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ABSTRAK

Diabetes melitus tipe II merupakan abnormalitas metabolisme karbohidrat ditandai dengan peningkatan
kadar gula dalam darah (hiperglekemia) karena penurunan sensitivitas insulin yang akan menimbulkan
komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler serta neuropati. Penyakit pembuluh darah perifer adalah salah
satu komplikasi kronis diabetes melitus tipe II yang disebabkan oleh menurunnya sirkulasi darah perifer
sehingga terjadi keabnormalan nilai ankle brachial index (ABI). Tujuan dari literature review ini adalah untuk
mengetahui efektivitas foot spa diabetic terhadap nilai ankle brachial index (ABI) penderita diabetes melitus
tipe II. Artikel dicari melalui ReseachGate, Sciene direct, Nursingjurnal.respati.ac.id, E-journal.unair.ac.id,
Journal.unusa.ac.id dan google scholar dengan kata kunci diabetes melitus tipe II, foot spa, Ankle brachial
index, didapatkan 20 artikel dan 7 artikel full text yang sesuai dengan dianalisis melalui analisis tujuan,
kesesuaian topik, metode penelitian yang digunakan, karakteristik responden, dan hasil dari setiap artikel
kriteria. Hasil review menunjukkan efektivitas foot spa diabetic yang dilakukan selama 3 hari sudah dapat
meningkatkan nilai ankle brachial index (ABI) penderita diabetes melitus tipe II.

Kata Kunci: Diabetes melitus tipe, spa kaki diabetes, senam kaki, Ankle brachial index.

ABSTRACT

Type II diabetesmellitus is a carbohydrate metabolism abnormality characterized by an increase in blood
sugar levels (hyperglycemia) due to decreased insulin sensitivity which will cause macro vascular and micro
vascular complications and neuropathy. Peripheral vascular disease is one of the chronic complications of
type II diabetesmellitus caused by decreased peripheral blood circulation resulting toan abnormality value of
the ankle brachial index (ABI).The purpose of this review literature to determine the effectiveness of the
diabetic foot spa to the ankle brachial index (ABI) value on type II diabetes mellitus. The Articles
wereobtainedby browsing ReseachGate, Sciene direct, Nursingjurnal.respati.ac.id, E-journal.unair.ac.id,
Journal.unusa.ac.id and Google scholar using keywords: diabetes mellitus type II, foot spa, and Ankle
brachial index.It found 20 articles and 7 articles with full text analyzed through analysis of objectives, the
suitability of the research method used, the characteristics of respondents, and the result of each article. The
results of the review showed the effectiveness of the diabetic foot spa conducted for 3 days was able to
improve the ankle brachial index (ABI) value for the type II diabetes mellitus,
Keywords: Diabetes mellitus foot spa, Ankle brachial index.



2

PENDAHULUAN

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi persoalan
saat ini (Suyono, 2015). Jenis diabetes melitus yang paling banyak diderita adalah diabetes
melitus tipe 2, dimana sekitar 90 - 95% orang mengidap penyakit ini (Chaidir, 2017). Salah satu
komplikasi yang dapat timbul pada pasien diabetes melitus tipe 2 adalah penyakit vaskuler perifer
yang dapat meningkatkan resiko terjadinya ulkus diabetik. Penyakit vaskular perifer dengan
sirkulasi perifer yang buruk menyebabkan lamanya kesembuhan luka dan terjadinya gangrene
atau ulkus diabetik. Penyakit vaskuler perifer dapat meliputi berkurangnya denyut nadi perifer,
penurunan ankle brachial index (ABI) dan gangrene iskemik.Pencegahan yang tepat harus
dilakukan supaya penyakit vaskular perifer tidak terjadi sehingga tidak terjadinya resiko ulkus
diabetik (Supriyadi, 2017).

