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ABSTRAK 
 

Ulkus kaki diabetik merupakan komplikasi kronik diabetes melitus yang mengakibatkan kerusakan 

kulit yang dapat meluas ke tendon,otot,tulang atau persendian. Dari survey awal yang dilakukan 
didapatkan masalah penelitian adalah masih lamanya penyembuhan ulkus kaki pada pasien DM. 
Tujuan penelitian ini mengetahui penggaruh ROM ankle terhadap karakteristik penyembuhan luka 

ulkus kaki diabetik pada pasien diabetes melitus di RSUD Dr.Soegiri Lamongan. 

Desain penelitian ini menggunakan Pretest and posttest non-equlvalent control group design. Besar 
sampel penelitian sebanyak 30 responden. Metode sampling dengan teknik Consecutive sampling. 

Instrument dalam penelitian menggunakan perlakuan pelaksanaan ROM ankle selama 7 hari 
dengan gerakan dorsofleksi dan plantarfleksi 3x dalam sehari dengan intensitas masing-masing 
gerakan 10x dengan lembar observasi dan Sop ROM ankle. Data dianalisis menggunakan Uji Mann 

Whitney dengan tingkat kemaknaan α0,05. 

Hasil penelitian sebelum pelaksanaan ROM ankle sebagian besar 15 pasien (100%) mengalami 
penyembuhan luka cukup lama >7 hari. Setelah pelaksanaan ROM ankle sebagian besar 12 pasien 

(80%) mengalami perubahan warna luka dengan penyembuhan luka selama 7 hari dan sebagian 

kecil 3 pasien (20%) mengalami penyembuhan luka > 7 hari. Hasil Uji Mann Whitney didapatkan 
nilai P = 0,000 dimana P <0,05 maka ada pengaruh ROM ankle terhadap karakteristik 
penyembuhan luka ulkus kaki diabetik pada pasien DM. 

Salah satu upaya untuk mencegah ulkus kaki maka dianjurkan pada penderita DM untuk 

melakukan ROM ankle sebagai alternatif untuk mencegah ulkus kaki diabetik selain terapi 
farmakologis dan juga kepatuhan diet DM. 

 

Kata Kunci : ROM Ankle, Warna dasar luka, Diabetes melitus 

 

PENDAHULUAN 

 
Menurut American Diabetes 

Association (ADA), diabetes melitus 

merupakan kumpulan penyakit metabolik 

yang ditandai dengan hiperglikemia akibat 

kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 
keduanya (ADA, 2014). Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia (PERKENI), 
menyatakan masalah yang sering dialami 
pasien diabetes melitus adalah komplikasi 

berupa neuropati perifer yang berkembang 

menjadi ulkus kaki hingga menyebabkan 

amputasi ekstermitas bawah (PERKENI, 
2011). 

Menilai stadium atau derajat 

keseriusan luka dengan menilai warna dasar 
luka. Sistim ini bersifat konsisten, mudah 

dimengerti dengan bahasa sederhana dan 

sangat tepat guna dalam membantu memilih 
tindakan dan terapi perawatan luka serta 

mengevaluasi kondisi luka. Sistim ini dikenal 

dengan sebutan RYB/Red Yellow Black 

(merah-kuning-hitam) (Ronald & Kartika. 
2015). 

Semakin tahun angka kejadian 

Diabetes Melitus semakin meningkat. 
Prevalensi Diabetes Melitus pada orang 

dewasa usia 20-79 tahun diseluruh dunia, 

menyebabkan peningkatan kejadian ulkus 

kaki diabetik sebagai komplikasi kronis DM, 
dimana sebanyak 15-25% penderita DM akan 

mengalami ulkus kaki diabetik di dalam hidup 

mereka (Singh dkk., 2006).  
Berdasarkan data International 

Diabetes Federation (IDF), Penderita ulkus 

kaki diabetik pada pasien diabetes melitus di 
Indonesia sekitar 62%, angka amputasi 30%, 
angka mortalitas 32% dan, ulkus kaki diabetik 

merupakan sebab perawatan rumah sakit yang 

terbanyak sebesar 80% untuk diabetes 
melitus. Dengan angka kematian pasien 
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diabetes melitus pada tahun 2014 sebesar 176 

ribu orang danpadatahun2015 meningkat 
menjadi 185 ribu orang (IDF, 2015).  

