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       BAB II 

TINJAUAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk mendukung 

penelitian serta menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan 

yang akan diteliti. 

2.1 Mekanisme Koping 

Pada dasarnya koping dengan mekanisme koping merupakan dua kata yang 

memiliki arti yang berbeda namun memiliki keterkaitan.Koping atau yang biasa 

disebut sebagai pertahanan diri merupakan suatu penyesuaian diri baik secara 

kognitif dan perilaku secara konstan untuk mengatasi beban stres individu, 

sedangkan mekanisme koping merupakan suatu proses/upaya yang dilakukan 

dan diaplikasikan baik secara perilaku maupun mental untuk menangani, 

menghadapi tekanan stres yang terjadi (Arumwardhani, 2011). 

Menurut Keliat (dalam Suliswati, 2005) mekanisme koping terbentuk melalui 

proses belajar dan mengingat, yang dimulai sejak awal timbulnya stressor dan 

saat mulai disadari dampak stressor tersebut. Kemampuan belajar ini tergantung 

pada kondisi eksternal dan internal, sehingga yang berperan bukan hanya 

lingkungan membentuk stressor tetapi juga kondisi temperamen individu, 

persepsi, serta kognisi terhadap stressor tersebut. Dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dapat menimbulkan stresor tersebut maka mekanisme 

koping sangat dibutuhkan karena mekanisme koping  adalah salah satu faktor 

yang turut serta mempengaruhi individu berhasil dalam menyelesaikan 

permasalahannya. 
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Menurut Pratiwi, dkk., (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa semakin 

baik koping keluarga diabetesi melitus, dalam hal ini responden memilikikoping 

keluarga positif, maka semakin baik pula tingkat ketaatan diabetesi mellitus. 

2.2 Jenis Koping 

Menurut Lazarus dan Folkman (1985), ada dua jenis utama kopingyaitu: 

2.2.1 Emotion Focused Coping yaitu koping untuk mengontrol reaksi emosional 

terhadap situasi yang sangat mengancam yang dihadapi. Bentuk koping ini 

adalah: 

1. Escapeavoidance (menghindar): dorongan untuk menghindar dari 

situasi yang menekan misalnya dengan tidur ataupun makan, bisa juga 

dengan merokok ataupun meneguk minuman keras ataupun 

menggunakan obat-obatan. 

2. Minimization (pengabaian) yaitu tindakan seseorang untuk 

menghindari masalah dengan menganggap seakan-akan masalah 

yang telah dihadapi itu jauh lebih ringan dari yang sebenarnya. 

3. Self Blame (menyalahkan diri) yaitu strategi seseorang yang bersifat 

pasif yang lebih diarahkan ke dalam, daripada usaha untuk keluar dari 

masalah. 

4. Seeking Meaning (mencari arti) yaitu merupakan suatu proses 

seseorang mencoba untuk membuat suatu arti positif dari situasi yang 

dialaminya. Dalam hal ini individu mencoba mencari hikmat dari setiap 

persoalan hidup yang telah dan sedang dihadapi. 
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5. Denial (pengingkaran): Berusaha bertindak seolah-olah stressor tidak 

ada atau menolak bahwa stressor itu tidak ada. 

6. Wishfull thinking: menafsirkan peristiwa, persepsi sesuai dengan apa 

yang diinginkan daripada sesuai dengan bukti yang nyata sehingga 

sulit untuk menerima perubahan pada dirinya. 

7. Distancing: usaha untuk menghindar dari suatu masalah, dan 

menutupinya dengan pandangan yang positif, serta menganggap 

remeh suatu permasalahan. 

8. Seeking Social Support (mencari dukungan emosional): suatu cara 

yang dilakukan individu dalam menghadapi masalahnya dengan cara 

mencari dukungan sosial pada keluarga atau lingkungan sekitar, bisa 

berupa simpati dan perhatian. 

2.2.2 Problem Focused Coping yaitu usaha yang dilakukan individu melalui 

pengembangan keterampilan yang dimiliki individu, hal ini dilakukan untuk 

mengurangi stress. Bentuk strategi koping ini adalah: 

1. Exercised Caution (Cautiousness):seseorang dalam setiap situasi 

selalu memikirkan dan menganalisis alternatif pemecahan masalah 

yang tersedia, berhati-hati dalam memutuskan masalah, mengevaluasi 

cara pemecahan masalah yang pernah dilakukan sebelumnya dan 

minta pendapat serta saran dari orang lain untuk mengatasi 

permasalahannya. 