Kejadian diabetes melitus secara global pada tahun 2014 sebanyak 422 juta orang hidup
dengan diabetes melitus (World Health Organization, 2016). Diabetes melitus diprediksi akan
meningkat drastis pada tahun 2045 menjadi 629 juta penderita dan terdapat pada region South-
East Asia dan Afrika dengan masing – masing prevalensi meningkat dari tahun 2017 hingga 2045
sebanyak 84% dan 156% (International Diabetes Federation, 2017). Prevalensi diabetes melitus
tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter, jenis kelamin dan daerah domisili. Berdasarkan kategori
usia, penderita diabetes melitus berada pada rentang usia 55 - 64 tahun dan 65 - 74 tahun.
Penderita diabetes melitus di Indonesia lebih banyak berjenis kelamin perempuan (1,8%) dari pada
laki - laki (1,2%). Daerah domisili lebih banyak penderita diabetes melitus yang berada di
perkotaan (1,9%) dibandingkan dengan di pedesaan (1,0%) (Riset Kesehatan Dasar, 2018).
Prevalensi penderita diabetes melitus di Bali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data
penderita diabetes melitus yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2016 tercatat
12.533 jiwa, tahun 2017 tercatat 16.254 dan tahun 2018 mencapai 67.172 jiwa. Daerah di Bali
yang memiliki angka diabetes tertinggi yaitu kota Gianyar mencapai 26.782 orang menderita
diabetes melitus (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2018).

Penyakit diabetes melitus tipe 2 membutuhkan manajemen diabetes yaitu edukasi, terapi
nutrisi, latihan jasmani dan intervensi farmakologis (Smeltzer & Bare, 2013). Keempat pilar
tersebut berpengaruh terhadap kestabilan gula darah penderita diabetes melitus, dengan stabilnya
gula darah maka dapat meningkatkan perfusi perifer sehingga dapat memperbaiki nilai ankle
brachial index (ABI).  Pencegahan untuk terjadinya ulkus diabetik adalah dengan memperbaiki
sirkulasi yang terdapat diperifer terutama pada ekstremitas bawah, salah satu hal yang dapat
dilakukan adalah dengan foot spa diabetic. Beberapa penelitian sudah menunjukkan adanya
pengaruh peningkatan nilai ankle brachial index (ABI) setelah dilakukan foot spa diabetic. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Astuti, 2017 tentang efektivitas foot spa diabetic terhadap sirkulasi
perifer pasien diabetes melitus tipe II di Puskesmas Wonokromo Surabaya, menunjukkan bahwa
setelah diberikan foot spa diabetic kepada kelompok perlakuan, hampir seluruh responden (91,3%)
memiliki sirkulasi darah perifer yang normal, dan berdasarkan analisis uji beda didapatkan hasil
bahwa foot spa diabetic efektif terhadap sirkulasi darah. Tindakan yang foot spa diabetic dilakukan
1 kali sehari dan selama 5 hari berturut - turut yang dilakukan pada kelompok perlakuan.

Foot spa diabetic merupakan serangkaian kegiatan perawatan kaki yang di dalamnya
terdapat kegiatan senam kaki, pembersihan dengan air hangat, dan pemijatan (Purwanto, 2014).
Foot spa diabetic yaitu tindakan memberikan tekanan dan gerakan pada kaki mempengaruhi
hormon yaitu meningkatkan sekresi endorphin yang berfungsi untuk menurunkan sakit,
vasodilatasi pembuluh darah dan peningkatan perfusi perifer sehingga sirkulasi perifer akan lancar.
Foot spa diabetic menjadikan tubuh menjadi rileks dan melancarkan peredaran darah.Peredaran
darah yang lancar dapat menstimulasi darah mengantar oksigen dan gizi lebih banyak ke sel-sel
tubuh, selain itu membantu membawa racun lebih banyak untuk dikeluarkan. Perawatan foot spa
diabetic dapat melancarkan aliran darah, mengurangi kekakuan otot, merangsang ujung saraf
untuk menciptakan perbaikan perasaan (perasaan tenang) juga dapat membuat pasien merasa
nyaman dan rileks (Wahyuni & Arisfa, 2016).

Foot spa diabetic 1 kali sehari selama 5 hari sudah terbukti dapat memperbaiki sirkulasi
perifer, akan tetapi frekuensi tindakan dilakukannya foot spa diabetic terhadap nilai ankle brachial
index (ABI) untuk memberikan hasil yang optimal terhadap perbaikan nilai ankle brachial index
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(ABI) belum diketahui. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin melihat berapa frekuensi
minimal dan optimal yang harus dilakukan seorang penderita diabetes melitus dalam
melaksanakan foot spa diabetic yang sudah dapat mempengaruhi ABI dengan membuat literature
review beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan foot spa diabetic dan Ankle Brachial
Index (ABI) pada pasien diabetes mellitus tipe II. Tujuan dari literature review ini adalah
menjelaskan efektivitas foot spa diabetik terhadap Ankle Brachial Index (ABI) pada pasien
diabetes mellitus tipe II.

