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ABSTRACT
The incidence of cases of diabetes mellitus (DM) is increasing following changes in
lifestyle in the community. Type 2 diabetes risk factors are lifestyle changes such as
smoking behavior, consumption of alcoholic beverages, obesity, lack of physical activity,
heredity, hypertension, history of diabetes, history of CHD, tuberculosis or
hyperthyroidism, HDL cholesterol 35 mg/dl and or triglycerides 200 mg /dl. One of the
complications of DM is diabetic foot (KD), which is often the cause of amputation. If early
screening and adequate treatment are carried out, it can certainly save the patient from
amputation. Regular foot examination of DM patients is expected to reduce the incidence
of DM complications and reduce treatment costs and prevent disability. People with
diabetes need to know how to prevent complications of diabetes, diligently treat and
check their feet to avoid the occurrence of diabetic feet and disabilities that may arise.
Various lifestyle changes that occur in the community, not infrequently pose a risk for
the occurrence of diseases, including DM. Not everyone has regular health check-ups, so
many do not know their health condition and are not aware of their illness. This
Community Service is carried out by providing education and health checks for the
community which include history taking, checking blood pressure and blood sugar levels
as well as diabetic foot screening as a promotive and preventive effort. The results of
community service activities showed that participants understood the importance of
regular health checks, understood the influence of lifestyle on the risk of DM, screened
participants who suffered from DM and had risk factors, identified foot abnormalities,
and were able to perform foot care and maintain a healthy lifestyle.
Keywords: DM, diabetic foot screening, KD.
ABSTRAK
Insidensi kasus diabetes mellitus (DM) kian meningkat menyertai adanya perubahan
gaya hidup di masyarakat. Faktor risiko DM tipe 2 adalah perubahan gaya hidup
seperti perilaku merokok, konsumsi minuman beralkohol, obesitas, kurang aktivitas
fisik, keturunan, hipertensi, riwayat DM, riwayat PJK, TBC atau hipertiroidisme,
kolesterol HDL ≤ 35 mg/dl dan atau trigliserida ≥ 200 mg/dl. Salah satu komplikasi
DM adalah kaki diabetik (KD), bahkan sering menjadi penyebab dilakukannya
tindakan amputasi. Apabila dilakukan screening secara dini dan pengobatan yang
adekuat, tentu dapat menyelamatkan penderita dari tindakan amputasi. Pemeriksaan
kaki penderita DM yang dilakukan secara reguler diharapkan mampu menurunkan
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insiden komplikasi DM dan mengurangi biaya perawatan serta mencegah kecacatan.
Penderita DM perlu mengetahui cara mencegah komplikasi diabetes, rajin merawat
dan memeriksakan kaki guna menghindari terjadinya kaki diabetik dan kecacatan
yang mungkin akan muncul. Berbagai perubahan gaya hidup yang terjadi di
masyarakat, tak jarang menimbulkan risiko untuk terjadinya penyakit, termasuk DM.
Tidak semua orang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga banyak
yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya dan tidak menyadari adanya penyakit
yang diderita. Pengabmas ini dilaksanakan dengan pemberian edukasi dan
pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang meliputi anamnesa, pemeriksaan
tekanan darah dan kadar gula darah serta foot screening diabetic sebagai upaya
promotif dan preventif. Hasil kegiatan pengabmas, peserta memahami pentingnya
pemeriksaan kesehatan secara berkala, memahami pengaruh gaya hidup terhadap
risiko penyakit DM, terscreeningnya peserta yang menderita DM dan memiliki faktor
risiko, teridentifikasi kelainan kaki, serta nanpu melakukan perawatan kaki dan
menjada gaya hidup sehat.
Kata kunci: DM, foot screening diabetic, KD.
I. PENDAHULUAN
Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan
peningkatan kadar gula darah akibat gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin
atau keduanya. Penyakit ini menjadi permasalahan di bidang kesehatan masyarakat
di dunia maupun di Indonesia. Menurut estimasi International Diabetes Federation
(IDF) tahun 2012, lebih dari 371 juta orang di seluruh dunia mengalami DM dan 4,8
juta orang meninggal akibat penyakit metabolik ini, serta 471 miliar dolar Amerika
dikeluarkan untuk pengobatannya. Menurut pedoman American Diabetes Association
(ADA) 2012 dan konsensus Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 2011,
proporsi DM di Indonesia sebesar 6,9 % dengan proporsi DM pada perempuan
cenderung lebih tinggi, tetapi hampir sama antara proporsi di perkotaan (6,8 %) dan
pedesaan (7,0 %).