2. Instrumental Action: tindakan seseorang pada   penyelesaian masalah 

secara langsung, dan menyusun strategi yang akan dilakukannya. 
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3. Negotiation (Negosiasi): usaha yang dilakukan kepada orang lain untuk 

ikut terlibat (merupakan penyebab masalah) serta ikut menyelesaikan 

masalah. 

4.Confrontative coping: melakukan tindakan dengan agresif untuk 

mengubah keadaan yang dianggap membahayakan, berusaha untuk 

mendapatkan apa yang diinginkan. 

1. Behavioral disengagement: acuh tak acuh dengan keadaan  

cenderung pasrah tanpa ada upaya penyelesaian masalah.  

2.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Koping 

Setiap individu tentunya memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan 

masalah. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi strategi koping: 

a. Usia : Usia berhubungan dengan toleransi seseorang terhadap stres dan jenis 

stresor yang paling mengganggu. Usia dewasa lebih mampu mengontrol 

stress dibanding dengan usia anak-anak dan usia lanjut  (Siswanto, 2007).  

b. Jenis kelamin : Wanita biasanya mempunyai daya tahan yang lebih baik 

terhadap stressor dibanding dengan pria, secara biologis kelenturan tubuh 

wanita akan mentoleransi terhadap stres menjadi baik dibanding pria 

(Siswanto, 2007). 

c.Tingkat pendidikan:Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang mudah 

terkena stres atau tidak. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka toleransi dan 

pengontrolan terhadap stressor lebih baik (Siswanto, 2007).  

d. Status Perkawinan: Yosep (2007) menjelaskan salah satu penyebab stres 

psikososial yaitu status perkawinan dimana berbagai permasalahan 
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perkawinan merupakan sumber stres yang dialami seseorang, misalnya 

pertengkaran, perpisahan, perceraian, kematian pasangan, dan lain 

sebagainya. Stressor ini dapat menyebabkan seseorang menjadi depresi dan 

cemas. 

e. Kesehatan Fisik: Kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama 

dalam usaha mengatasi stres individu dituntut untuk mengerahkan tenaga 

yang cukup besar. 

f.Keyakinan atau Pandangan Positif: Keyakinan menjadi sumber daya psikologis 

yang sangat penting, seperti keyakinan akan nasib (eksternal locus of control) 

yang mengerahkan individu pada penilaian ketidakberdayaan (helplessness) 

yang akan menurunkan kemampuan strategi coping. 

g. Keterampilan Memecahkan Masalah: Keterampilan ini meliputi kemampuan 

untuk mencari informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah 

dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, kemudian 

mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin 

dicapai, dan pada akhirnya melaksanakan rencana dengan melakukan suatu 

tindakan yang tepat. 

h. Keterampilan Sosial: Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk 

berkomunikasi dan bertingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan 

nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.  

i. Dukungan Sosial: dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan 

informasi dan emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, 
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anggota keluarga lain, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat 

sekitarnya. 

j. Materi: dukungan ini meliputi sumber daya berupa uang, barang barang atau 

layanan yang biasanya dapat dibeli. 

2.4  Penggolongan Mekanisme Koping 

Menurut Suryani dan Widyasih (2008) ada dua penggolongan mekanisme 

koping, yaitu: 

a. Mekanisme Koping Adaptif 

Penggunaan koping yang adaptif membantu individu dalam beradaptasi 

untuk menghadapi keseimbangan. Adaptasi individu yang baik muncul reaksi 

untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan proses kognitif, efektif dan 

psikomotor (bicara denganorang lain untuk mencari jalan keluar suatu 

masalah, membuat berbagai tindakan dalam menangani situasi dan belajar 

dari pengalaman masa lalu). Kegunaan koping adaptif membuat individu akan 

mencapai keadaan yang seimbang antara tingkat fungsi dalam memelihara 

dan memperkuat kesehatan fisik dan psikologi. Kompromi merupakan 

tindakan adaptif yang dilakuka noleh individu untuk menyelesaikan masalah, 

lazimnya kompromi dilakukan dengan cara bermusyawarah atau negosiasi 

untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, secara umum 

kompromi dapat mengurangi ketegangan dan masalah dapat diselesaikan. 

Mekanisme koping adaptif yang lain adalah berbicara dengan orang lain 

tentang masalah yang sedang dihadapi, mencoba mencari informasi lebih 

banyak tentang masalah yang sedang dihadapi, berdoa, melakukan latihan 
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fisik untuk mengurangiketegangan masalah, membuat berbagai alternatif 

tindakan untukmengurangi situasi, dan merasa yakin bahwa semua akan 

kembalistabil, mengambil pelajaran dari peristiwa atau pengalaman masalalu.  