METODE PENCARIAN LITERATUR

Metode yang digunakan dalam literature review ini menggunakan strategi secara
komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, pencarian dilakukan
melalui internet, tinjauan ulang artikel. Pencarian database yang digunakan meliputi ReseachGate,
Sciene direct, Nursingjurnal.respati.ac.id, E-journal.unair.ac.id, Journal.unusa.ac.id dan google
scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu diabetes type II, foot spa
diabetic, ankle brachial index. Artikel yang didapatkan disaring berdasarkan full text dan publication
date 2016 - 2019 ditemukan 20 artikel yang diperoleh dan 7 artikel dianalisis melalui analisis
tujuan, kesesuaian topik, metode penelitian yang digunakan, karakteristik responden, dan hasil
dari setiap artikel. Kriteria inklusi yaitu semua penelitian yang direview berupa penelitian yang
berkaitan dengan ankle brachial index (ABI) yang di pengaruhi dengan dilakukan tindakan foot spa
diabetic, pijat kaki, senam kaki dan rendam kaki pada penderita diabetes melitus tipe II, artikel
yang direview dengan tahun publikasi paling lama 5 tahun terakhir (publikasi tahun 2015), variabel
terikat adalah nilai ankle brachial index (ABI) dan variabel bebasnya adalah foot spa diabetic.
Kriteria eksklusi adalah penelitian yang menggambarkan ankle brachial index (ABI) tanpa
dipengaruhi oleh tindakan foot spa diabetic.
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Tabel 1. Review Artikel

Peneliti Judul Tujuan Karakteristik Sampel Metodologi
Penelitian Hasil

Erika
Martining
Wardani,
Chilyatiz
Zahroh &
Nur Ainiyah
(2019)

Diabetic Foot Spa
Implementation in
Early Neuropathy
Diagnosis Based
on Blood Glucose
Levels, Foot
Sensivity and the
Ankle Brachial
Index in Patients
with Diabetes
Mellitus.

Untuk
mengetahui
pengaruh spa
kaki terhadap
kadar glukosa
darah,
sensitivitas kaki
dan nilai ankle
brachial index
(ABI)

Jumlah sampel : 30 orang yang dibagi
menjadi 2 kelompok, yaitu satu kelompok
intervensi dan satu kelompok kontrol.
Intervensi yang diberikan adalah foot spa
diabetic.
Karakteristik sampel :
1. Pasien diabetes melitus tipe II yang

tidak mempunyai komplikasi
ekstremitas bawah seperti ulkus
diabetik, tidak ada patah tulang
dikaki.

2. Pasien yang berusia 41 - 60 tahun.
3. Pasien dengan kadar glukosa darah

<600 mg%
4. Pasien yang menderita diabetes

melitus <5 tahun, dan tidak terdapat
penyakit kronis.

Pre-Eksperimental
design

Foot spa diabetic secara signifikan
mempengaruhi nilai ankle brachial index (ABI) p
< α (0.008 < 0.05). Nilai ankle brachial index
(ABI) secara signifikan dengan rata- rata skor
nilai ankle brachial index (ABI) sebelum
intervensi 3.23 dan setelah intervensi 3.77
dengan p-value 0,001.
Spa kaki diabetes yang dilakukan secara dan
mandiri dapat mengurangi tingkat komplikasi
pada pasien diabetes melitus, dan dapat
mengurangi rasa sakit di kaki dan mencegah
amputasi.

Puji Astuti
(2017)

The Effectiveness
Diabetic Foot Spa
to Peripheral
Blood Circulation
of Diabetes
Mellitus Type II
Patient in
Puskesmas
Wonokromo
Surabaya.

Untuk
mengetahui
efektivitas foot
spa diabetik
terhadap
sirkulasi darah
tepi.

Jumlah sampel : 46 orang dengan 23
orang sebagai kelompok intervensi dan
23 orang sebagai kelompok kontrol.
Intervensi yang diberikan foot spa
diabetic.
Karakteristik sampel :
1. Penderita diabetes melitus yang tidak

memiliki luka atau ulkus diabetic

Quasi
eksperimental,
dengan
pendekatan pre-
test post-test with
control group
design

Hasil studi pada kelompok perlakuan sebelum
memberikan foot spa diabetic (52,2%) dari
sirkulasi darah tepi dalam kategori ringan dan
sebagian besar kelompok kontrol (60,9%)
memiliki sirkulasi darah dalam kategori ringan
juga. Setelah dilakukan foot spa diabetic pada
kelompok perlakuan, (91,3%) memiliki sirkulasi
perifer normal,dan kelompok kontrol (73,9%)
tetap ringan.
Semakin sering melakukan spa kaki diabetik
maka sirkulasi darah perifer semakin baik dan
dapat mencegah komplikasi diabetes melitus.