Berdasarkan profil kesehatan Provinsi 

Jawa Timur, diabetes melitus menjadi kasus 
terbanyak nomor 2 di rumah sakit tipe B 
sebagai kasus rawat inap terbanyak setelah 

diare yaitu sebanyak 8.370 kasus, dan 

menempati urutan pertama di rumah sakit tipe 
C sebagai kasus rawat inap terbanyak dengan 

total 9.620 kasus (Dinas Kesehatan Jawa 

Timur, 2013). 
Dari hasil survey  awal yang 

dilakukan oleh peneliti di ruang Teratai 

RSUD Dr. Soegiri didapatkan 9 pasien 

diabetes melitus mengalami luka ulkus kaki 
diabetik dengan kriteria warna luka yang 

berbeda yaitu, dari 5 (56%) pasien mengalami 
luka ulkus kaki diabetik dengan warna luka 
hitam terdapat nekrotik, sedangkan 4 (44%) 

pasien  mengalami luka ulkus kaki diabetik 

dengan warna luka kuning yang terdapat 
jaringan mati yang fibrosis, dengan 

penyembuhan luka ulkus kaki paling lama 

kurang dari 14 hari, terjadi peningkatan 
perubahan warna luka dari hitam ke merah, 
pasien rata-rata berusia 23-50 tahun Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa masih lamanya 

penyembuhan luka ulkus kaki diabetik di 
RSUD Dr.Soegiri Lamongan. 

Data diatas menunjukkan bahwa lama 
penyembuhan luka ulkus kaki diabetik masih 
menjadi masalah dalam dunia kesehatan. 

Berbagai penelitian dan konsep teori 

ditemukan berbagai faktor penghambat 

penyembuhan luka antara lain adalah Usia, 
Nutrisi, Penurunan vaskularisasi, Penyakit 
penyerta,obesitas,pengobatan dan manajemen 

luka (Maghfuri & Tholib. 2016). Peneliti lain 
oleh (Taufiq, 2011) menyatakan ROM Ankle 

dapat memperlancar peredaran darah untuk 

mencegah dan memperbaiki jaringan pada 

ulkus kaki diabetik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuktikan adanya Pengaruh ROM (Range 

of Motion) Ankle terhadap karakteristik 
penyembuhan luka ulkus kaki diabetik pada 

pasien Diabetes Melitus di RSUD Dr.Soegiri 

Lamongan. 
 

METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian ini menggunakan 

Quasi eksperiment dengan pendekatan Pretest 

and Posttest Non-equlvalent Control Group 

Design. Desain ini melibatkan dua kelompok 
subjek, satu diberi perlakuan (kelompok 

eksperimen) dan yang lain tidak diberi apa-

apa (kelompok kontrol).Populasi penelitian ini 
seluruh pasien DM yang mengalami ulkus 
kaki diabetik di RSUD Dr.Soegiri Lamongan 

selama bulan januari-Februari 2017 sebanyak 

30 responden, Variabel independen peneliti 
adalah karakteristik penyembuhan uka ulkus 

kaki diabetik sedangkan Variabel 

dependennya adalah ROM (Range of Motion) 
Ankle pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan lembar observasi dan Sop 

ROM Ankle, analisis penelitian menggunakan 

uji Mann Whitney. 
 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Karakteristik Responden 
Tabel 1 Diskripsi Karakteristik Responden 

ulkus kaki diabetik  pelaksanaan 

ROM (Range of Motion) Ankle di 
RSUD Dr.Soegiri Lamongan 2017. 

 

No 

 

Variabel 

Kontrol Intervensi 

F % F % 

1 Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

10 

5 

 

67 

33 

 

9 

6 

 

60 

40 

2 Umur 

20-30 

31-50 

>50 

 

2 

6 

7 

 

13 

40 

47 

 

1 

6 

8 

 

7 

40 

53 

3 Pendidikan 

Tidak Sekolah 
SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

 

6 
3 

4 

2 

0 

 

40 
20 

27 

13 

0 

 

6 
4 

3 

2 

0 

 

40 
27 

20 

13 

0 

4 Pekerjaan 

PNS 

Swasta 

Wiraswasta 

Ibu Rumah Tangga 

Buruh 

Petani 

 

0 

0 

2 

3 

3 

7 

 

0 

0 

13 

20 

20 

47 

 