2.  Mekanisme koping maladaptif 

        Penggunaan koping yang maladaptif dapat menimbulkan respon negatif 

dengan munculnya reaksi mekanisme pertahanan tubuh danrespon verbal. 

Perilaku mekanisme koping maladaptif antara lain perilaku agresi dan menarik 

diri. Perilaku agresi dimana individumenyerang obyek, apabila dengan ini 

individu mendapatkepuasan, maka individu akan menggunakan agresi. 

Perilaku agresi (menyerang) terhadap sasaran atau obyek dapat merupakan 

benda, barang atau orang atau bahkan terhadap dirinya sendiri. Adapun 

perilaku menarik diri dimana perilaku yang menunjukanpengasingan diri dari 

lingkungan dan orang lain, jadi secara fisikdan psikologis individu secara 

sadar pergi meninggalkan lingkungan yang menjadi sumber stressor 

misalnya: individu melarikan diri dari sumber stress. Sedangkan reaksi 

psikologis individu menampilkan diri seperti apatis, pendiam dan munculnya 

perasaan tidak berminat yang menetap pada individu. Perilaku yang dapat 

dilakukan adalah menggunakan alkohol atau obat-obatan, melamun dan 

fantasi, banyak tidur, menangis, beralih padaaktifitas lain agar dapat 

melupakan masalah. Menurut Brunner dan Suddarth (2002) dalam Nursalam 

dan Kuraniawati (2007) koping yang negatif mencakup: a) Menolak untuk 

menerima atau menghargai keseriusan penyakit. b)  pasien merasa pasrah 

terhadap masalahnya, tanpa ada usaha dan motivasi untuk menghadapi. c) 
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merasa putus asa, sehingga menyalahkan diri sendiri. Menurut Gilen (2006) 

ada 5 strategi koping maladaptif yaitu: Denial (pengingkaran),  behavioral 

disengagement (perilaku acuh tak acuh), self-blame (menyalahkan diri 

sendiri), wishfull thinking, confrontative coping. 

2.5  Diabetes Mellitus Tipe 2 Dengan Ulkus Gangren  

 Situasi yang membuat orang tertekan dengan reflek mengeluarkan mekanisme 

koping meliputi beberapa hal salah satunya ketika seseorang mengalami 

penyakit yang mengancam eksistensi keselamatan, salah satu penyakit yang 

memberikan tekanan kepada penderitanya sehingga penderitanya membutuhkan 

meknisme koping untuk mengatasi siatuasi transisi dan adaptasi adalah diabetes 

melitus. 

  Pada kasus tertentu tidak jarang bahwa DM tipe 2 memiliki komplikasi 

ulkus gangren. Diabetes melitus sering disebut dengan istilah kencing manis. 

Karena kadar glukosa dalam darah meningkat dan kelebihan ini dibuang melalui 

urin (Soegondo dan Sukardji, 2008). Diabetes terjadi karena produksi insulin 

yang kurang atau insulin yang tidak efektif (Leslie et. al, 2012). 

 Ulkus adalah kematian jaringan yang luas dan disertai invasif kuman saprofit. 

Adanya kuman saprofit tersebut menyebabkan ulkus berbau, ulkus diabetikum 

juga merupakan salah satu gejala klinik dan perjalanan penyakit DM dengan 

neuropati perifer (Andyagreeni, 2010).Gangren merupakan salah satu komplikasi 

kronik dari penyakit Diabetes Melitus.Gangren adalah semua luka atau radang 

yang terjadi pada daerah di bawah mata kaki. Luka ini harus segera diobati 

apabila diabaikan maka akan terjadi pembusukan dan pada akhirnya kaki harus 
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diamputasi (Askandar, 1998). Gangren diabetik adalah semua luka atau radang 

yang terjadi pada daerah dibawah mata kaki.Bila terlambat, mudah timbul 

gangren diabetic (luka kehitaman karena sebagian jaringannya mati dan berbau 

busuk) dan tidak jarang pada akhirnya kaki harus di amputasi (Misnadiarly, 

2006). 