Rizkan Efektivitas Foot Untuk Jumlah sampel : 32 orang dengan 16 Quasi Nilai ankle brachial index (ABI) pada kelompok 3
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Peneliti Judul Tujuan Karakteristik Sampel Metodologi
Penelitian Hasil

Halalan
Djafar,
Busjra M.
Nur,
Rohman
Azzam
(2019)

Spa Diabetik
terhadap Nilai
Ankle Brachial
Index Diabetes
Melitus Tipe II

mengetahui
efektivitas foot
spa diabetic
terhadap nilai
ankle brachial
index pasien
diabetes melitus
tipe II

orang dilakukan intervensi 3 kali
seminggu dan 16 orang dilakukan
intervensi 5 kali seminggu.
Intervensi yang diberikan adalah foot spa
diabetic.
Karakteristik sampel :

1. Penderita diabetes melitus laki - laki
dan perempuan yang berusia 35
tahun keatas.

2. Pasien diabetes melitus yang tidak
menderita atau tidak terdapat
gangrene

3. Pasien diabetes melitus dengan
kesadaran penuh.

4. Pasien diabetes melitus yang dapat
berkomunikasi dengan baik dan jelas
serta pasien yang kooperatif

eksperimental,
dengan
pendekatan pre
test post test with
control group
design

hari sebelum perlakuan rata - rata 0.8687, dan
setelah perlakuan rata - rata 0.9063. Sedangkan
nilai ankle brachial index (ABI) pada kelompok 5
hari sebelum perlakuan 0.8375, dan setelah
perlakuan rata - rata 0.9625.
Foot spa diabetic yang dilakukan 3 dan 5 kali
seminggu efektif meningkatkan nilai ankle
brachial index. Foot spa diabetik dapat sebagai
terapi dan untuk mencegah terjadinya komplikasi
diabetik.

Uraiwan
Chatchawan
, Wichai
Eungpinichp
ong,
Piyawan
Plandee &
Junichiro
Yamauchi
(2015)

Effects of Thai
Foot Massage on
Balance
Performance in
Diabetic Patients
with Peripheral
Neuropathy :A
Randomized
Parallel Controlled
Trial.

Untuk
mengetahui
pijat kaki
Thailand
terhadap
keseimbangan
sensitivitas kaki
pada pasien
diabetes melitus
dengan
gangguan
neuropati
perifer.

Jumlah sampel 60 orang dengan 30
orang sebagai kelompok intervensi (FM)
dan 30 orang sebagai kelompok kontrol
(CON). Intervensi yang diberikan adalah
foot massag, dengan karakteristik sampel
: Pasien diabetes melitus dengan
gangguan neuropati perifer.

Pre-test post-test
two group design.

Pijat kaki Thailand adalah pengobatan
alternative yang layak untuk kinerja
keseimbangan ROM kaki, dan sensasi kaki pada
pasien diabetes melitus dengan gangguan
neuropati perifer.

Aria
Wahyuni &
Nina Arisfa

Senam Kaki
Diabetik Efektif
Meningkatkan

Untuk
mengetahui
efektivitas

Jumlah sampel : 10 orang sebagai
kelompok yang diberikan intervensi 3 kali
seminggu (tidak ada kelompok kontrol).

Quasi eksperimen
design dengan
pendekatan one

Hasil analisis menunjukkan perbedaan nilai
ankle brachial index (ABI) yang signifikan antara
sebelum dan setelah dilakukan senam kaki
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Peneliti Judul Tujuan Karakteristik Sampel Metodologi
Penelitian Hasil

(2016) Ankle Brachial
Index Pasien
Diabetes Melitus
Tipe II

senam kaki
diabetic
terhadap ankle
brachial index
pada pasien
diabetes melitus
tipe II

Intervensi yang diberikan adalah senam
kaki diabetic, dengan karakteristik sampel
: Pasien diabetes melitus tipe II tanpa
penyakit penyerta.

group pre test
post test.

diabetic, dengan rata - rata sebelum dilakukan
senam adalah 0.62 dan rata - rata setelah
dilakukan senam adalah 0.93.
Pelaksanaan senam kaki diabetik dapat
meningkatkan ankle brachial index pada pasien
diabetes melitus tipe II.