0 

1 

1 

3 

2 

8 

 

0 

7 

7 

20 

13 

57 

 Tabel 1 Menunjukkan pada kelompok 
Kontrol bahwa sebagian besar jenis kelamin 

responden adalah Laki-laki (67%), rerata 

umur >50 tahun (47%), pendidikan sebagian 
besar tidak sekolah (40%), pekerjaan rerata 
petani yaitu (47%). Dan pada kelompok 

intervensi Menunjukkan bahwa sebagian 

besar jenis kelamin responden adalah Laki-
laki (60%), rerata umur >50 tahun (53%), 
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pendidikan sebagian besar tidak sekolah 

(40%), pekerjaan rerata petani yaitu (57%). 

2. Karakteristik Penyembuhan Luka 

Ulkus Kaki Diabetik Sebelum 

Dilakukan ROM (Range Of Motion) 

Ankle pada Kelompok Kontrol dan 

Kelompok Intervensi 
Tabel 2 Karakteristik penyembuhan luka 

ulkus kaki diabetik sebelum dilakukan 
ROM  (Range of Motion) Ankle pada 

penderita ulkus kaki diabetik pada 

kelompok kontrol dan kelompok 
intervensi. 

No Warna Luka 
Kontrol (pre) Intervensi (pre) 

F % F % 

1 

2 

3 

Merah 

Kuning 

Hitam 

0 

13 

2 

0 

87 

13 

0 

13 

2 

0 

87 

13 

Jumlah  15 100 15 100 

 Tabel 2 Menunjukkan bahwa warna 
dasar luka ulkus kaki diabetik sebelum 
perlakuan pada kelompok kontrol dan 

intervensi sebagian besar berwarna kuning 

(87%), dan sebagian kecil berwarna hitm 

(13%). 
 

3. Karakteristik Penyembuhan Luka 

Ulkus Kaki Diabetik Sesudah Dilakukan 

ROM (Range Of Motion) Ankle pada 

Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Intervensi 
Tabel 3 Karakteristik penyembuhan luka 

ulkus kaki diabetik sesudah dilakukan 

ROM  (Range of Motion) Ankle pada 

penderita ulkus kaki diabetik pada 
kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi 

No 
Warna 

Luka 

Kontrol (Post) Intervensi (Post) 

N % N % 

1 

2 

3 

Merah 

Kuning 

Hitam 

1 

12 

2 

7 

80 

13 

12 

3 

0 

80 

20 

0 

Jumlah  15 100 15 100 

 Tabel 3 Menunjukkan bahwa warna 
dasar luka ulkus kaki diabetik sesudah 
perlakuan pada kelompok kontrol sebagian 

besar berwarna kuning (80%) dan sebagian 
kecil berwarna hitam (13%),warna merah 

(7%). Pada kelompok intervensi sebagian 

besar berwarna merah (80%), dan sebagian 

kecil berwarna kuning (20%). 
 

 

 
 

4. Perbedaan Karakteristik Penyembuhan 

Luka Ulkus Kaki diabetik Sebelum dan    

Sesudah Dilakukan ROM (Range of 

Motion) Ankle pada Kelompok Kontrol 

dan    Kelompok Intervensi 
Tabel 4 Perbedaan karakteristik penyembuhan 

luka ulkus kaki diabetik sebelum dan 

sesudah dilakukan ROM (Range of 

Motion) ankle pada kelompok kontrol 
Pre 

Kontrol 

Post Kontrol Total 

Merah % Kuning % Hitam % ∑ % 

Merah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuning 1 7 11 73 1 7 13 87 

Hitam 0 0 1 7 1 7 2 13 

Jumlah 1 7 12 80 2 13 15 100 

 
Tabel 5 Perbedaan karakteristik penyembuhan 

luka ulkus kaki diabetik sebelum dan 

sesudah dilakukan ROM (Range of 
Motion) ankle pada kelompok 

intervensi. 
Pre 

Intervensi 

Post Intervensi Total 

Merah N Kuning N Hitam N ∑ % 

Merah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuning 11 73 3 20 0 0 13 93 

Hitam 1 7 0 0 0 0 2 7 

Jumlah 12 80 3 20 0 0 15 100 

Hasil analisis sesuai tabel 4 dan 5 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
bermakna karakteristik warna dasar luka 

sebelum dan sesudah pelaksanaan ROM ankle 

diterapkan pada kelompok intervensi dan 
kelompok kontrol pada pasien ulkus kaki 

diabetik di RSUD Dr.Soegiri Lamongan 
(P=0,001, P<0,05). 
 

