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MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguhnya (urusan) yang  

lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(Al-insyiroh: 6-8) 
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LITERATURE REVIEW PENGARUH SENAM KAKITERHADAP ANKLE 

BRACHIAL INDEXPADA PASIEN  

DIABETES MELITUS TIPE II 

Novita Anggraini 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indonesia 

Email : novitanggraini17@gmail.com 

ABSTRAK 

Pendahuluan: Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme yang 

dapatmenyebabkan komplikasi kronis berupa makrovaskuler, mikrovaskuler, 

neuropati, dan menyebabkan perfusi jaringan tidak efektif. Penatalaksanaan untuk 

memperbaiki perfusi perifer salah satunya dilakukan senam kaki.Tujuan: 

mengetahui pengaruh senam kaki terhadap Ankle Brachial Index(ABI) pada pasien 

diabetes mellitus melalui literatur review.Metode:Design penelitian yang masuk 

dalam literatur review ini menggunakan desainpenelitian yaitumetode 

kuantitatifdengan pendekatan literature review.Hasil:Artikel pertama 

menunjukanbahwa pelaksanaan senam kaki diabetikdapatmeningkatkan ABIpada 

pasien DM tipe 2 dengan p value = 0,005. Artikel kedua menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai ABI sebelum dan sesudah 

diberikan senam kaki diabetes dengan p value 0,000<0,05. Artikel ketiga 

menunjukan bahwaAda pengaruh antara penerapan senam diabetes dalam 

perubahan nilai ABI penderita diabetes melitus dengan p value 0,013. Artikel 

keempat menunjukan bahwaada pengaruh senam kaki terhadapnilai ABI 

padapasien DM tipe II di persadia unit RSUDDr. Moewardi Surakarta dengan 

0,05211.Kesimpulan: Hasil literatur ini menunjukkan bahwa senam kaki dapat 

memberikan pengaruh yang baik dengan membaiknya ancle brachial indexpada 

pasien diabetes melitus yang mengalami masalah perfusi perifer, setelah dilakukan 

senam kaki secara teratur nilai Ancle Brachial Indexmeningkat dibandingkan 

sebelum dilakukan intervensi senam kaki. 

Kata kunci : Senam Kaki, Ankle Brachial Index, Diabetes MelitusTip 
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LITERATURE REVIEW THE EFFECT OF FOOT Gymnastics ON 

ANKLE BRACHIAL INDEX IN PATIENTS  

TYPE II DIABETES MELITUS 

 

Novita Anggraini 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indonesia 

Email : novitanggraini17@gmail.com 

    ABSTRACT 

 

 

Introduction: Diabetes mellitus is a metabolic disorder that can cause chronic 

complications in the form of macrovascular, microvascular, neuropathy and 

ineffective tissue perfusion.  One of the management to improve peripheral 

perfusion is foot exercise.  Purpose: to know the effect of foot exercise on the Ankle 

Brachial Index (ABI) in diabetes mellitus patients through a literature review.  

Methods: The research design in this review literature using the research design, 

called a quantitative method with a literature review approaching.  Results: The 

first article shows that the implementation of diabetic foot exercises can increase 

ABI in type 2 DM patients with p value = 0.005.  The second article shows that 

there is a significant effect on the ABI value before and after being given diabetic 

foot exercise with a p value of 0.000 <0.05.  The third article shows that there is an 

effect between the application of diabetes exercise in changing the ABI value of 

diabetes mellitus sufferers with a p value of 0.013.  The fourth article shows that 

there is an effect of foot exercises on the ABI value in type II DM patients in RSUD 

Dr.  Moewardi Surakarta with 0.05211.  Conclusion: The results of this literature 

indicate that foot exercise can have a good effect by improving the ancle brachial 

index in diabetes mellitus patients who experience problems with peripheral 

perfusion, after regular foot exercise the Ancle Brachial Index value increases 

compared to before the foot exercise intervention. 
 