Laksmi, Ida
Ayu Agung, I
Made
Mertha,
S.KP,M.KEP
, & Ns Lilis
Widianah,
S.Kep.
(2017)

Pengaruh Foot
Massage
terhadap Ankle
Brachial Index
(ABI) pada Pasien
Diabetes Melitus
Tipe II di
Puskesmas II
Denpasar Barat

Untuk
mengetahui
pengaruh foot
massage
terhadap ankle
brachial index
(abi) pada
pasien diabetes
melitus tipe II

Jumlah sampel : 28 orang dengan 14
orang sebagai kelompok intervensi dan
14 orang sebagai kelompok kontrol.
Intervensi yang diberikan adalah foot
massage, dengan karakteristik sampel :
Pasien diabetes melitus tipe II di
penguyuban DM Puskesmas II Denpasar
barat.

Quasi
eksperimental
(pretest - posttest
design)

Nilai rata - rata ankle brachial index (ABI) pada
responden kelompok intervensi sebelum
dilakukan foot massage sebesar 0.8971 dan
setelah dilakukan foot massage nilai rata - rata
ankle brachial index (ABI) meningkat menjadi
0.9879.
Foot massageberpengaruh terhadap nilai ankle
brachial index (ABI) pada pasien diabetes
melitus tipe II.

Inartry
Mangiwa,
Mario E.
Katuk &
Lando
Sumarau
(2017)

Pengaruh Senam
Kaki Diabetes
terhadap Nilai
Ankle Brachial
Index pada
Pasien Diabetes
Melitus tipe II di
Rumah Sakit
Pacaran Kasih
GMIM Manado.

Untuk
mengetahui
pengaruh
senam kaki
diabetes
terhadap nilai
ankle brachial
index pada
pasien diabetes
melitus tipe II di
rumah sakit
Pacaran Kasih
GMIM Manado.

Jumlah sampel : 30 orang sebagai
kelompok intervensi (tidak ada kelompok
kontrol). Intervensi yang diberikan adalah
senam kaki diabetes. Karakteristik
sampel :

1. Penderita diabetes melitus dengan
rentang usia30-70 tahun.

2. Penderita diabetes melitus dengan
jenis kelamin laki - laki dan
perempuan

3. Penderita diabetes melitus dengan
lama menderita diabetes <5 tahun.

Quasi eksperimen
pre & post test
without control

Nilai rata - rata ankle brachial index(ABI)
sebelum dilakukan senam kaki diabetes
sebanyak 5 kali dalam seminggu adalah 0.8 -
0.89 dan nilai rata - rata setelah dilakukan
senam kaki nilai rata - rata ankle brachial
index(ABI) adalah 0.9-1,4.
Terdapat pengaruh senam kaki diabetes
terhadap nilai ankle brachial index(ABI) pada
pasien diabetes melitus tipe II di Rumah Sakit
Pacaran Kasih GMIM Manado.



HASIL DAN DISKUSI

1. Hasil Penelitian
Analisa dari 7 artikel tersebut menunjukkan satu artikel menggunakan metode pra

eksperiment, 6 artikel menggunakan metode quasi eksperiment. Satu artikel dipublikasikan tahun
2015, satu artikel dipublikasikan 2016, tiga artikel dipublikasikan tahun 2017, dua artikel
dipublikasikan 2019. Artikel yang menerapkan intervensi foot spa diabetic sebanyak 3 artikel,
menerapkan intervensi foot massage sebanyak 2 artikel, menerapkan intervensi senam kaki
sebanyak 2 artikel.

Artikel pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al. (2019) yang
dilaksanakan di Waru Health Center Sidoarjo dengan desain penelitian Pre-Eksperimental
design. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh foot spa diabetic terhadap kadar
gula darah, sesnsitivitas kaki dan nilai ankle brachial index (ABI). Jumlah sampel : 30 orang yang
dibagi menjadi 2, yaitu sebagai kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Peneliti melakukan
intervensi mengenai foot spa diabetic pada kelompok intervensi dan hasilnya dibandingkan
dengan kelompok kontrol. Foot spa diabetic dilakukan selama 3 hari berturut - turut.

