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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Luka kaki diabetik merupakan salah satu komplikasi yang sering 

ditemukan pada penderita Diabetes Melitus (DM) tipe II dan merupakan masalah 

kronik. Jumlah insiden penderita DM dengan komplikasi ini mencapai 25%. 

Tingginya insiden tersebut menjadi problem utama di dunia karena luka kaki 

diabetik dapat mempengaruhi morbiditas dan menurunkan kualitas hidup 

penderita (PERKENI, 2006).  

Penurunan kualitas hidup dan peningkatan risiko kematian akibat luka 

kaki diabetik semakin meningkat tiap tahunnya. Diperkirakan sekitar 15-25% 

penderita DM mengalami luka kaki diabetik dan risiko amputasi kaki pada 

penderita diabetes meningkat sebanyak 10-15 kali lebih besar dibandingkan 

dengan penderita non diabetes (Waspadji, 2009).
 

Manajemen luka kaki diabetik (LKD) melibatkan pengendalian kadar gula 

darah, keseimbangan cairan dan elektrolit, asidosis metabolik, dan azotemia jika 

ada. Manajemen LKD juga dapat termasuk pemberian antibiotik sesuai dengan 

hasil kultur yang diambil dari luka. Luka kaki diabetik (LKD) umumnya terjadi 

karena gangguan mikrosirkulasi yang diakibatkan oleh hiperglikemia sehingga 

dapat mempengaruhi pertumbuhan jaringan sehat pada LKD yang disebut dengan 

jaringan granulasi. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERIAN TRANSDERMAL... ERDYANTO AKBAR



 

 

 
 

2 

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi mikro sirkulasi adalah faktor 

metabolik, gangguan fungsi saraf, pembekuan darah, infeksi, peradangan, indeks 

TcPO2 (rasio oksigen di jaringan dengan arteri) dan indeks TcPCO2 (rasio karbon 

dioksida di jaringan dengan arteri (Schaper et al, 2015).
 

Aplikasi transdermal CO2 pada perawatan luka kaki diabetik merupakan 

salah satu metode yang cukup menjanjikan dan banyak digunakan secara klinis. 

Hal ini mengacu pada penelitian klinis yang telah dilakukan oleh Rachmi CN, 

yang menyimpulkan bahwa pemberian transdermal CO2 ini dapat meningkatkan 

indeks perfusi dan tekanan parsial karbodioksida sehingga memberikan efek 

vasodilatasi pembuluh darah. Hal tersebut selanjutnya dapat mempercepat 

timbulnya granulasi dan mempercepat penyembuhan luka pada penderita LKD 

Wagner II dan III (Rachmi, 2018). 

I.2. Rumusan Masalah 

Apakah Pemberian Transdermal Karbon Dioksida berpengaruh juga 

terhadap Indeks Perfusi, Tekanan Parsial Karbon Dioksida, dan PUSH 

Scale Pada Penderita Kaki Diabetik Wagner II dan III? 

I.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan umum 

Membuktikan manfaat Pemberian Transdermal Karbondioksida Terhadap 

Indeks Perfusi, Tekanan Parsial Karbon Dioksida, dan PUSH Scale Pada 

Penderita Kaki Diabetik Wagner II dan III. 
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1.3.2. Tujuan khusus 

1. Membandingkan perubahan indeks perfusi antara kelompok yang diberi 

Transdermal CO2 dengan yang tidak diberi. 

2. Membandingkan perubahan TcPCO2 antara kelompok yang diberi 

Transdermal CO2 dengan yang tidak diberi. 

3. Membandingkan percepatan penyembuhan luka menggunakan PUSH 

Scale 3.0 antara kelompok yang diberi Transdermal CO2 dengan yang 

tidak diberi. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1.  Manfaat teoritis: 

Memberikan informasi di bidang mikrosirkulasi mengenai manfaat 

pemberian transdermal karbondioksida terhadap indeks perfusi dan 

tekanan parsial karbondioksida pada pasien kaki diabetik Wagner II dan III 

sesuai aplikasi klinis hukum Bohr. 

1.4.2.  Manfaat klinis: 

 Memberikan sumbangan pada terapi tambahan non-invasif yang dapat 

diberikan pada Luka Kaki Diabetik Wagner II dan III. 
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