kualitas 

hidup. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melakukan penelitian dengan metode yang lebih obyektif mencangkup aspek 

lain yang diidentifikasi terkait kualitas hidup.  
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Lampiran 1. Surat izin penelitian 
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Lampiran 2. Sertifikat Laik etik Penelitian 
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Lampiran 3. Informed for Consent  

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : Dismalyansa  

NIM : 131711123066 

Mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Surabaya, akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Hiperbarik Oksigen 

terhadap Kualitas Hidup Penderita Ulkus Kaki Diabetik di RSAL Dr. Ramelan 

Surabaya” 

Saya mohon dengan hormat kepada bapak/ibu, saudara/ saudari menjadi 

responden dalam penelitian ini:  

1. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh HBO terhadap kualitas 

hidup penderita ulkus kaki diabetik  

2. Manfaat apabila bapak/ibu, saudara/ saudari bersedia menjadi responden 

dalam ini adalah untuk memberikan gambaran dalam upaya meningkatkan 

kualitas hidup penderita ulkus kaki diabetik dengan terapi hiperbarik 

oksigen.  

3. Waktu yang diperlukan dalam pengisian kuesioner pada penelitian ini yakni 

5-10 menit dan akan diulang pada hari ke 20.  

4. Prosedur yang harus diikuti responden:  

1) Kesediaan bapak/ibu untuk menandatangani informed concent.  

2) Menjawab pertanyaan kuesioner atau daftar pertanyaan yang akan 

kami sampaikan dengan sejujurnya atau apa adanya.  

3) Dilakukan pemeriksaaan fisik dan praktik maneuver valsava sebelum 

dilakukan hiperbarik oksigen. 

4) Apabila ditengah penelitian bapak/ibu merasakan kerugian, maka 

bapak/ibu diperkenankan untuk mengundurkan diri dan penelitian ini 

tidak memungut biaya.  

5. Identitas bapak/ibu akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HIPERBARIK OKSIGEN ... DISMALYANSA



 

 

6. Kerahasiaan informasi yang diberikan bapak/ibu dijamin oleh peneliti 

karena hanya data tertentu saja yang akan dilaporkan sebagai hasil 

penelitian.  

7. Apabila terjadi indikasi yang tidak diinginkan saat dilakukan terapi, maka 

semua beban biaya pengobatan akan ditanggung oleh peneliti.  

8. Peneliti akan memberikan sebuah kenang-kenangan sebagai apresiasi atas 

kesediaan bapak/ibu menjadi responden dalam penelitian ini.  

Atas perhatian dan partisipasi bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.  

 

        Surabaya, November 2018 

              Hormat saya 

 

  

  Dismalyansa  

     NIM. 131711123066 
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Kode **):  

Kode 

**):Ko 

Lampiran 4. Informed consent  

 

Lembar Kesediaan Menjadi Responden 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:   

Nama............................................................... 

Umur : ........ tahun 

menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) menjadi peserta/responden 

penelitian yang dilakukan oleh Dismalyansa, mahasiswa Program Studi S1 Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul: “Pengaruh Hiperbarik 

Oksigen Terhadap Kualitas Hidup Penderita Ulkus Kaki Diabetik di RSAL Dr. 

Ramelan Surabaya”  

Persetujuan ini saya buatdengan sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. 

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

*) coret yang tidak perlu 

**) diisi oleh peneliti  

 

        Surabaya,           November 2018 

  

  Saksi    Responden  

  

 

(…………………………..............)    (.........................................)  

  

Saksi 

 

 

(…………………………................) 
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Lampiran 5. Kuesioner Data Demografi 

Jawablah dengan memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi anda atau 

dengan mengisi pada kolom yang telah disediakan.  

Informasi Dasar  

Pertanyaan pada bagian ini merupakan pertanyaan dasar mengenai informasi 

pribadi anda. Informasi yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya.  