Hasil penelitian pertama yaitu terjadinya peningkatan nilai ankle brachial index (ABI)
secara signifikan dengan rata- rata skor nilai ankle brachial index (ABI) sebelum intervensi 3.23
dan setelah intervensi 3.77 dengan p-value 0,001. Peningkatan juga terjadi pada sensitivitas kaki
yaitu rata - rata sebelum tindakan foot spa diabetic adalah 2,5 dan rata - rata setelah tindakan
foot spa diabetic adalah 3 dengan p-value 0,001. Penelitian menyimpulkan terdapat pengaruh
yang signifikan dilakukan foot spa diabetic terhadap peningkatan nilai ankle brachial index (ABI).

Artikel kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) yang dilaksanakan
di Puskesmas Wonokromo Surabaya. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi-
eksperimental dengan pendekatan pre-test post-test with control group design. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui efektivitas foot spa diabetic terhadap sirkulasi darah tepi . Sampel
yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 46 orang yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Intervensi yang dilakukan adalah foot spa diabetic.

Hasil dari penelitian kedua yaitu berdasarkan studi pada kelompok perlakuan sebelum
memberikan foot spa diabetic (52,2%) dari sirkulasi darah tepi dalam kategori ringan dan
sebagian besar kelompok kontrol (60,9%) memiliki sirkulasi darah dalam kategori ringan juga.
Setelah dilakukan foot spa diabetic pada kelompok perlakuan, (91,3%) memiliki sirkulasi perifer
normal,dan kelompok kontrol (73,9%) tetap ringan. Penelitian menyimpulkan semakin sering
melakukan spa kaki diabetik maka sirkulasi darah perifer semakin baik dan dapat mencegah
komplikasi diabetes melitus.

Artikel ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Djafar et al. (2019) yang
dilakukan di Puskesmas Wawonasa. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi-
eksperimental dengan pendekatan pre-test post-test with control group design. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui efektivitas foot spa diabetic terhadap nilai ankle brachial index (ABI)
pasien diabetes melitus tipe II. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah 32 orang yang
dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok diberikan intervensi 3 kali seminggu dan satu
kelompok diberikan intervensi 5 kali seminggu.

Hasil dari penelitian ketiga adalah terdapat peningkatan nilai ankle brachial index (ABI)
pada kelompok 3 hari sebelum perlakuan rata - rata 0.8687, dan setelah perlakuan rata - rata
0.9063. Sedangkan nilai ankle brachial index (ABI) pada kelompok 5 hari sebelum perlakuan
0.8375, dan setelah perlakuan rata - rata 0.9625. Penelitian menyimpulkan bahwa foot spa
diabetic yang dilakukan 3 dan 5 kali seminggu efektif meningkatkan nilai ankle brachial index.
Foot spa diabetik dapat sebagai terapi dan untuk mencegah terjadinya komplikasi diabetik.

Artikel keempat merupakan penelitian yang dilakukan oleh Yamauchi et al. (2015)
penelitian dilaksanakan di Chum Phuang Hospital, Nakhon Ratchasima, Thailand. Desain
penelitian quasi-eksperimen with pre-test post-test two group design. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pijat kaki thailand terhadap keseimbangan sensitivitas kaki pada
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pasien diabetes melitus dengan gangguan neuropati perifer. Jumlah sampel 60 orang dengan 30
orang sebagai kelompok intervensi (FM) dan 30 orang sebagai kelompok kontrol (CON).
Intervensi yang diberikan adalah foot massage. Foot massage diberikan 3 hari perminggu dan
dilakukan selama dua minggu. Hasil dari penelitian keempat setelah dilakukan thai foot massage
terjadi peningkatan pada kinerja keseimbangan ROM kaki, dan peningkatan sensasi kaki pada
pasien diabetes melitus dengan gangguan neuropati perifer.

Artikel kelima merupakan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Nina (2016)
penelitian dilakukan di Puskesmas Payakumbuh, dengan desain penelitian quasi-eksperimental
dengan pendekatan pre-test post-test without control group design. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui efektivitas senam kaki diabetic terhadap ankle brachial index pada pasien
diabetes melitus tipe II. Sampel yang digunakan berjumlah 10 orang yang langsung menjadi satu
kelompok intervensi. Intervensi yang diberikan adalah senam kaki diabetes, dan diberikan
sebanyak 3 hari dalam seminggu.