5. Pengaruh ROM (Range of Motion) 

Ankle terhadap Karakteristik 

Penyembuhan Luka Ulkus Kaki 

Diabetik pada Pasien Diabetes Melitus 

di RSUD Dr.Soegiri Lamongan  
Tabel 6 Pengaruh ROM (Range of Motion) 

ankle terhadap karakteristik 

penyembuhan luka ulkus kaki diabetik 

pada pasien diabetes melitus.  
Post 

Kontrol 

Post Intervensi Total 

Merah % Kuning % Hitam % ∑ % 

Merah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuning 12 28 15 50 1 3 28 93 

Hitam 1 2 0 0 1 3 2 7 

Total 13 30 15 50 2 7 30 100 

Hasil analisis sesuai tabel 6 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ROM 
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(Range of Motion) ankle terhadap 

karakteristik penyembuhan warna dasar luka 
ulkus kaki diabetik di RSUD Dr.Soegiri 

Lamongan(P=0,000, P<0,05).  

 

PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian tabel 1 

menunjukan bahwa hampir setengah pasien 
ulkus kaki diabetik di RSUD Dr.Soegiri 

Lamongan berjenis kelamin  laki-laki 
sebanyak 10  pasien (67%)  pada kelompok 

kontrol dan pada kelompok intervensi 
sebanyak 9 pasien (60%). Sedangkan 

berdasarkan umur  tabel 1 menunjukan bahwa 

hampir setengah pasien ulkus kaki diabetik di 
RSUD Dr.Soegiri Lamongan berusia >50 
Tahun sebanyak 7 pasien (47%) pada 

kelompok kontrol dan pada kelompok 
intervensi sebanyak 8 pasien (53%). 

Hal tersebut diperkuat oleh teori 

menurut Waspadji, (2006) pada pasien Dm 

yang merokok mempunyai resiko 3x untuk 
menjadi ulkus kaki diabetik, karena merokok 

merupakan faktor kuat menyebabkan penyakit 

arteri perifer. Nikotin yang terkandung dalam 
rokok akan dapat menyebabkan kerusakan 

endotel kemudian terjadi penempelan dan 

agregrasi trombisit yang selanjutnya terjadi 
kebocoran sehingga lipoprotein lipase akan 
memperlambat clearance lemak darah dan 

mempermudah timbulnya aterosklerosis, 

berakibat ansufiensi vaskuler sehingga aliran 
pembuluh darah ke arah kaki yaitu arteri 

dorsalis pedis,poplitea dan tibialis juga akan 
menurun. Hal tersebut didukung oleh hasil 
penelitian Tasfaye, (2008) & Hokam, (2009) 

yang didasarkan pada study penelitian pada 

251 pasien Dm, dilaporkan sebanyak 70% 

dari pasien yang terkena ulkus kaki diabetik 
adalah laki-laki karena merokok mempunyai 

faktor 3x resiko tinggi terhadap ulkus kaki 
diabetik.  

Pada usia tua >50 tahun fungsi tubuh 

secara fisiologis menurun karena proses aging 

terjadi penurunan sekresi atau resistensi 

insulin sehingga kemampuan fungsi tubuh 
terhadap pengendalian glukosa darah yang 
tinggi kurang optimal proses aging 

menyebabkan penurunan sekresi atau 
resistensi insulin sehingga terjadi 

makroangiopati, yang akan mempengaruhi 

penurunan sirkulasi darah salah satunya 
pembuluh darah besar atau sedang ditungkai 

yang lebih mudah terjadi luka ulkus kaki 

diabetik (Waspadji, 2006).  
Berdasarkan hasil penelitian tabel 2 

karakteristik penyembuhan luka ulkus kaki 

diabetik sebelum dilakukan ROM  (Range of 
Motion) Ankle pada penderita ulkus kaki 
diabetik pada kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi di RSUD Dr.Soegiri 