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation / WHO) memperkirakan
jumlah penderita diabetes di Indonesia berpotensi mengalami peningkatan tajam.
Dari 8,4 juta orang pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta di tahun 2030. Indonesia
menduduki peringkat ke-empat setelah Amerika Serikat, Cina dan India di antara
negara-negara yang memiliki penyandang diabetes terbanyak, dengan populasi
penduduk terbesar di dunia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013,
prevalensi penyakit DM mengalami peningkatan yakni pada tahun 2007 sekitar 1,1 %
menjadi 2,1 %. Peningkatan kasus ini akan terus terjadi apabila tidak ada upaya
serius untuk mencegah, menangani dan meningkatkan kepatuhan dalam
pengobatannya.
Secara umum, penyakit DM diklasifikasikan menjadi dua jenis. DM tipe 1 (InsulinDependen Diabetes Mellitus / IDDM), yaitu kondisi defisiensi produksi insulin oleh
pancreas. DM jenis ini hanya dapat diobati dengan pemberian insulin. DM tipe 2
(Non-Insulin-Dependent Diabetes mellitus / NIDDM), umumnya timbul akibat
resistensi insulin terkait perubahan gaya hidup seperti perilaku merokok, konsumsi
minuman beralkohol, obesitas atau pola makan yang salah dan kurang aktivitas.
Adanya riwayat DM pada anggota keluarga, dapat meningkatkan risiko terjadinya DM
pada keturunannya. Faktor risiko DM tipe 2 meliputi : kurang aktivitas fisik,
keturunan dari ras yang berisiko tinggi (Afrika, Amerika, Asia), obesitas, hipertensi,
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riwayat DM dalam garis keturunan, riwayat DM dalam kehamilan, wanita dengan
sindrom polikistik ovarium, riwayat gangguan toleransi glukosa, riwayat PJK, TBC
atau hipertiroidisme, kolesterol HDL ≤ 35 mg/dl dan atau trigliserida ≥ 200 mg/dl
(ADA, 2012, Perkeni 2011).
Kaki diabetik (KD) merupakan salah satu komplikasi DM, ditandai dengan adanya
penyulit vaskuler (mikrovaskuler dan makrovaskuler), penurunan fungsi saraf
(neuropati perifer), infeksi yang akhirnya menjadi ulkus diabetik. Komplikasi KD
sering menjadi penyebab dilakukannya tindakan amputasi, yang bukan karena
kejadian traumatik. Umumnya amputasi pada kaki berawal dari ulkus pada kulit.
Apabila dilakukan screening secara dini dan pengobatan yang adekuat, tentu dapat
menyelamatkan penderita dari tindakan amputasi. Pemeriksaan kaki penderita DM
yang dilakukan secara rutin diharapkan mampu menurunkan insiden komplikasi DM
dan mengurangi biaya perawatan serta mencegah kecacatan.
Beberapa faktor risiko berkaitan dengan gaya hidup, seperti perilaku merokok,
konsumsi minuman beralkohol, obesitas atau pola makan yang salah dan kurang
aktivitas. Perilaku merokok penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun keatas masih
belum terjadi penurunan dari 2007 ke 2013, bahkan cenderung meningkat dari 34,2
% tahun 2007 menjadi 36,3 % tahun 2013. 64,9 % laki-laki dan 2,1 % perempuan
masih menghisap rokok tahun 2013. Ditemukan 1,4 % perokok umur 10-14 tahun,
9,9 % perokok pada kelompok tidak bekerja, dan 32,3 % pada kelompok kuintil
indeks kepemilikan terendah. Sedangkan rerata jumlah batang rokok yang dihisap
adalah sekitar 12,3 batang, bervariasi dari yang terendah 10 batang di DI Yogyakarta
dan tertinggi di Bangka Belitung (18,3 batang) (Riskesdas, 2013).
Penderita DM perlu mengetahui cara mencegah komplikasi diabetes. Penderita
diabetes juga harus rajin merawat dan memeriksakan kaki, guna menghindari
terjadinya kaki diabetik dan kecacatan yang mungkin akan muncul. Peningkatan
pengetahuan penderita mengenai cara mencegah komplikasi juga dapat
meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes sehingga penderita dapat menikmati
hidup seperti orang normal pada umumnya yang tidak menderita DM, serta penderita
tidak perlu mengeluarkan uang secara berlebihan untuk pengobatan yang sebenarnya
tidak diperlukan.
Berdasarkan uraian tersebut, pengabdi bersama mahasiswa Program Studi D III
Keperawatan menyelenggarakan kerjasama dengan tim Rumah Luka Indonesia dalam
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Upaya
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Kegiatan Foot Screening Diabetic di Kota
Cirebon”.
II. METODE
Pengabdi bersama tim Rumah Luka Indonesia melakukan berbagai persiapan
untuk pelaksanaan kegiatan pengabmas. Persiapan-persiapan yang dilakukan
meliputi : identifikasi peserta/sasaran, koordinasi waktu dan tempat, penyusunan
materi foot screening diabetic untuk kegiatan training (pembekalan) bagi mahasiswa
BEM Program Studi D III Keperawatan Cirebon yang akan mengikuti kegiatan
pengabmas, persiapan alat dan perlengkapan pemeriksaan, penyusunan format
pendokumentasian hasil pemeriksaan kesehatan dan foot screening diabetic. Sasaran
dari kegiatan pengabmas ini adalah masyarakat yang sedang berolah raga ataupun