1. Nama   :  

2. Usia   :  

3. Tanggal Lahir  :            /        /  

 (Tanggal / Bulan / Tahun) 

4. Jenis kelamin  : Laki-lali / Perempuan  

5. No. telp/HP  : 

6. Pendidikan   : Pendidikan Dasar / Menengah / Tinggi/ Lainnya,  

7. Status Perkawinan : Lajang / Menikah / Bercerai / Janda / Duda  

8. Pekerjaan  : 

 Pensiunan PNS/TNI/POLRI    Buruh    

  PNS/TNI/POLRI     Petani  

 Pegawai Swasta     Ibu rumah tangga 

 Wiraswasta     Lainnya,  

9. Pendapatan per bulan :  

 Dibawah UMR 

 UMR  

 Diatas UMR 

10. Durasi Diabetes :        bulan/tahun 

11. Rutin kontrol tiap bulan :  Ya   Tidak 

Berapa gula darah terkakhir, sebutkan: 

12. Durasi menderita luka kaki diabet  :    bulan/tahun 

13. Rutin melakukan rawat luka  :  Ya   Tidak 

Bila jawaban ya, dirawat oleh siapa, sebutkan :  
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Lampiran 6. Kuesioner WHOQOL-BREF 

Pertanyaan berikut ini menyangkut perasaan anda terhadap kualitas hidup, kesehatan dan hal- 

hal lain dalam hidup anda. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai. Jika anda tidak 

yakin tentang jawaban yang akan anda berikan terhadap pertanyaan yang diberikan, pikiran 

pertama yang muncul pada benak anda seringkali merupakan jawaban yang terbaik. 

 

Camkanlah dalam pikiran anda segala standar hidup, harapan, kesenangan dan perhatian anda. 

Kami akan bertanya apa yang anda pikirkan tentang kehidupan anda. 

 

 
Sangat 

buruk 
Buruk 

Biasa-

biasa 

saja 

Baik 
Sangat 

baik 

1. 

Bagaimana 

menurut anda 

kualitas hidup 

anda? 

1 2 3 4 5 

 

  
Sangat tidak 

memuaskan 

Tidak 

memuaskan 

Biasa-

biasa 

saja 

Memuaskan 

Sangat 

memuaska

n 

2. 

Seberapa puas anda 

terhadap kesehatan 

anda? 

1 2 3 4 5 

 

Pertanyaan berikut adalah tentang seberapa sering anda telah mengalami hal-hal berikut ini: 

 

 

Tidak 

sama 

sekali 

Sedikit 

Dalam 

jumlah 

sedang 

Sangat 

sering 

Dalam 

jumlah 

berlebihan 

3. 

Seberapa jauh rasa sakit 

fisik anda mengganggu 

anda dalam 

beraktivitas? 

1 2 3 4 5 

4. 

Seberapa sering anda 

membutuhkan terapi 

medis untuk dapat 

beraktivitas dalam 

kehidupan sehari-hari 

anda? 

1 2 3 4 5 

5. 
Seberapa jauh anda 

menikmati hidup anda? 
1 2 3 4 5 

6. 

Seberapa jauh anda 

merasa hidup anda 

berarti? 

1 2 3 4 5 

7. 
Seberapa jauh anda 

mampu berkonsentrasi? 
1 2 3 4 5 

8. 

Secara umum, seberapa 

aman kehidupan anda 

sehari-hari? 

1 2 3 4 5 

9. 

Seberapa sehat 

lingkungan dimana anda 

tinggal (berkaitan 

dengan sarana dan 

prasarana) 

1 2 3 4 5 
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Pertanyaan berikut ini adalah tentang seberapa penuh anda alami hal-hal berikut ini: 

 

 

Tidak 

sama 

Sekali 

Sedikit Sedang Seringkali 
Sepenuhnya 

Dialami 

10. 

Apakah anda memiliki 

vitalitas yang cukup 

untuk beraktivitas sehari-

hari? 

1 2 3 4 5 

11. 

Apakah anda dapat 

menerima kondisi tubuh 

anda? 