Lamongan 2017, didapatkan bahwa diantara 
30 responden yang mengalami ulkus kaki 

dengan warna luka kuning berjumlah 26 

responden (87%) dari kelompok intervensi 
dan kelompok kontrol, hampir sebagian kecil 
mengalami ulkus kaki dengan warna luka 

hitam berjumlah 4 responden (13%) dari 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 
Pada pasien yang menderita ulkus 

kaki diabetik dengan warna luka kuning dan 
hitam dikarenakan kurangnya pengetahuan 
pasien tentang perawatan luka secara mandiri 

dirumah, disebabkan keterbatasan informasi 

atau pengetahuan cara merawat luka dengan 
baik dan benar.Karena Sebagian besar 

responden merupakan pasien baru yang 

mengalami ulkus kaki diabetik. Dan sebagian 
kecil responden juga ada yang menjadi pasien 
yang sudah lama mengalami ulkus kaki 

diabetik. 

Menurut Teori warna dasar luka 
kuning disebabkan oleh kondisi luka yang 

terkontaminasi  atau terinfeksi dan 
avaskularisasi. Hal ini  harus dicermati bahwa 
semua luka kronis merupakan luka yang 

terkontaminasi namun belum tentu terinfeksi. 

Terinfeksi tidaknya dapat dinilai dengan 

adanya peningkatan jumlah leukosit darah 
dalam tubuh dan perubahan tanda infeksi lain 
seperti peningkatan suhu tubuh,sedangkan 

pada warna dasar luka hitam dapat ditandai 
dengan terdapatnya jaringan nekrotik dan 

eskar yang mengeras , mungkin kering atau 

lembab merupakan jaringan avaskularisasi 

(Maghfuri, A., & Tholib, 2016). Latihan 
jasmani juga dapat mempengaruhi drajat luka 

ulkus kaki dilihat dari karakteristik warna 

dasar luka karena dapat mengoptimalkan 
vaskularisasi periulkus. Hal ini diperkuat 

dengan Teori menurut Taufiq (2011). Bahwa 

Salah satu latihan jasmani dianjurkan pada 
penderita ulkus kaki adalah melakukan 
gerakan ROM Ankle. Karena tujuan 

dilaksanakan ROM Ankle untuk 

memperlancar peredaran darah dapat 
mencegah dan memperbaiki jaringan pada 
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ulkus kaki diabetik dalam rangka membantu 

proses penyembuhan lukannya dengan 
mengoptimalkan vaskularisasi periulkus dapat 

dilihat dengan perubahan warna ulkus kaki 

diabetik. 
Berdasarkan hasil penelitian tabel 

3karakteristik penyembuhan luka ulkus kaki 

diabetik sesudah dilakukan ROM  (Range of 

Motion) Ankle pada penderita ulkus kaki 
diabetik pada kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi di RSUD Dr.Soegiri 

Lamongan 2017, didapatkan sebagian besar  
30 responden pada kelompok intervensi 
berjumlah 15 responden  mengalami 

karakteristik penyembuhan luka ulkus kaki 

berdasarkan warna dasar luka sebagian besar  
sejumlah 12responden  (80%) mengalami 

perubahan warna luka merah dan sebagian 
kecil sejumlah 3 responden (20%) dengan 
warna luka kuning tidak mengalami 

perubahan warna luka atau warna luka tetap.  

Masalah utama pada ulkus kaki 
diabetik adalah kelainan pada sirkullasi 

darah.Kelainan pembulu darah berakibat 

tersumbatnya pembulu darah sehingga 
menghambat aliran darah, menggangu suplai 
oksigen, bahan makanan atau obat antibiotika 

yang dapat menggangu proses penyembuhan 

luka. Bila pengobatan infeksi ini tidak 
sempurna dapat menyebabkan ganggren. 

Ganggren yang luas dapat pula terjadi akibat 
sumbatan pembuluh darah yang luas sehingga 
kemungkinannya dilakukan amputasi kaki di 

atas lutut. Solusi yang tepat untuk 

penyembuhan kaki diabetik adalah ROM 

Ankle. 
Teori ini diperkuat oleh Bryant dan 

Nix (2007),  menyatakan bahwa selain adanya 

gangguan pada pembuluh arteri perifer, 
penderita DM dapat mengalami ulkus kaki 

diabetik yang disebabkan oleh bendungan 

akibat aliran stasis pada vena yang 

dikarakteristikan dengan adanya edema. Jika 
sirkulasi darah lancar maka jaringan akan 