sekedar berbelanja atau jalan-jalan di sekitar lapangan Stadion Bima Kota Cirebon.
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Tim pengabmas mendirikan stand / posko di area yang strategis untuk dikunjungi
oleh sasaran.
Pelaksanaan pengabmas ini diawali dengan kegiatan training selama 2 (dua) hari
yang ditujukan khusus bagi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pengabmas.
Training diselenggarakan di tempat praktik mandiri Rumah Luka Indonesia. Kegiatan
dilakukan oleh pengabdi yang sekaligus pengurus di Rumah Luka Indonesia
bersama-sama tim Rumah Luka Indonesia. Hari pertama diisi dengan pemaparan
materi tentang DM, pemutaran video kasus DM dan komplikasi (perawatan luka
diabetik), pemaparan materi foot screening diabetic dan diskusi. Hari kedua diisi
dengan kegiatan praktikum pemeriksaan kesehatan (anamnesa, pemeriksaan tekanan
darah dan pemeriksaan Gula Darah Sewaktu / GDS) serta melatih foot screening
diabetic.
Kegiatan selanjutnya, sebagai kegiatan inti meliputi : pembukaan stand dan
persiapan, pemeriksaan kesehatan dan foot screening diabetic. Mekanisme pengaturan
untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat ini dibagi menjadi 5 meja, yaitu meja
1 : pendaftaran dan anamnesia ; meja 2 : pemeriksaan tekanan darah ; meja 3 :
pemeriksaan GDS ; meja 4 : foot screening diabetic ; meja 5 : konsultasi kesehatan.
Tim dari Rumah Luka Indonesia mendampingi secara langsung di setiap meja. Metode
pelaksanaan kegiatan pengabmas adalah melakukan pelayanan atau pemeriksaan
kesehatan secara gratis terhadap pengunjung di lapangan Stadion Bima Kota
Cirebon, meliputi pengkajian (anamnesa karakteristik : usia, jenis kelamin, riwayat
DM), pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan GDS dan foot screening diabetic serta
layanan konsultasi kesehatan
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan training (pembekalan) foot screening diabetic yang berlangsung selama
dua hari, diikuti oleh 13 orang. Kegiatan dilaksanakan di tempat praktik mandiri
perawat “Rumah Luka Indonesia” yang beralamat di Jalan Sutawinangun Cirebon.
Kegiatan training dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Rumah Luka Indonesia.
Tim Rumah Luka Indonesia memberikan pembekalan baik teori maupun praktik yang
menunjang pada kegiatan pengabmas foot screening diabetic. Peserta training dapat
mengikuti kegiatan dengan antusias, mereka menyimak dan aktif bertanya seputar
DM dan komplikasinya. Pemaparan materi pada hari pertama ini, tidak hanya
menggunakan media penayangan slide (powerpoint), tetapi juga ada pemutaran video
perawatan luka diabetic. Hal ini tentunya dapat meningkatkan ketertarikan peserta.
Bahkan
pada
hari
kedua,
dilakukan
demonstrasi
dan
simulasi
pengkajian/pemeriksaan kesehatan, mulai dari praktik anamnesa, pengukuran berat
badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan GDS dan tindakan foot screening
diabetic. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan ulang
praktik yang telah diajarkan. Rangkaian kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang
unik bagi mahasiswa Program Studi D III Keperawatan Cirebon, memberikan
kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah
dipelajari kepada masyarakat, serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap
masyarakat.
Kegiatan inti pengabmas ini berupa pelayanan / pemeriksaan kesehatan gratis bagi
masyarakat yang sedang berada di area lapangan Stadion Bima Kota Cirebon. Jumlah
masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan berjumlah 95 orang, terdiri dari 53
orang perempuan dan 42 orang laki-laki. Hal ini tertuang dalam diagram 1 :
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Diagram 1. Distribusi frekuensi peserta berdasarkan jenis kelamin
Berdasarkan data pada diagram 1, dapat diketahui sebagian besar peserta yang
mengikuti foot screening diabetic berjenis kelamin perempuan (55,8%). Menurut
Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) tahun 2015,
penyakit DM lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki (Lukito
et al, 2015). Hasil penelitian Eka Fitria et al di dua RSUD Banda Aceh (2017),
penderita ulkus diabetikum mayoritas adalah perempuan. Hal ini dapat disebabkan
karena perempuan memiliki LDL atau kolesterol jahat tingkat trigliseria yang lebih
tinggi dibandingkan dengan laki-laki, selain hal itu juga terdapat perbedaan dalam
melakukan aktivitas dan gaya hidup sehari-hari yang dapat mempengaruhi kejadian
pada suatu penyakit (Efriliana et al, 2018).
Peserta yang mengikuti kegiatan foot screening diabetic sebagian besar (54%)
berusia kurang dari 45 tahun dan sebagian kecil (46%) telah memasuki lanjut usia (≥
45 tahun). Data tersebut dapat dilihat pada diagram 2 :