1 2 3 4 5 

12. 

Apakah anda memiliki 

cukup uang untuk 

memenuhi kebutuhan 

anda? 

1 2 3 4 5 

13. 

Seberapa jauh 

ketersediaan informasi 

bagi kehidupan anda 

sehari-hari? 

1 2 3 4 5 

14. 

Seberapa sering anda 

memiliki kesempatan 

untuk rekreasi? 

1 2 3 4 5 

 

 
Sangat 

buruk 
Buruk 

Biasa-biasa 

saja 
Baik 

Sangat 

baik 

15. 
Seberapa baik kemampuan 

anda dalam bergaul? 
1 2 3 4 5 

 

 

Sangat 

tidak 

memuaskan 

Tidak 

memuaskan 

Biasa-

biasa 

saja 

Memuaskan 
Sangat 

memuaskan 

16. 

Seberapa 

puaskah anda 

dengan tidur 

anda? 

1 2 3 4 5 

17. 

Seberapa 

puaskah anda 

dengan 

kemampuan 

anda untuk 

menampilkan 

aktivitas 

kehidupan anda 

sehari-hari? 

1 2 3 4 5 

18. 

Seberapa 

puaskah anda 

dengan 

kemampuan 

anda untuk 

bekerja? 

1 2 3 4 5 

19. 

Seberapa 

puaskah anda 

terhadap diri 

anda? 

1 2 3 4 5 

20. 
Seberapa 

puaskah anda 
1 2 3 4 5 
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dengan 

hubungan 

personal / sosial 

anda? 

21. 

Seberapa 

puaskah anda 

dengan 

kehidupan 

seksual anda? 

1 2 3 4 5 

22. 

Seberapa 

puaskah anda 

dengan 

dukungan yang 

anda peroleh dari 

teman anda? 

1 2 3 4 5 

23. 

Seberapa 

puaskah anda 

dengan kondisi 

tempat anda 

tinggal saat ini? 

1 2 3 4 5 

24. 

Seberapa 

puaskah anda 

dengan akses 

anda pada 

layanan 

kesehatan? 

1 2 3 4 5 

25. 

Seberapa 

puaskah anda 

dengan 

transportasi yang 

hrs anda jalani? 

1 2 3 4 5 

 

Pertanyaan berikut merujuk pada seberapa sering anda merasakan atau mengalami hal-hal 

berikut: 

 
Tdk 

pernah 
Jarang 

Cukup 

sering 

Sangat 

sering 
Selalu 

26. 

Seberapa sering anda 

memiliki perasaan negatif 

seperti kesepian, putus asa, 

cemas dan depresi? 

5 4 3 2 1 
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Lampiran 7. Raw Data Kuesioner WHOQOL-BREF 

 