mendapatkan pasokan oksigen, bahan 

makanan atau antibiotik untuk penyembuhan 
luka. Dengan demikian penyembuhan luka 

dapat terjadi karena jaringan mendapat suplai 

nutrisi yang cukup. Pernyataan ini relevan 
dengan pendapat dari Wibisono (2009), yang 
menyatakan bahwa penderita ulkus kaki 

diabetik perlu melakukan ROM Pada bagian 

ankle untuk membantu melancarkan 
peredaran darah pada bagian kaki, 

memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat 

otot-otot kecil, mencegah terjadinya kelainan 
bentuk kaki, meningkatkan kekuatan otot 

betis, dan mengatasi keterbatasan gerak sendi. 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 4 
dan 5 Perbedaan karakteristik penyembuhan 
luka ulkus kaki diabetik sebelum dan sesudah 

dilakukan ROM (Range of Motion) ankle pada 

kelompok kontrol dan intervensi di RSUD 
Dr.Soegiri Lamongan 2017. Pada kelompok  

intervensi dan kontrol yang mengalami 

perubahan warna dasar luka merah sebanyak 
13 responden (43%) sedangkan  responden 
yang tidak mengalami penyembuhan atau 

warna luka tetap dengan warna dasar luka 

kuning sebanyak 15 responden (50%) dan 
responden yang mengalami penurunan warna 

luka sebanyak 2 responden (7%) dengan 
warna dasar luka hitam. 

Hal tersebut terjadi karena dengan 

dilakukannya ROM ankle dapat memperbaiki 

sirkulasi pembuluh darah yang ada pada 
ulkus. Sebelum dilakukan ROM ankle, 

pembuluh darah responden tidak lancar, 

karena kurangnya pergerakan dari ulkus. 
Dengan dilakukannya ROM ankle akan 
membantu responden dalam melancarkan 

sirkulasi pembuluh darah.Pada pasien dengan 

ulkus kaki diabetik salah satu cara 
penyembuhannya yaitu dengan  melakukan 

ROM ankle. ROM ankle ini sangat membantu 
dalam  proses penyembuhan lukannya dengan 
mengoptimalkan vaskularisasi periulkus dapat 

dilihat dengan perubahan warna ulkus kaki 

diabetik dilihat karena ROM ini dapat 

memperlancar pembuluh darah. 
Penderita ulkus kaki diabetik perlu 

melakukan  ROM ankle untuk membantu 

melancarkan peredaran darah bagian kaki, 
memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat 

otot-otot kecil, mencegah terjadinya kelainan 

bentuk kaki, meningkatkan kekuatan otot betis 

dan paha, dan mengatasi keterbatasan gerak 
sendi dan aliran darah yang lancar dapat 

mencegah timbulnya aterosklerosis yang 

merupakan slah satu faktor pencetus  
terjadinya PAP. PAP merupakan penyakit 

yang menyerang arteri yang menyuplai darah 

ketungkai akibat proses aterosklerosis dan 
tromboemboli yang mengganggu fungsi arteri 
ekstermitas bawah seperti pada bagian ankle 

(Palmer &Wiliams, 2007). 

 Berdasarkan hasil penelitian tabel 6 
Pengaruh ROM (Range of Motion) ankle 
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terhadap karakteristik penyembuhan luka 

ulkus kaki diabetik pada pasien diabetes 
melitus di RSUD Dr.Soegiri Lamongan 2017 

diperoleh pada kelompok Post Kontrol dan 

Post intervensi sebagian besar responden yang 
mengalami perubahan warna luka dari kuning 
ke merah sebanyak 12 orang (40%) dang yang 

mengalami perubahan warna luka dari hitam 

ke merah sebanyak 1 orang (7%). Dan 
Sebagian kecil responden yang tidak 

mengalami perubahan warna luka dari kuning 

tetap kuning sebanyak 15 orang (50%), hitam 
tetap hitam sebanyak 1 orang (7%). Dan ada 
juga yang mengalami penurunan warna luka 

sebanyak 1 orang (7%) dari warna luka 

kuning menurun menjadi warna luka hitam. 
Penderita DM dapat mengalami ulkus 

kaki diabetik yang disebabkan oleh 
bendungan akibat aliran stasis pada vena yang 
dikarakteristikan dengan adanya edema dan 

biasanya timbul diakibatkan fungsi fisiologis 

pengembalian darah dari ekstermitas bahwa 
menuju jantung terganggu. Kontraksi yang 

efektif pada otot betis diperlukan dengan 

melakukan gerakan dorsofleksi dan 
plantarfleksi pada pasien yang mengalami 
penurunan mobilisasi ankle diharapkan akan 

memfasilitasi  venous retrun yang akan 

berdampak positif terhadap proses 
penyembuhan ulkus kaki diabetik dengan 

menurunkan edema yang terjadi dan 
memfasilitasi difusi oksigen dan nutrisi pada 
areal periulkus. 