2.6  Etiologi Diabetes Mellitus Tipe 2 Dengan Ulkus Gangren  

    DM tipe II disebabkan oleh kegagalan relative sel beta dan resistensi 

insulin (NANDA NIC-NOC, 2015).Menurut Tandra (2008) DM tipe 2 ditandai 

dengan resistensi insulin diproduksi dengan jumlah yang tidak memadai atau 

dengan bentuk yang tidak efektif. Faktor genetik yang kuat dan obesitas dapat 

berperan dalam proses terjadinya penyakit dan biasanya terjadi pada orang 

dewasa. DM tipe 2 dapat dikendalikan dengan diet dan latihan, dan pengunaan 

obat diabetes. Sekitar 80% pasienDM tipe 2 mengalami obesitas. Karena 

obesitas berkaitan dengan resistensi insulin, maka akan timbul kegagalan 

toleransi glukosa yang menyebabkan diabetes tipe 2. 

  Menurut Smeltzer dan Bare (2001), patofisiologi dari diabetes melitus tipe 2 

terdapat dua masalah yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin 

dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor 

khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor 

tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. 

Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel. 

Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan 

glukosa oleh jaringan.Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan 
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progresif maka awitan diabetes tipe 2 dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika 

gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat 

mencakup kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsia, luka yang lama sembuh, 

infeksi vagina atau pandangan yang kabur (jika kadar glukosanya sangat tinggi). 

Penyakit Diabetes membuat gangguan/komplikasi melaluikerusakan pada 

pembuluh darah di seluruh tubuh, disebut angiopati diabetic.Awalnya proses 

pembentukan ulkus berhubungan dengan hiperglikemia yang berefek terhadap 

saraf perifer, kolagen, keratin dan suplai vaskuler. Dengan adanya tekanan 

mekanik terbentuk keratin keras pada daerah kaki yang mengalami beban 

terbesar.Neuropati sensoris perifer memungkinkan terjadinya trauma berulang 

mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan dibawah area kalus.Selanjutnya 

terbentuk kavitas yang membesar dan akhirnya ruptur sampai permukaan kulit 

menimbulkan ulkus. 

Ulkus diabetikum adalah luka pada kaki yang merah kehitam-hitaman dan 

berbau busuk akibat sumbatan yang terjadi di pembuluh sedang atau besar di 

tungkai (Askandar,2001). Proses terjadinya kaki diabetik diawali oleh angiopati, 

neuropati, dan infeksi. Neuropati menyebabkan gangguan sensorik yang 

menghilangkan atau menurunkan sensasi nyeri kaki, sehingga ulkus dapat terjadi 

tanpa terasa. Gangguan motorik menyebabkan atrofi otot tungkai sehingga 

mengubah titik tumpu yang menyebabkan ulserasi kaki. Angiopati akan 

mengganggu aliran darah ke kaki penderita dapat merasa nyeri tungkai sesudah 

berjalan dalam jarak tertentu. Infeksi sering merupakan komplikasi akibat 
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berkurangnya aliran darah atau neuropati. Ulkus diabetik bisa menjadi gangren 

kaki diabetik Adekoya (2011).  

   Hal-hal yang meningkatkan risiko antara lain neuropati perifer dengan 

hilangnya sensasi protektif, perubahan biomekanik, peningkatan tekanan pada 

kaki, penyakit vaskular perifer (penurunan pulsasi arteri dorsalis pedis), riwayat 

ulkus atau amputasi serta kelainan kuku berat. Luka timbul spontan atau karena 

trauma, misalnya kemasukan pasir, tertusuk duri, lecet akibat sepatu atau sandal 

sempit dan bahan yang keras. Luka terbuka menimbulkan bau dari gas gangren, 

dapat mengakibatkan infeksi tulang (osteomielitis) (Waspadji dalam Sudoyo, 

2011.) 

2.7 Faktor Pencetus Diabetes Mellitus Tipe 2 

Menurut Gibney (2009); Yusra (2012), berikut faktor resiko yang dapat 

menyebabkan munculnya 

a) Faktor genetik 

 Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap 

diabetes, karena gen yang mengakibatkan tubuh tak dapat menghasilkan 

insulin dengan baik. Kekenusa dkk.,(2013) memaparkan orang yang memiliki 

riwayat keluarga menderita DM berisiko 5 kali lebih besar. 

b) Faktor Usia 

 Umumnya penderita DM tipe 2 mengalami perubahan fisiologi yang secara 

drastis, DM tipe 2 sering muncul setelah usia 30 tahun ke atas dan pada 

mereka yang berat badannya berlebihan sehingga tubuhnya tidak peka 

terhadap insulin (Lingga, 2006). Menurut  Kekenusa dkk.,(2013), bahwa orang 
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dengan umur ≥45 tahun memiliki risiko 8 kali lebih besar terkena penyakit DM 