Hasil dari penelitian kelima adalah melalui hasil analisis menunjukkan perbedaan nilai
ankle brachial index (ABI) yang signifikan antara sebelum dan setelah dilakukan senam kaki
diabetic, dengan rata - rata sebelum dilakukan senam adalah 0.62 dan rata - rata setelah
dilakukan senam adalah 0.93. Penelitian menyimpulkan pelaksanaan senam kaki diabetik dapat
meningkatkan ankle brachial index pada pasien diabetes melitus tipe II.

Artikel keenam merupakan penelitian yang dilakukan oleh Widianah et al. (2017)
penelitian dilakukan di Puskesmas II Denpasar Barat. Desain penelitian yang digunakan adalah
quasi-eksperimental dengan pendekatan pre-test post-test design. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh foot massage terhadap ankle brachial index (ABI) pada pasien
diabetes melitus tipe II. Jumlah sampel penelitian ini adalah 28 orang dengan 14 orang sebagai
kelompok intervensi dan 14 orang sebagai kelompok kontrol. Intervensi yang diberikan adalah
foot massage yang diberikan sebanyak 2 kali sehari setiap pagi dan sore selama 10 hari berturut
- turut.

Hasil penelitian artikel keenam terdapat peningkatan nilai ankle brachial index yaitu
dengan nilai rata - rata ankle brachial index (ABI) pada responden kelompok intervensi sebelum
dilakukan foot massage sebesar 0.8971 dan setelah dilakukan foot massage nilai rata - rata
ankle brachial index (ABI) meningkat menjadi 0.9879. Penelitian menyimpulkan foot massage
berpengaruh terhadap nilai ankle brachial index (ABI) pada pasien diabetes melitus tipe II.

Artikel ketujuh merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sumarau (2017) yang dilakukan
di Rumah Sakit Pacaran Kasih GMIM Manado. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi-
eksperimental dengan pendekatan pre-test post-test without control group design. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui senam kaki diabetes terhadap nilai ankle brachial index
(ABI) penderita diabetes melitus tipe II di Rumah Sakit Pacaran Kasih GMIM Manado. Jumlah
sampel adalah 30 orang langsung sebagai kelompok intervensi, intervensi yang digunakan
adalah senam kaki yang dilakukan selama 5 kali dalam seminggu.

Hasil penelitian artikel ketujuh menunjukan terdapat peningkatan rata - rata nilai ankle
brachial index (ABI) sebelum dilakukan senam kaki diabetes sebanyak 5 kali dalam seminggu
adalah 0.8 - 0.89 dan nilai rata - rata setelah dilakukan senam kaki nilai rata - rata ankle brachial
index (ABI) adalah 0.9-1,4. Penelitian menyimpulkan terdapat pengaruh senam kaki diabetes
terhadap nilai ankle brachial index (ABI) pada pasien diabetes melitus tipe II di Rumah Sakit
Pacaran Kasih GMIM Manado.