Keywords: Foot Exercise, Ankle Brachial Index, Type II Diabetes Mellitus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 

Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme yang di tandai 

dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme 

karbohidrat, lemak yang di sebabkan oleh penurunan sekresi insulin dan 

penurunan sensitivitas insulin atau keduannya menyebabkan komplikasi 

kronis mikrovaskuler, makrovaskuler, dan neuropati.(Huda, 2015) 

 

Sedangkan menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 

2017 diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin, atau keduanya. Beberapa gejala yang sering 

ditemukan pada penderita diabetes adalah poliuria, polidipsia, polifagia, 

penurunan berat badan, dan penglihatan kabur.(Permata, 2019) 

 

Penyakit Diabetes melitus yang banyak diderita yaitu Diabetes 

melitus Tipe I yang disebabkan karena kerusakan sel beta pankreas dan 

Diabetes Melitus Tipe II yang disebabkan karena gangguan sekresi insulin. 

Penyebab penyakit Diabetes yang sering terjadi karena faktor keturunan, 

pola hidup yang salah, pola makan yang sudah berubah, aktivitas yang 

kurang dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti adanya makanan 

cepat saji yang mendorong masyarakat mengkonsumsi makanan tersebut 
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secara berlebih, kurangnya aktivitas, juga menyebabkan pravelensi diabetes 

melitus menjadi tinggi dengan presentase sekitar 60% - 70%. Selain itu 

dapat menyebabkan komplikasi yang berat yang membuat penderita tidak 

mampu lagi beraktivitas atau bekerja seperti biasa. (Purwandari, 2017) 

 

Komplikasi diabetes antara lainketoasidosis, retinopati, stroke, 

serangan jantung dan neuropati. Neuropati perifer dan penyakit vaskuler 

perifer menyebabkan penurunan perfusi perifer yang akan mengawali 

terjadinya hipoksia jaringan. Kondisi demikan menjadikan oksigen dalam 

jaringan berkurang sehingga akan mempengaruhi aktivitas vaskuler dan 

seluler jaringan. Dampak lebih lanjut berakibat terjadinya kerusakan 

jaringan dan timbul ulkus kaki diabetik atau ganggren pada penderita 

diabetes mellitus.(Rahayu, 2018) 

 

Keadaan kaki diabetik lanjut yangtidak ditangani secara tepat dapat 

berkembang menjadi suatu tindakan pemotongan amputasi kaki. Adanya 

luka dan masalah lain pada kaki merupakan penyebab utama, morbiditas, 

disabilitas, dan mortalitas pada seseorang yang menderita diabetes 

mellitus.(Rahayu, 2018) 

 

Ada dua tindakan dalam prinsipdasar pengelolaan diabetic foot yaitu 

tindakan pencegahan dan tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi 

meliputi program terpadu yaitu evaluasi tukak, pengendalian kondisi 
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metabolik,debridemen luka, biakan kuman,antibiotika tepat guna, tindakan 

bedah rehabilitatif dan rehabilitasi medik. Tindakan pencegahan meliputi 

edukasi perawatan kaki, sepatu diabetes dan senam kaki. (Rahayu, 2018) 

 

Senam kaki adalah kegiatan ataulatihan yang dilakukan oleh pasien 

diabetes melitus untuk mencegah terjadinya luka dan membantu 

melancarkan peredaran darah bagian kaki. Senam kaki ini bertujuan untuk 

memperbaiki sirkulasi darah sehingga perfusi jaringan membaik, nutrisi 

kejaringan lebih lancar, memperkuat otot-otot kecil, otot betis, dan otot 

paha, serta mengatasi keterbatasan gerak sendi yang sering dialami oleh 

penderita diabetes melitus. Senam kaki ini dapat diberikan kepada seluruh 

penderita diabetes melitus dengan tipe 1 maupun diabetes melitus tipe 2. 

Namun sebaiknya diberikan sejak pasien di diagnosa menderita diabetes 

mellitus sebagai tindakan pencegahan dini.(Rahayu, 2018) 

World Health Organization (WHO) menyatakan, jumlah penderita 

diabetes telah meningkat dari 108 juta di tahun 1980 menjadi 422 juta pada 

tahun 2014. Prevalensi global diabetes di kalangan orang dewasa di atas 18 

tahun telah meningkat dari 4,7% pada tahun 1980 menjadi 8,5% pada tahun 

2014. Prevalensi diabetes meningkat lebih cepat di negara-negara 

berpenghasilan menengah dan rendah. Pada tahun 2015, diperkirakan 1,6 

juta kematian  secara langsung disebabkan oleh diabetes. 2,2 juta kematian 

lainnya disebabkan oleh glukosa darah tinggi pada tahun 2012. Hampir 

setengah dari semua kematian akibat glukosa darah tinggi terjadi sebelum 
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usia 70 tahun.WHO memproyeksikan diabetes akan menjadi penyebab 

kematian ketujuh di tahun 2030. (WHO, 2017). 