46%
54%

< 45 tahun

> = 45 tahun

Diagram 2. Distribusi frekuensi peserta berdasarkan usia
Berdasarkan data pada diagram 2, dapat diketahui terdapat 46% dari peserta yang
termasuk kelompok risiko tinggi untuk menderita DM dan kelainan kaki diabetik.
Faktor risiko yang lebih tinggi berada pada kelompok usia lanjut. Selaras dengan
hasil penelitian Fitria et al (2017), mayoritas responden dengan ulkus diabetikum
berusia lanjut, yakni kelompok usia 56-65 tahun diikuti kelompok usia 46-55 tahun.
Hasil penelitian Efriliana di RSUD Banjarmasin tahun 2016 juga mengungkapkan
mayoritas responden berada pada usia dewasa tengah (40-60 tahun) yaitu sebanyak
50,9%. Usia dapat mempengaruhi kejadian DM terutama karena kenaikan kadar
glukosa darah. Semakin meningkat usia sesorang, maka semakin tinggi risiko
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gangguan toleransi glukosa yang dapat mengakibatkan penyakit DM. Seseorang
dengan usia yang telah mencapai lebih dari 30 tahun mengalami perubahan fungsi
fisiologis dalam tubuh yang mengakibatkan penurunan jumlah masa otot dan
menurunnya reseptor insulin, sehingga kemampuan dalam mengendalikan glukosa
darah yang tinggi kurang optimal (Efriliana, 2018)
Peserta juga kami screening berdasarkan riwayat penyakit DM, dari 76 orang yang
terjaring untuk memeriksakan kesehatan melalui foot screening diabetic, terdapat 15
orang yang mengaku dan sudah terdiagnosa menderita penyakit DM. Data ini dapat
dituangkan pada diagram 3 :
20%