2. Diskusi Hasil
Penatalaksanaan diabetes melitus tipe II yang efektif membantu mengoktimalkan kontrol

glikemik dan mengarah pada perbaikan klinis. Penatalaksanaan diabetes dibagi menjadi empat
pilar manajemen diabetes yaitu edukasi, terapi nutrisi, latihan jasmani dan intervensi
farmakologis. Foot spa diabetic merupakan salah satu rekomendasi saat ini yang didasarkan
pada kesehatan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan meminimalkan resiko
ulkus diabetik dan resiko amputasi. Foot spa diabetic terdiri dari serangkaian kegiatan perawatan
kaki yang di dalamnya terdapat kegiatan senam kaki, pembersihan dengan air hangat, dan
pemijatan (Purwanto, 2014). Foot spa diabetic dapat diberikan beberapa kali dalam seminggu.
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Efektivitas foot spa diabetic terhadap nilai ankle brachial index (ABI) pada penderita
diabetes melitus tipe II, memerlukan penelitian lebih lanjut yang mengarah pada efektivitas
minimum sehingga didapatkan peningkatan nilai ankle brachial index (ABI) yang optimal.
Penelitian selanjutnya diupayakan berfokus pada waktu dilaksanakannya foot spa diabetic dalam
seminggu untuk mendapatkan efektivitas minimum yang optimal. Penelitian terkini mengenai
tingkatan efektivitas foot spa diabetic sangat terbatas. Studi yang dipublikasikan hanya
menunjukkan pengaruh foot spa diabetic terhadap nilai ankle brachial index (ABI) secara umum,
tanpa mengkhusus pada berapa lama dilaksanakan foot spa diabetic tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian efektivitas foot spa diabetic terhadap nilai ankle
brachial index (ABI) pada penderita diabetes melitus tipe II. Foot spa diabetic diberikan pada
responden dengan jumlah hari berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Djafar et al. (2019)
dengan memberikan intervensi foot spa diabetic pada penderita diabetes melitus tipe II, dan
membagi sampel dalam dua kelompok yaitu satu kelompok dilakukan tindakan foot spa diabetic
tiga kali seminggu, dan satu kelompok dilakukan tindakan lima kali dalam seminggu. Studi ini
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan secara efektif pada nilai ankle brachial index (ABI)
yang dilakukan tiga kali seminggu dan lima kali seminggu. Nilai ankle brachial index (ABI) pada
kelompok 3 hari sebelum perlakuan rata - rata 0.8687, dan setelah perlakuan rata - rata 0.9063,
sedangkan nilai ankle brachial index (ABI) pada kelompok 5 hari sebelum perlakuan 0.8375, dan
setelah perlakuan rata - rata 0.9625.Temuan sangat menyarankan bahwa upaya untuk
meningkatkan nilai ankle brachial index (ABI) salah satunya adalah melakukan aktivitas dan
latihan yaitu foot spa diabetic berdasarkan standar yang telah ditentukan, karena akan
meningkatkan dampak positif seperti menurunkan resiko amputasi pada penderita diabetes
melitus tipe II.

SIMPULAN DAN SARAN

Penatalaksanaan diabetes melitus salah satunya aktivitas dan latihan yaitu dilakukan
tindakan foot spa diabetic dapat meningkatkan nilai ankle brachial index (ABI) untuk mencegah
terjadinya resiko amputasi. Foot spa diabetic yang dilakukan tiga kali seminggu dan lima kali
seminggu keduanya efektif meningkatkan nilai ankle brachial index (ABI). Efektivitas minimum
foot spa diabetic terhadap nilai ankle brachial index (ABI) pada penderita diabetes melitus tipe II
yaitu dilakukannya foot spa diabetic tiga kali seminggu. Foot spa diabetic sudah dapat
diaplikasikan langsung kepasien karena dari semua penelitian sudah menunjukkan adanya
peningkatan nilai ankle brachial index (ABI) pada penderita diabetes melitus tipe II. Berdasarkan
kesimpulan dari literature review diatas maka sampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Tenaga Kesehatan dan Pendidikan Keperawatan
Bagi petugas kesehatan agar mendapatkan pelatihan tentang tindakan foot spa diabetic,

sehingga petugas kesehatan dapat melakukan penyuluhan dan menerapkan tindakan foot spa
diabetic untuk mencegah terjadinya amputasi pada pasien diabetes melitus. Pemberian
penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan pada kegiatan posyandu dan pada kegiatan - kegiatan
yang melibatkan pederita diabetes melitus.

2. Bagi Rumah Sakit dan Puskesmas
Foot spa diabetic merupakan pencegahan terjadinya komplikasi pada penderita diabetes

melitus, terutama komplikasi pada ekstremitas seperti amputasi.  Hasil dari literature review ini
diharapkan dapat menjadi salah satu tindakan pencegahan dan kompetensi bagi perawat atau
tenaga kesehatan yang dapat digunakan oleh rumah sakit sebagai wahana pendidikan untuk
melakun evaluasi dan standarisasi terhadap kompetensi tenaga kesehatan dalam pencegahan
komplikasi diabetes melitus.

3. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan
Intervensi foot spa diabetic yang di bahas dalam literature review ini diharapkan dapat

menjadi salah satu standar kompetensi dalam pencegahan penyakit. Foot spa diabetic dapat
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diterapkan pada skill lab sebagai salah satu kompetensi dasar mahasiswa untuk diterapkan baik
di masyarakat ataupun di rumah sakit.

4. Bagi Peneliti  Selanjutnya.
Intervensi foot spa diabetic yang dibahas dalam literature review ini diharapkan dapat

dilakukan uji efektivitas untuk mengetahui frekuensi minimal yang dapat meningkatkan nilai ankle
brachial index (ABI) dengan optimal. Hasil literature review ini diharapkan menjadi acuan untuk
peneliti selanjutnya.
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