Di Indonesia juga penderita penyakit diabetes melitus sangat tinggi. 

Menurut data Riskesdas (2013), menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

prevalensi Diabetes Melitus di Indonesia dari 5,7 % pada tahun 2007 

menjadi 6,9 % atau sekitar 9,1 juta pada tahun 2013 (Kemenkes, 2013). 

International Dieabetes Federation (IDF) memprediksi adanya kenaikan 

jumlah pasien diabetes di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 

14,1 juta pada tahun 2035 (Perkeni, 2015) 

Prevalensi Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 

beberapa tahun terakhir Dabetes termasuk dalam 10 penyakit terbesar di 

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan proporsi kejadian Diabetes Melitus tipe 

2 lebih banyak dibandingkan Diabetes Melitus tipe 1. Penyakit diabetes 

melitus mengalami peningkatan dari urutan ke-9 dengan jumlah kasus 2.768 

pada tahun 2014, menjadi urutan ke-5 dengan jumlah kasus 3.206 pada 

tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 menjadi urutan ke-3 dengan jumlah 

kasus 2.983. (Profil Dinkes Prov. Sultra, 2016) 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari Literature Review ini adalah “Bagaimana 

pengaruh senam kaki terhadap ankle brachial index pada pasien diabetes 

mellitus tipe II?” 

 

B. Tujuan 
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Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam kaki 

terhadap perfusi perifer pada pasien diabetes melitus melalui literatur 

review. 

C. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Rumah Sakit 

Karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan salah satu contoh hasil 

dalam melakukan tindakan keperawatan bagi pasien khususnya 

dengan gangguan perfusi perifer tidak efektif pada pasien Diabetes 

Melitus. 

b. Bagi Pasien 

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu upaya pengobatan 

yang aman,dan mudah sehingga dapat digunakan untuk 

memperbaiki keluhan perfusi perifer tidak efektif yang dirasakan, 

membantu melancarkan sirkulasi darah dengan penerapan 

perawatan sirkulasi. 

c. Bagi Penulis 

 Sebagai tugas akhir dalam profesi keperawatan serta 

menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu keperawatan medikal 

bedah. 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pencarian Literatur 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan literature review. 

Tipe study yang direview adalah semua jenis penelitian yangmenggunakan 

latihan senam kaki untuk membantu meningkatkan nilai ankle brachial 

index pada pasien diabetes melitus. Populasi yang ditentukan dalam 

penelitian ini adalah diabetes melitus. Intervensi yang digunakan adalah 

intervensi latihan senam kaki terhadap perubahan nilai ABI pada paien 

diabetes melitus. 

Kata kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading) tiap variabel 

yang telah dipilih yaitu “senam kaki” “Ankle Brachial Index” dan “diabetes 

melittus tipe II”. Penelusuran menggunakan Google Scholar dengan 

membuka https://scholar.google.co.id/ yang dilakukan pada tanggal 29Juni 

2020. 

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Literatur yang dimuat dalam jurnal terakreditasi 

b. Literatur yang terbit pada tahun 2015-2020 

c. Literatur menggunakan konsep / variabel senamkaki 

d. Objek penelitian pada literatur adalah pasien diabetes melitus 

2. Kriteria Eksklusi 

https://scholar.google.co.id/
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a. Jurnal yang tidak terakreditasi 

b. Jurnal yang tidak dalam bentuk  fulltext pdf 

 

C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

1. Hasil Pencarian dan Seleksi Hasil 

Pencarian dilakukan dengan memasukkan semua kata pada judul 

literatur review didapatkan 179 hasil, kemudian dispesifikkan   

menuliskan  kata kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading) tiap 

variabel yang telah dipilih yaitu “senam kaki” “ancle brachial index” 

dan “diabetes melitus” hasil pencarian diperoleh hasil, 29 kemudian 

diklasifikasikan kembali dalam 5 tahun terakhir didapatkan 24 hasil. 