Teori ini diperkuat oleh Smeltze & 

Bare (2010). Latihan ROM ankle yang 

dilakukan secara rutin dengan sungguh-
sungguh dapat dampak bagi kesehatan 
terutama bagi penderita ulkus kaki diabetik 

dapat menurunkan kadar gula darah dan 
memperbaiki resistitensi insulin dan 

memperbaiki sirkulasi darah. Saat otot 

berkontraksi secara terus menerus, terjadi 

pembuluh darah didalamnya dan 
mengaktifkan pompa vena. Aliran darah akan 

meningkat diantara vase kontraksi dan 

relaksasi. Saat kontraksi aliran darah akan 
menuju vena dan akan terisi kembali dari 

arteri saat vase relaksasi (Triastuti, 2012). 

Aliran darah yang lancar akan memudahkan 
nutrisi masuk ke sel sehingga dapat 
memperbaiki fungsi sel saraf dan mencegah 

timbulnya neuropati, dengan begitu latihan 

fisik ROM ankle merupakan faktor dominan 

dalam pencegahan ataupun penyembuhan luka 

ulkus kaki diabetik (Sunaryo, 2014). 
 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
1) Hampir seluruh pasien luka ulkus kaki 

diabetik yang sebelum dilakukan ROM 

ankle mengalami perubahan warna luka 
hitam ke kuning dan kuning ke merah di 

RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebelum 
diberikan ROM ankle pasien mengalami 

penyembuhan luka yang cukup lama >7 
hari 

2) Sedangkan hampir seluruh pasien diabetes 

melitus yang mengalami luka ulkus kaki 
diabetik di RSUD Dr.Soegiri Lamongan 
setelah diberikan ROM ankle pasien 

mengalami perubahan warna luka atau 
penyembuhan luka yang tidak cukup lama 

dengan waktu selama 7 hari. 

3) Terdapat perbedaan pengaruh sebelum dan 

sesudah pelaksanaan ROM (Range of 
Motion) Ankle pada penderita lukaulkus 

kaki diabetik pada kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi di RSUD Dr.Soegiri 
Lamongan 2017 didapatkan nilai 

signifikan yaitu nilai P = 0,001. 

4) Terdapat pengaruh pemberian Range of 
Motion (ROM) ankle terhadap 
karakteristik penyembuhan luka ulkus kaki 

diabetik di RSUD Dr.Soegiri Lamongan 

2017 didapatkan nilai signifikan yaitu nilai 
P = 0,000. 

 

2.Saran 
Dengan melihat hasil dari kesimpulan 

diatas, maka ada beberapa saran dari penulis 

yakni sebagai berikut : 

1)  Bagi Akademis 
Dapat dibuat sebagai bahan 

pertimbangan dan dikembangkan untuk 
penelitian lebih lanjut, serta memberikan 
sumbangan ilmu yang baru bagi dunia 

pendidikan khususnya pada lingkup akademi 

fisioterapi. 

2) Bagi Pasien Diabetes Melitus 
Dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dipakai sebagai panduan dalam 

menggunakan tekhnik ROM Ankle pada 
pasien diabetes mellitus yang menderita luka 

ulkus kaki diabetik. 
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3) Bagi Profesi Fisioterapi  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan masukan bagi profesi dalam 

memberikan Asuhan Fisioterapis pada pasien 

Diabetes Melitus yang mengalami luka ulkus 
kaki diabetik. 
4) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan tentang terapi 
fisioterapis pada pasien Diabetes Melitus yang 

mengalami ulkus kaki diabetik serta dapat 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian 
yang akan datang. 
5) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dipakai sebagai referensi dalam 

penelitian lain terutama penelitian tentang 
karakteristik penyembuhan luka ulkus kaki 

diabetik pada pasien diabetes mellitus. 
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