No. Nama Responden 

Nilai Pre test Nilai Post test 

Domain 

Fisik 

Domain 

Psikologis 

Domain 

Sosial 

Domain 

Lingkungan 

Domain 

Fisik 

Domain 

Psikologis 

Domain 

Sosial 

Domain 

Lingkungan 

1. SRTMI  38 31 50 44 38 31 44 44 

2. ZNL R. 38 44 31 31 44 25 25 44 

3. AHMD YNI 50 25 50 50 38 31 44 75 

4. ISKK  31 44 31 31 50 44 31 38 

5. EDI  19 25 31 44 44 25 25 44 

6. RVLD  38 44 31 44 38 44 50 44 

7. GIDN 38 44 25 38 31 44 31 56 

8. GTUT  31 25 25 44 31 25 25 44 

9. MLYD 44 31 44 38 50 31 31 44 

10. ED SPTR  44 31 25 31 44 31 31 50 

11. SPYN  44 25 44 31 31 25 44 31 

12. MNSH  31 25 44 38 38 25 31 31 

13. SPLN 38 38 25 31 44 44 31 31 

14. SKSN 44 19 44 25 44 25 31 25 

15. JMNI 38 38 44 31 40 38 50 56 

16. TTK WDYT 31 25 50 44 63 25 56 69 

17. SS SHTN 13 31 31 38 56 38 44 31 

18. HR STYW 38 38 31 38 31 38 31 44 

19. SPYNO 44 25 31 38 25 25 31 44 

20. HN SLWTI 38 31 31 38 38 31 44 38 

21. DD STYNO 31 19 31 44 63 31 44 44 
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No. Nama Responden 

Nilai Pre test Nilai Post test 

Domain 

Fisik 

Domain 

Psikologis 

Domain 

Sosial 

Domain 

Lingkungan 

Domain 

Fisik 

Domain 

Psikologis 

Domain 

Sosial 

Domain 

Lingkungan 

22. UMB DNR 38 31 50 44 56 31 56 44 

23. NNIK IDRT 38 50 44 31 44 56 44 31 

24. RND ASTK 44 31 50 38 50 31 56 31 

25. EDG KNSH 38 44 44 31 44 44 31 44 

26. LN HMWTI 44 25 50 38 50 25 50 44 

27. SPWAN 25 31 44 31 38 44 56 38 

28. SRJDT  13 19 31 44 44 38 50 56 

29. DN KENDG 50 25 25 44 44 25 31 44 

30. HRTNI 13 31 31 38 19 56 44 44 

31. ACTNI 19 31 25 31 44 56 44 56 

32. NRJNH 25 13 44 19 38 25 56 25 

33. BCHRI 19 25 25 31 31 44 31 38 

34. MKS HD 31 31 44 25 56 56 69 44 

35. SDDQ SNTSO 13 25 31 31 44 44 25 63 

36. KTTKO 25 19 44 38 63 44 50 56 

37. AD SYNTO  19 13 44 31 63 44 50 50 

38. MMNH  13 6 44 31 56 63 50 50 

39. SGYNO  25 31 50 56 56 50 69 56 

40. BDRYH  25 31 56 69 69 56 50 63 

41. AND SGHTO  13 31 50 50 63 63 69 56 

42. AMB SLTNSH  13 31 50 50 81 56 69 56 

43. YTWTI  19 31 50 38 63 56 50 56 

44. ERN  19 13 44 20 63 56 50 38 
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No. Nama Responden 

Nilai Pre test Nilai Post test 

Domain 

Fisik 

Domain 

Psikologis 

Domain 

Sosial 

Domain 

Lingkungan 

Domain 

Fisik 

Domain 

Psikologis 

Domain 

Sosial 

Domain 

Lingkungan 

45. AT HTTI  19 25 44 31 63 56 50 50 

46. SGYTI  19 31 44 25 63 56 69 50 

47. GTOT SHDJTO  13 25 31 31 56 56 50 63 

48. KNDRTO  25 31 44 31 63 56 44 50 

49. NNCY  25 31 31 38 63 56 50 63 

50. CHRIS DN  38 31 19 38 63 50 69 44 

51. DDY SSTO 44 31 50 25 56 56 56 56 

52. MT RMLI  19 50 50 50 56 50 69 44 

53. NKHLIS  13 25 44 25 56 50 50 50 

54. RMATI 19 38 50 38 63 63 50 56 

55. IMM BSRI 13 19 44 31 63 44 69 56 

56. HJ. SMATI 31 31 31 38 69 69 75 50 

57. TTK STTIK 25 25 44 25 75 63 44 56 

58. DDI GNWN 31 19 31 44 63 63 50 56 

59. SMLAH 13 31 50 31 63 56 50 50 

60. IRWN DW 13 38 44 31 50 69 50 69 

61. M IKDR 25 38 31 31 44 44 44 63 

62. EK SPTRA 31 38 44 44 44 44 56 63 

63. TJIA 25 31 31 44 44 38 56 50 

64. HNWTI 31 50 44 31 56 56 69 38 

65. JKO SCYNO 31 31 56 38 50 31 56 31 

66. ACH TBI 38 44 44 31 44 50 50 44 

67. S I HTNO 44 25 31 25 63 38 44 31 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HIPERBARIK OKSIGEN ... DISMALYANSA