Artikel yang telah ditemukan dibaca dan dicermati untuk melihat 

apakah artikel tersebut dapat memenuhi kriteria inklusi penulis untuk 

dijadikan sebagai literatur dalam penulisan literature review.Setelah 

artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisa, diperoleh hasil 9 

artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Pencarian berbatas yang 

diakses melalui fulltext dalam format pdf. Artikel yang masuk dalam 

kriteria inklusi dianalisis, diekstraksi dan disintesis kemudian 

ditentukan evidancenya, diperoleh 4 artikel yang difokuskan pada 

penelitian dengan quasi eksperiment. Dari hasil ekstraksi dan analisis 

diharapkan akan ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan 

dasar dalam melakukan intervensi keperawatan di rumah sakit ataupun 

tatanan komunitas. 
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Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul 

penelitian, nama peneliti, tahun publikasi, metode, instrument 

penelitian, jumlah sampel, intervensi, hasil dan kesimpulan penelitian 

lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian 

dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. 

Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi didapatkan 4 

artikel, 4 artikel tersebut kemudian dianalisis. Berikut ini merupakan 4 

daftar artikel yang diekstraksi dalam bentuk tabel : 
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Penulusuran menggunakan Google scholar 

 

Memasukkan semua kata yang ada dalam jurnal 

 

Dispesifikkan menggunakan kata kunci sesuai 

MESH (Medical Subject Heading) 

 

Diklasifikasikan ke dalam 5 tahun terakhir  

  (2015-2020)  

 

Hasil dengan kriteria inklusi 

 

Hasil artikel literature untuk analisis  

Table 1. Strategi Pencarian Data 

 

29 hasil 

24 hasil 

9 hasil 

4 hasil 

179 hasil 
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2. Daftar Artikel Hasil Pencarian 

Tabel 2. Sinstesis / Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

Judul Penulis dan 

tahun 

Tujuan Desain penelitian Jumlah 

responden/sampel 

Tempat 

penelitian 

Hasil 

Senam Kaki 

Diabetik 

Efektif 

Meningkatka

n Ankle 

BrachialIndex 

Pasien 

Diabetes 

Melitus Tipe 

2 

Aria 

Wahyuni. 

Nina Arisfa 

2016 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas 

senam kaki diabetik 

terhadap Ankle 

Brachial Indexpada 

pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 

Desain yang 

digunakan adalah 

Quasi eksperimen 

dengan pendekatan 

one-group pre-test 

– post-test 

Jumlah sampel 

sebanyak 77 orang 

Penelitian 

dilakukandi 

salah satu 

wilayah 

puskesmas di 

Kota 

Payakumbuh 

Hasil analisis statistik 

menunjukkan ada 

perbedaannilai ABI 

yang signifikan antara 

sebelum dan setelah 

dilakukan 

senam kaki diabetik (p 

value = 0,005). 

Disimpulkan bahwa 

pelaksanaan senam kaki 

diabetikdapat 

meningkatkanABI pada 

pasien DM tipe 2. 

Penelitian ini 

merekomendasikan 

bahwa pasien DM tipe 
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2diharapkan untuk 

dapat memanfaatkan 

senam kaki 

diabetiksebagai senam 

alami yang praktis 

dalam meningkatkan 

perfusi ke periferserta 

sebagai pencegahan 

komplikasi pada pasien 

DM tipe 2 khususnya 

kedaerah kaki. 

Rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya 

adalah membandingkan 

efektifitas senam kaki 

diabetik terhadap gula 

darah, sensitifitas kaki, 

nilai ABI, dan waktu 

pengisian kapiler. 
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Pengaruh 

Senam Kaki 

Diabetes 

Terhadap 

Nilai Ankle 

Brachial 

Index Pada 

Pasien 

Diabetes 

Melitus 

Tipe Ii Di 

Rumah Sakit 

Pacaran 

Kasih 

Gmim 

Manado 

Inartry 

Mangiwa, 

Mario E. 

Katuk, Lando 

Sumarauw 

2016 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

senam kaki diabetes 

terhadap nilai Ankle 

Bracial 

Index pada pasien 

Diabetes Melitus tipe 

II di Rumah Sakit 

Pacaran Kasih GMIM 

Manado. 

 Desain penelitian 

ini menggunakan 

eksperimen semu 

(quasi experiment). 

jumlah sampel 30 

orang 

Penelitian 

dilakukan di 

Rumah Sakit 

Pacaran Kasih 

GMIM Manado 

Hasil Uji Statistik 

Wilcoxon 

Sign Rank test dengan 

tingkat kepercayaan 

95% (α=0,05) dan 

diperoleh p value 0,000 

< 0,05. 