Tipe 2. 

c) Gaya hidup stress 

Stres kronis cenderung membuat seseorang makan makanan yang manis-

manis untuk meningkatkan kadar lemak seretonin otak. Seretonin ini 

mempunyai efek penenang sementara untuk meredakan stresnya.Tetapi gula 

dan lemak berbahaya bagi mereka yang beresiko mengidap penyakit DM tipe 

2.Orang yang memiliki kebiasaan merokok mempengaruhi kejadian DM tipe 2 

sebesar 75% atau beresiko 3 kali terjadinya DM tipe 2.Dalam hal ini 

Wicaksono (2011) juga menjelaskan bahwa orang yang kurang olahraga 

memiliki resiko 3 kali lebih besar terjadinya DM tipe 2. 

d) Jenis kelamin 

 Wanita lebihberisiko mengidap DM dibandingkan pria, karena secara fisik 

wanita memiliki peluang peningkatan indeks masa tubuh lebih besar.Sindroma 

siklus bulanan dan pasca-menopuse yang membuat distribusi lemak tubuh 

mudah terakumulasi.Selain itu, pada wanita yang sedang hamil terjadi 

ketidakseimbangan hormonal.Hormon progesteron menjadi tinggi sehingga 

meningkatkan sistem kerja tubuh merangsang sel-sel berkembang 

(Damayanti, dalam Irwan 2010). 

 Hal ini sejalan dengan penelitian Jelantik & Haryati (2014), bahwa pada 

kelompok kasus sebagian besar mempunyai jenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 32 orang dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang. 
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2.8 Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus Tipe 2 

Pada pasien DM tipe 2 mungkin sama sekali tidak memperlihatkan gejala 

apapun, dan diagnosis dibuat hanya berdasarkan pemeriksaan darah di 

laboratorium dan melakukan tes toleransi glukosa. Pada hiperglikemia yang 

berat pasien tersebut mungkin menderita polydipsia (sering haus), poliuria 

(sering buang air kecil), lemah dan somnolen (tingkat kesadaran menurun) 

(Price &Wilson, 2006). 

2.9 Komplikasi Diabetes Mellitus Tipe 2 

Komplikasi jangka panjang yang dapat terjadi pada kedua tipe diabetes 

adalah pada pembuluh darah, ginjal, mata dan syaraf. Komplikasi tersebut 

merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian (Corwin, 2009;Leslie et 

.al, 2012). Neuropati perifer merupakan suatu penyebab penting luka yang sulit 

untuk dikontrol pada kaki diabetesi.Penyakit vaskuler dengan berkurangnya 

suplai darah juga berperan dalam berkembangnya lesi, dan lazim terjadi infeksi 

(Price & Wilson, 2006). 

Diabetes melitus tipe 2 sangat terkait dengan penyakit 

makrovaskular.Penyakit pembuluh darah perifer dan neuropati yang 

menyebabkan timbulnya ganggren kaki pada diabetesi merupakan penyebab 

utama amputasi kaki nontraumatik (Price & Wilson, 2006). Gangren adalah 

proses atau keadaan yang ditandai dengan adanya jaringan mati atau nekrosis, 

namun secara mikrobiologis adalah proses nekrosis yang disebabkan oleh 

infeksi. ( Askandar,2001 ) 
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Gangren pada tungkai bawah diperkirakan terjadi 8-50 kali lebih banyak 

pada diabetesi dari pada non diabetesi.Bahaya gangren adalah menyebarnya 

infeksi ke tulang dan timbulnya osteomelitis.Untuk menghindari gangren maka 

setiap penderita Diabetes Melitus harus merawat kakinya dengan baik. Makin 

tinggi kadar gula darah makin cepat pula timbul infeksi. Karena itu kontrol 

penyakit Diabetes Melitus sangat membantu sekali dalam menghindari gangren 

pada kaki (Waspadji, 1995). 

    2.10   Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Tipe  2 

Menurut Ferawati (2014) perilaku pengelolaan penyakit DM meliputi 

perilaku diet, perilaku olahraga/ aktivitas fisik, perilaku pengobatan perilaku 

dalam mengontrol gula darah, serta perilaku pencegahan komplikasi oleh 

pasien dan keluarga serta tenaga kesehatan. 