 

 

No. Nama Responden 

Nilai Pre test Nilai Post test 

Domain 

Fisik 

Domain 

Psikologis 

Domain 

Sosial 

Domain 

Lingkungan 

Domain 

Fisik 

Domain 

Psikologis 

Domain 

Sosial 

Domain 

Lingkungan 

68. MFDH HSYM 38 19 25 44 44 25 31 50 

69. V R YLAST 25 25 25 63 38 44 50 69 

70. SBRI SSTO 19 31 31 50 44 69 69 56 
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 Lampiran 8. Hasil Uji Statistik 

 

1. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test domain fisik kelompok kontrol 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

range fisik post 

kontrol - range fisik 

pre kontrol 

Negative Ranks 2a 5.50 11.00 

Positive Ranks 8b 5.50 44.00 

Ties 25c   

Total 35   

a. range fisik post kontrol < range fisik pre kontrol 

b. range fisik post kontrol > range fisik pre kontrol 

c. range fisik post kontrol = range fisik pre kontrol 

 

Test Statisticsa 

 

range fisik post kontrol - 

range fisik pre kontrol 

  

Z -1.897b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .058 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

2. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test domain psikologis kelompok kontrol 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

range psikologis 

post kontrol - range 

psikologis pre 

kontrol 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 3b 2.00 6.00 

Ties 32c   

Total 35   

a. range psikologis post kontrol < range psikologis pre kontrol 

b. range psikologis post kontrol > range psikologis pre kontrol 

c. range psikologis post kontrol = range psikologis pre kontrol 

 

 

  

Test Statisticsa 

 

range psikologis post kontrol 

- range psikologis pre kontrol 

Z -1.732b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.083 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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3. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test domain hubungan sosial kelompok 

kontrol 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

range sosial post 

kontrol - range 

sosial pre kontrol 

Negative Ranks 2a 4.00 8.00 

Positive Ranks 6b 4.67 28.00 

Ties 27c   

Total 35   

a. range sosial post kontrol < range sosial pre kontrol 

b. range sosial post kontrol > range sosial pre kontrol 

c. range sosial post kontrol = range sosial pre kontrol 

 

Test Statisticsa 

 

range sosial post kontrol - range 

sosial pre kontrol 

Z -1.508b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .132 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

4. Hasil Uji Wilcoxon Domain Lingkungan kelompok kontrol 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

range lingkungan 

post kontrol - range 

lingkungan pre 

kontrol 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 3b 2.00 6.00 

Ties 32c   

Total 35   

a. range lingkungan post kontrol < range lingkungan pre kontrol 

b. range lingkungan post kontrol > range lingkungan pre kontrol 

c. range lingkungan post kontrol = range lingkungan pre kontrol 

 

Test Statisticsa 

 

 

range lingkungan post kontrol - 

range lingkungan pre kontrol 

Z -1.732b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .083 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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5. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test domain fisik kelompok intervensi 

Ranks 

 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

range fisik post 

intervensi - range 

fisik pre intervensi 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 17b 9.00 153.00 

Ties 18c   

Total 35   

a. range fisik post intervensi < range fisik pre intervensi 

b. range fisik post intervensi > range fisik pre intervensi 

c. range fisik post intervensi = range fisik pre intervensi 

 

 

 

 

 

 

6. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test domain psikologis kelompok 

intervensi 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

range psikologis 

post intervensi - 

range psiko pre 

intervensi 

Negative Ranks 2a 6.50 13.00 

Positive Ranks 11b 7.09 78.00 

Ties 22c   

Total 35   

a. range psikologis post intervensi < range psiko pre intervensi 

b. range psikologis post intervensi > range psiko pre intervensi 

c. range psikologis post intervensi = range psiko pre intervensi 

 

Test Statisticsa 

 

range psikologis post intervensi - 

range psiko pre intervensi 

Z -2.500b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .012 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