80%
Memiliki riwayat DM

Belum mengetahui ada tidaknya riwayat DM

Diagram 3. Distribusi frekuensi peserta berdasarkan riwayat penyakit DM
Berdasarkan data pada diagram 3, diketahui hanya sebagian kecil peserta (20%)
yang mengaku dan sudah terdiagnosa menderita penyakit DM, namun sebagian besar
peserta (80%) tidak mengetahui kondisi kesehatannya. Gambaran data ini
menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan
kesehatan. Masih banyak masyarakat yang mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
pada saat adanya keluhan sakit atau sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak
masyarakat yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala (general
check up) untuk mengetahui status kesehatannya. Sementara trend di masyarakat
modern, telah banyak mengalami perubahan gaya hidup yang dapat memicu untuk
timbulnya penyakit, termasuk DM. Selaras dengan hasil penelitian Waspadji (2015),
semakin lama menderita DM maka risiko terjadinya komplikasi akan semakin tinggi
karena penuaan dan gaya hidup yang tidak baik, seperti kebiasaan makan-makanan
atau minuman yang berlemak dan mengandung gula yang berlebihan, dapat memicu
terjadi ulkus kaki diabetik karena hiperglikemia yang tinggi pada penderita diabetes.
Lama menderita diabetes melitus merupakan faktor risiko terjadinya ulkus kaki
diabetik.
Berikutnya ditinjau dari riwayat DM pada keluarga, teridentifikasi 29 peserta (38%)
yang memiliki riwayat keluarga menderita DM. Data ini tertuang pada diagram 4 :
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Memiliki riwayat DM
pada keluarga

38%

Tidak mengetahui
riwayat DM pada
keluarga

62%

Diagram 4. Distribusi frekuensi peserta berdasarkan Riwayat DM pada keluarga
Berdasarkan data diagram 4, sebagian besar peserta (62%) belum mengetahui ada
tidaknya riwayat DM pada keluarganya. Adanya riwayat DM pada keluarga dapat
meningkatkan risiko terjadinya DM pada keturunannya, terlebih lagi jika ada faktor
risiko atau faktor pencetus berupa gaya hidup yang tidak sehat, seperti perilaku
merokok, konsumsi minuman beralkohol, kurangnya aktivitas fisik dan obesitas atau
pola makan yang salah.
Hasil pemeriksaan tekanan darah, sebagian kecil peserta yang mengikuti kegiatan
foot screening diabetic (22%) teridentifikasi memiliki tekanan darah tinggi. Hal ini
dapat ditunjukkan pada diagram 5 :
4%
22%

74%
Tekanan darah tinggi

Tekanan darah normal

Tekanan darah rendah

Diagram 5. Distribusi frekuensi peserta berdasarkan tekanan darah
Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah, sebagian besar peserta (74%)
memiliki tekanan darah normal, namun 22% terdeteksi memiliki tekanan darah
tinggi. Keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi ini menjadi salah satu faktor
pencetus untuk DM, dan timbulnya hipertensipun dapat diakibatkan oleh gaya hidup
yang tidak baik. Hipertensi (tekanan darah > 130/80 mmHg) pada penderita DM
disebabkan adanya viskositas darah yang tinggi yang mengakibatkan defisiensi
vaskuler. Hipertensi juga dapat menyebabkan lesi pada endotel, lebih lanjut
kerusakan endotel ini akan berpengaruh terhadap makroangiopati melalui proses
adhesi dan agregasi trombosit. Dampaknya terjadi defisiensi vaskuler sehingga terjadi
hipoksia pada jaringan yang dapat mengakibatkan ulkus. Riwayat hipertensi akan
berisiko lebih tinggi untuk terjadi ulkus diabetika dengan tanpa hipertensi pada DM.
Hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu (GDS) pada peserta yang mengikuti
foot screening diabetic menunjukkan sebagian kecil (17%) memiliki GDS > 120 gr/dl.
Data ini tertuang pada diagram 6 :
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17%