Kesimpulan yaitu 

terdapat pengaruh 

senam kaki diabetes 

terhadap nilai Ankle 

Brachial Index 

pada pasien diabetes 

melitus tipe II di Rumah 

Sakit Pancaran Kasih 

GMIM Manado 

Pengaruh 

Senam 

Diabetes 

Terhadap 

Kaimuddin. 

Selamat 

2019 

ujuan penelitian ini 

untuk mengetahui 

pengaruh senam 

diabetes terhadap 

nilai ABI pada 

Desain penelitian 

quasi exsperiment 

dengan pre-post 

control group 

design. 

sebanyak 30 orang di Pukesmas 

Simpang IV 

Sipin Kota 

Jambi. 

erdasarkan hasil 

pengukuran Ankle 

Brachial Index (ABI) 

kelompok intervensi 

rata-rata sebesar 1,204 
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Nilai Ankle 

Brachial 

Index (Abi) 

Penderita 

Diabetes 

Mellitus 

penderita diabetes di 

Pukesmas Simpang 

IV Sipin Kota 

Jambi. 

 

dengan median 1,209. 

Sedangkan hasil 

pengukuran ABI 

kelompok kontrol rata-

rata 1,152 dengan 

median 1,155. Terdapat 

perbedaan signifikan 

nilai ABI (p-value 

0,013) setelah diberikan 

perlakuan senam pada 

kelompok treatment 

dibandingkan kelompok 

control 

Pengaruh 

Senam Kaki 

Terhadap 

Nilai Ankle 

Brachial 

Index 

(Abi) Pada 

Pasien Dm 

Agus Trianto, 

Rini Tri 

Hastuti 

2015 

Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui 

pengaruh senam kaki 

terhadap nilai Ankle 

Brachial Index (ABI) 

pada pasien DM tipe 

II di Persadia Unit Dr. 

Desain Penelitian 

ini adalah Quasy 

eksperiment 

dengan one 

group pretest post 

test design 

sebanyak 19 

responden. 

Di Persadia Unit 

Dr. Moewardi 

Tahun 2015 

Hasil penelitian ini 

didapatkan uji paired t-

test pengaruh senam 

kaki menunjukkan 

hasilnilai Sig.(2-tailed) 

nilai ABI yaitu 0,001 

atau < 0,05, dengan 

perubahan rata-rata 
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Tipe Ii Di 

Persadia Unit 

Dr. Moewardi 

Tahun 2015 

Moewardi tahun 

2015. 

nilaiABI sebelum 

dengan sesudah yaitu 

sebesar 0,05211 maka 

dari hasil uji paired t-

testdapat diartikan 

bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima yang 

artinya ada pengaruh 

senamkaki terhadap 

nilai ABI. 
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Hasil 

  

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah 

artikel yang didapat. Penentuan artikel yang diambil awalnya dengan cara 

memasukansemua kata pada judul kemudian dilakukan pencarian pada google 

scholar, didapatkan hasilnya masih terlalu luas sehingga dispesifikkan lagi 

menggunakan kata kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading), setelah itu 

dispesifikkan lagi dalam 5 tahun terakhir. Hasil dari atrtikel yang dispesifikkan 

menggunakan kata kunci dan 5 tahun terakhir dianalisa mana saja artikel yang 

memenuhi kriteria inklusi yang akan dijadikan sumber literature review. Dari 

artikel tersebut ada 4 artikel yang dijadikan acuan yang sesuai dengan kriteria 

inklusi yaitu pengaruh senam kaki , ankle brachial index, dandiabetes mellitus.  

 Didapatkan 4 jenis artikel dengan metode penelitian, yaitu metode Quasy 

experimental. Tempat penelitian artikel dilakukan ditempat yang berbeda artikel 

pertama Penelitian dilakukan di salah satu wilayah puskesmas di KotaPayakumbuh, 

artikel kedua tempat Penelitian dilakukan di Puskesmas Gamping 1, artikel ketiga 

tempat penelitian dilakukandi Pukesmas Simpang IV Sipin Kota Jambi, dan artikel 

keempat tempat penelitian dilakukan di Di Persadia Unit Dr. Moewardi. 