  

Test Statisticsa 

 

range fisik post intervensi - 

range fisik pre intervensi 

Z -3.787b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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7. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test domain hubungan sosial kelompok 

intervensi 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

range sosial post 

intervensi - range 

sosial pre intervensi 

Negative Ranks 2a 7.50 15.00 

Positive Ranks 14b 8.64 121.00 

Ties 19c   

Total 35   

a. range sosial post intervensi < range sosial pre intervensi 

b. range sosial post intervensi > range sosial pre intervensi 

c. range sosial post intervensi = range sosial pre intervensi 

 

Test Statisticsa 

 

range sosial post intervensi - 

range sosial pre intervensi 

Z -2.977b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

8. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test domain fisik kelompok intervensi 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

range lingkungan 

post intervensi - 

range lingkungan 

pre intervensi 

Negative Ranks 1a 7.50 7.50 

Positive Ranks 13b 7.50 97.50 

Ties 21c   

Total 35   

a. range lingkungan post intervensi < range lingkungan pre intervensi 

b. range lingkungan post intervensi > range lingkungan pre intervensi 

c. range lingkungan post intervensi = range lingkungan pre intervensi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Test Statisticsa 

 

range lingkungan post intervensi 

- range lingkungan pre intervensi 

Z -3.207b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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9. Hasil Mann Whitney Test domain fisik kelompok kontrol dan intervensi 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

pre fisik kontrol 35 36.50 1277.50 

intervensi 35 34.50 1207.50 

Total 70   

post fisikl kontrol 35 30.43 1065.00 

intervensi 35 40.57 1420.00 

Total 70   

 

Test Statisticsa 

 pre fisik post fisikl 

Mann-Whitney U 577.500 435.000 

Wilcoxon W 1207.500 1065.000 

Z -1.425 -2.473 

Asymp. Sig. (2-tailed) .154 .013 

a. Grouping Variable: kelompok 

 

10. Hasil Mann Whitney Test domain psikologis kelompok kontrol dan 

intervensi 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

pre psikologis kontrol 35 35.00 1225.00 

intervensi 35 36.00 1260.00 

Total 70   

post 

psikologis 

kontrol 35 31.94 1118.00 

intervensi 35 39.06 1367.00 

Total 70   

 

Test Statisticsa 

 pre psikologis post psikologis 

Mann-Whitney U 595.000 488.000 

Wilcoxon W 1225.000 1118.000 

Z -.586 -2.054 

Asymp. Sig. (2-tailed) .558 .040 

a. Grouping Variable: kelompok 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HIPERBARIK OKSIGEN ... DISMALYANSA



 

 

11. Hasil Mann Whitney Test domain sosial kelompok kontrol dan 

intervensi 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

pre sosial kontrol 35 33.50 1172.50 

intervensi 35 37.50 1312.50 

Total 70   

post sosial kontrol 35 30.56 1069.50 

intervensi 35 40.44 1415.50 

Total 70   

 

  

 

 

 

12. Hasil Mann Whitney Test domain lingkungan kelompok kontrol dan 

intervensi 

Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

pre lingkungan Kontrol 35 32.49 1137.00 

Intervensi 35 38.51 1348.00 

Total 70   

post lingkungan Kontrol 35 28.39 993.50 

Intervensi 35 42.61 1491.50 

Total 70   

 

Test Statisticsa 

 pre lingkungan post lingkungan 

Mann-Whitney U 507.000 363.500 

Wilcoxon W 1137.000 993.500 

Z -2.247 -3.616 

Asymp. Sig. (2-tailed) .025 .000 

a. Grouping Variable: kelompok 

 

 

Test Statisticsa 

 pre sosial post sosial 

Mann-Whitney U 542.500 439.500 

Wilcoxon W 1137.000 1069.500 

Z -1.130 -2.326 

Asymp. Sig. (2-tailed) .258 .020 

a. Grouping Variable: kelompok 
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