83%
GDS < 200 gr/dl

GDS > 200 gr/dl

Diagram 6. Distribusi frekuensi peserta berdasarkan kadar gula darah sewaktu
Berdasarkan data pada diagram 6, ditemukan sebagian besar peserta (83%)
memiliki kadar gula darah sewaktu yang menunjukkan kategori normal yakni < 200
gd/dl. Namun, terdapat 17% yang menunjukkan kadar gula darah sewaktu tidak
normal, yakni > 200 gr/dl.
Hasil kegiatan foot screening diabetic dapat dilaporkan telah sesuai dengan
langkah-langkah penatalaksanaan kaki diabetic (Ardhiata, 2011), yaitu : a)
menelusuri ada atau tidaknya riwayat DM, b) mendeteksi adanya kelainan pada kaki,
dan c) mengidentifikasi penggunaan alas kaki. Riwayat DM telah ditelusuri dari hasil
anamnesa dan pemeriksaan GDS. Pendeteksian kelainan pada telapak kaki meliputi :
a) pemeriksaan bentuk kaki, b) pemeriksaan keutuhan integritas kulit, seperti : ada
tidaknya kulit yang lecet, kulit melepuh atau mengembang), c) pemeriksaan kalus, d)
pemeriksaan perubahan kaki seperti : keadaan kulit kering pada sekitar kaki, tidak
berbulu, kelainan warna kulit, ada tidaknya gatal, dan ukuran kaki mengecil, e)
pemeriksaan penggunaan alas kaki, terdiri dari pemetaan ukuran kaki, identifikasi
daerah tekanan dan evaluasi jenis alas kaki yang dipergunakan. Peserta tampak
antusias dan secara sukarela meluangkan waktu untuk dilakukan pemeriksaan kaki.
Peserta mengambil tempat untuk duduk dan membuka alas kaki mereka, kemudian
masing-masing peserta diberikan dua lembar kertas HVS kosong, pulpen/spidol serta
gunting. Peserta menggambar atau membuat pemetaan kedua kaki masing-masing
pada kertas yang telah diberikan. Gambar tersebut kemudian digunting dan
menghasilkan gambar pemetaan ukuran kaki. Hasil pemetaan ukuran kaki,
dimasukkan ke dalam alas kaki (sepatu) dan peserta menggunakan alas kakinya.
Setelah itu, kertas gambar hasil pemetaan dikeluarkan dari alas kaki yang
digunakan, selanjutnya diperiksa ada tidaknya indikasi daerah tekanan, serta
dievaluasi kesesuaian ukuran kaki dengan alas kaki yang dipergunakan. Langkahlangkah pemetaan ukuran kaki dapat diperjelas dengan gambar berikut :
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Letakkan kaki
pada kertas,
kemudian
gambar sesuai
telapak kaki

Gambar telapak
kaki sudah jadi

Gunting gambar
telapak kaki

Hasil pemetaan ukuran
kaki (adanya lipatan
pada bagian kertas
menandakan
ketidaksesuaian alas
kaki dengan ukuran
kaki)

Gambar 1. Pemetaan ukuran kaki
Hasil yang diperoleh, terdapat peserta yang memiliki kelainan bentuk (deformitas)
kaki berupa jari kaki menekuk atau adanya lengkungan (arch) lebih tinggi dari kaki
normal. Kertas gambar hasil pemetaan ukuran kaki pada beberapa peserta didapati
kondisinya terlipat pada bagian tertentu. Hal ini menunjukkan adanya
ketidaksesuaian ukuran kaki dengan alas kaki yang dipergunakan. Tim pengabdi
memberikan informasi dampak jangka panjang yang dapat terjadi dari pemakaian
alas kaki yang tidak sesuai ukuran kaki. Selain itu, pengabdi memberikan saran pada
peserta untuk mengganti / memilih atau menggunakan alas kaki yang sesuai dengan
ukuran kaki dan nyaman dipakai, memastikan bagian dalam sepatu tidak terdapat
permukaan yang kasar, serta mengganti kaos kaki setiap hari. Peserta juga diberikan
konsultasi dan edukasi seputar perawatan kaki yang meliputi kebersihan kaki,
perawatan kuku, pemilihan alas akki, pencegahan dan pengelolaan cedera awal pada
kaki. Diperkuat dengan pernyataan Basuki (2015) bahwa pemberian informasi
tentang perawatan kaki merupakan salah satu manajemen diabetes melitus yang
sangat berpengaruh dalam penatalaksanaan perawatan kaki pada penderita diabetes
melitus untuk mencegah terjadinya komplikasi pada kaki diabetik.
IV.
SIMPULAN
.Berdasarkan rangkaian kegiatan pengbmas ini, dapat disimpulkan bahwa :
1. Peserta kegiatan memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala
(termasuk pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula darah)
2. Peserta kegiatan memahami pengaruh gaya hidup terhadap risiko penyakit DM
3. Terscreeningnya peserta yang memiliki riwayat DM dan yang memiliki factor
risiko
4. Teridentifikasinya kelainan kaki melalui pemetaan ukuran kaki
5. Peserta mampu melakukan koreksi penggunaan alas kaki
6. Peserta mampu melakukan perawatan kaki dan menjaga gaya hidup sehat
Kegiatan pengabmas ini dapat dikembangkan dengan pemberian intervensi
tambahan berupa senam kaki diabetik khususnya pada kelompok sasaran yang
homogen yaitu penderita DM.
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