 Atikel pertama berjudul “Senam Kaki Diabetik Efektif Meningkatkan 

Ankle Brachial Index Pasien Diabetes Melitus Tipe 2”, Penelitia ini bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas senam kaki diabetik terhadap Ankle Brachial Index pada 
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pasien Diabetes Melitus Tipe 2, dengan menggunakan metode penelitian Quasi 

Eksperimental design dengan bentuk rancangan one group pretest-posttest design, 

Jumlah sampel sebanyak 77 responden, Dari artikel pertama menunjukkan  bahwa 

rata-rata nilai ABI sebelum dilakukan senam kaki adalah 0.62 dengan kategori 

obstruksi sedang dan rata-rata nilai ABI setelah senam kaki adalah 0.93 dengan 

kategori normal. Hasil uji lebih lanjut menggunakan Wilcoxon test didapatkan hasil 

bahwa senam kaki diabetik efektif meningkatkan nilai ABI. 

 Atikel kedua berjudul “Pengaruh Senam Kaki Diabetes Terhadap Nilai 

Ankle Brachial Index Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Di Rumah Sakit Pacaran 

Kasih Gmim Manado”, Penelitia ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam 

kaki diabetes terhadap nilai Ankle BracialIndex pada pasien Diabetes Melitus tipe 

II di Rumah Sakit Pacaran Kasih GMIM Manado, dengan menggunakan metode 

penelitian menggunakan eksperimen semu (quasi experiment), Jumlah sampel 

sebanyak 30 responden, Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah diberikan senam 

kaki diabetes sebanyak 5 kali selama 1 minggu, nilai Ankle Brachial Index 

mengalami kenaikan. Sebagian besar responden mempunyai nilai Ankle Brachial 

Index 0,9 - 1,4 dengan jumlah 29 responden (96,7%) dan sebagian kecil responden 

mempunyai interpretasi nilai Ankle Brachial Index 0,8–0,89 dengan jumlah 1 

responden (3,3 %). 

 Atikel ketiga berjudul “Pengaruh Senam Diabetes TerhadapNilai Ankle 

Brachial Index (ABI) Penderita DiabetesMellitus”, Penelitia inibertujuan 

untukmengetahui pengaruh senam diabetes terhadap nilai Ankle Brachial 

Indexpada penderita diabetes di Pukesmas Simpang IV Sipin Kota Jambi, dengan 



17 
 

menggunakan metode penelitianquasi exsperiment dengan pre-post control group 

design, Jumlah sampel sebanyak 30orang, Berdasarkan hasil penelitian diatas, hasil 

pengukuran Ankle Brachial Index (ABI) kelompok intervensi rata-rata sebesar 

1,204 dengan median 1,209. Sedangkan hasil pengukuran Ankle BrachialIndex 

kelompok kontrol rata-rata 1,152 dengan median 1,155. Terdapat perbedaan 

signifikan nilai ABI (p-value 0,013) setelah diberikan perlakuan senam pada 

kelompok treatmentdibandingkan kelompok control. Hal ini membuktikan bahwa 

ada pengaruh antara penerapan senam diabetes dalam perubahan nilai Ankle 

Brachial Index penderita Diabetes Melitus. 

 Atikel keempat berjudul “Pengaruh Senam Kaki Terhadap Nilai Ankle 

Brachial Index(Abi) Pada Pasien Dm Tipe Ii Di Persadia Unit Dr. Moewardi Tahun 

2015”, Penelitia ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam kaki terhadap nilai 

Ankle Brachial Index (ABI) pada pasien DM tipe II di Persadia Unit Dr. Moewardi 

tahun 2015, dengan menggunakan metode penelitianquasi exsperiment dengan pre-

post control group design, Jumlah sampel sebanyak 19 orang, Hasil 

penelitianbahwa setelah dilakukan senam kakimenunjukkan adanya 

peningkatansirkulasi darah atau nilai ABImenunjukkan peningkatan, 

denganrentang ABI 0,9-1,3 (rentang normal) dan <0,9 (rentang abnormal). Hasil 

penelitian menunjukkan uji paired t-test pengaruh senam kaki menunjukkan hasil 

nilai Sig.(2-tailed) nilai ABI yaitu 0,001 atau p < 0,05, dengan perubahan rata-rata 

nilai ABI sebelum dengan sesudah yaitu sebesar 0,05211 maka dari hasil uji paired 

t-test dapat diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada pengaruh 

senam kaki terhadap nilai Ankle Brachial Index. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan dari keempat artikel yang telah diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh dan sesudah diberikan senam kaki terhadap ankle 

brachial indexpada pasien diabetes mellitus.  