Lebih lanjutJain (2012)  menjelaskan bahwapendidikan kesehatan bagi 

diabetesi yakni tentang pengelolaan diet, latihan dan perawatan kaki bertujuan 

untuk mengontrol dan mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Menurut 

Gibney et. al (2008); Corwin (2009); Torres et. al (2014) penanganan DM 

meliputi: (a) Terapi gizi medis yaitu prinsip pengaturan makanan yang seimbang 

sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing individu. Terapi gizi mencakup 

modifikasi diet, memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga tentang 

pengetahuan diet bagi diabetesi. Regimen diet tergantung pada kebutuhan 

pertumbuhan, penurunan berat badan yang diinginkan (biasanya untuk 

penderita DM tipe 2) dan tingkat aktivas. Pembagian kalori biasanya 50-60% 

dari karbohidrat kompleks, 20 persen dari protein, dan 30% dari lemak, serta 
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kebutuhan akan vitamin dan mineral. Untuk membatasi diet makan makanan 

yang dapat memperburukpenyakit pasien serta perubahan gaya hidup. (b) 

Aktivitas fisik, program olahraga yang digabung dengan penurunan berat badan 

menunjukkan peningkatan sensitivitas insulin dan menurunkan kebutuhan 

terhadap intervensi farmakologik. Untuk kedua tipe kedua diabetes, olahraga 

terbukti dapat meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel sehingga kadar 

glukosa darah  turun. Latihan jasmani dengan teratur 3-4 kali seminggu,masing-

masing selama kurang lebih  dari 30 menit yang bersifat aeorobik. Dan 

intervensi farmakologis diberikan bersama dengan peningkatan pengetahuan 

pasien mengenai pengaturan makan dan latihan jasmani.Terapi farmakologis 

terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan (Ndraha, 2014). (c) Perawatan kaki, 

perawatan kaki digunakan untuk melakukan pencegahan untuk terjadinya luka-

luka dikaki. Setiap hari kaki diabetesi harus diperiksa dengan seksama minimal 

satu kali untuk menemukan luka-luka secara dini atau perubahan warna kulit 

seperti kemerah-merahan yang disebabkan oleh sepatu yang sempit tepat pada 

waktunya (soegondo dan sukardji, 2008).  

2.11  Mekanisme Koping Adaptif Dan Maladaptif Keluarga Diabetesi Melitus Tipe 

2 Dengan Ulkus Gangren 

    Ulkus kaki merupakan komplikasi yang signifikan pada penderita DM dan 

telah sering mernjadi faktor utama terjadinya amputasi pada ekstremitas bawah 

(Fryberg, et al., 2006). Menurut Delkmas (2006), ulkus kaki yaitu luka yang 

kompleks dan sebaiknya ditangani dengan pendekatan tim interdispilin ilmu dari 

profesi kesehatan. Menurut Adam (dalam Mansjoer, 2008) Ulkus diabetik 
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merupakan  salah satu komplikasi DM yang paling menimbulkan kecemasan 

pada pasien DM karena kejadian ulkus diabetik selalu dikaitkan dengan amputasi 

kaki. Antara anggota keluarga diperlukan diskusi guna untuk menentukan tujuan 

dan perawatan yang sesuai untuk mendukung kualitas hidup penderita Chrisman 

(2010). Anggota keluarga mengalami frustasi karena tidak tahu dan bingung 

bagaimana manajemen diri pada diabetesi, dukungan yang secara langsung 

mempengaruhi manajemen diri diabetesi, dan penerapan kemampuan/aktivitas 

pasien DM untuk mengontrol kadar gula darah. Sehingga timbul konflik dan 

keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan Diabetesi (Hodge, et al., 2012: 

Burns et.al, 2013). 

Menurut Amelia dkk., (2014) ada tiga faktor yang mempengaruhi keluarga 

dalam memberikan dukungan kepada penderita DM dalam menjalani diet yaitu 

faktor pengetahuan keluarga, praktik keluarga serta faktor sosial ekonomi 

keluarga. Dalam merawat anggota keluarganya yang sakit mayoritas keluarga 

menggunakan mekanisme koping adaptif dengan persentasi 98% dan hanya 

2%yang menggunakan koping maladaptif. Mekanisme Koping adaptif dan 

maladaptif dalam hal ini meliputi penggunaan dukungan sosial, mencari 

informasi, menggunakan dukungan spiritual, koping yang sering digunakan 

adalah dukungan sosial dengan persentase 100%. Hal ini menjelaskan bahwa 

adanya keterkaitan antara mekanisme koping adaptif dan maladaptif keluarga 

diabetesi dengan penyakit diabetes yang dialami pasien (Supriatna & Putri, 

2013). 

 