Keempat artikel menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu Pre 

Experiment  Design dengan menggunakan rancangan One Group Pre Test-Post test 

Design. Responden dilakukan penilaian ABI sebelum senam kaki dan setelah 

senam kaki dilakukan kembali penilaian ABI untuk melihat perubahan yang terjadi 

padaAnkle Brachial Index. Jumlah responden pada setiap artikel berbeda, artikel 

pertama diberikan intervensi pada 77 responden, artikel kedua dan ketiga 30 

responden dan artikel yang keempat 19 responden. 

Pada artikel pertama frekuensi senam kaki diberikan 30 menit selama 3 hari 

berturut-turut, artikel kedua senam kaki diberikan sebanyak 5 kali dalam 1 minggu 

selama 3 minggu, artikel ketiga senam kaki diberikan sebanyak 3 kalidalam 

seminggu dan dilakukan selama 1 bulan, artikel keempat senam kaki diberikan 

sebanyak 2 kali. 

Pada pasien Diabetes Melitus, kemampuan tubuh untuk bereaksi dengan 

insulin dapat menurun, atau pankreas dapat menghentikan sama sekali produksi 

insulin. Keadaan ini menimbulkan hiperglikemia yang dapat mengakibatkan 

komplikasi metabolik akut seperti diabetes ketoasidosis dan sindrom hiperosmolar 

non ketotik. Hiperglikemia jangka panjang dapat ikut menyebabkan komplikasi 
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mikrosirkuler yang kronis seperti penyakit ginjal dan mata, serta komplikasi 

neuropati seperti penyakit saraf. Diabetes juga disertai peningkatan insiden 

penyakit makrovaskuler yang mencakup infark miokard, stroke dan penyakit 

vaskuler perifer. (Brunner & Suddarth, 2002 dalam Risnasari, 2014) 

Diabetes Melitus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan 

aliran darah karena faktor viskositas akibat penumpukan gula darah. Kekentalan 

darah mengakibatkan aliran darah terganggu ke seluruh tubuh dan menyebabkan 

penurunan perfusi ke jaringan tubuh. Penurunan perfusi yang terberat adalah pada 

daerah distal atau kaki apabila keadaan ini berlangsung lama dapat menimbulkan 

komplikasi seperti PAD dan pada DM adalah dapat menyebabkan luka ganggren. 

Luka ganggren muncul akibat penurunan perfusi sehingga jaringan tidak 

mendapatkan nutrisi dan kurang oksigen serta neuropathy. Pada pasien DM hal 

yang ditakuti adalah adanya luka ganggren yang susah untuk disembuhkan. (Adi, 

2019) 

Komplikasi diabetes antara lain ketoasidosis, retinopati, stroke, serangan 

jantung dan neuropati. Neuropati perifer dan penyakit vaskuler perifer 

menyebabkan penurunan perfusi perifer yang akan mengawali terjadinya hipoksia 

jaringan. Kondisi demikan menjadikan oksigen dalam jaringan berkurang sehingga 

akan mempengaruhi aktivitas vaskuler dan seluler jaringan. Dampak lebih lanjut 

berakibat terjadinya kerusakan jaringan dan timbul ulkus kaki diabetik atau 

ganggren pada penderita diabetes mellitus. (Rahayu, 2018) 
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Hiperglikemia mempengaruhi terjadinya fleksibilitas sel darah merah yang 

melepas O2, sehingga O2 dalam darah berkurang dan terjadi hipoksia perifer yang 

menyebabkan perfusi jaringan perifer tidak efektif.  

Menurut (Wibisono, 2009) yang menjadi Ketua Persatuan Diabetes 

Indonesia, senam kaki ini berpengaruh untuk memperbaiki sirkulasi darah. 

Gerakan-gerakan senam kaki ini dapat memperlancar peredaran darah di kaki, 

memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot kaki dan mempermudah 

gerakansendi kaki. Dengan demikian diharapkan kaki penderita diabetes dapat 

terawat baik dan dapat meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. (Indarti & 

Palupi, 2018) 

Senam kaki adalah kegiatan atau latihan yang dilakukan oleh pasien 

sdiabetes melitus untuk mencegah terjadinya luka dan membantu melancarkan 

peredaran darah bagian kaki. Senam kaki ini bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi 

darah sehingga perfusi jaringan membaik, nutrisi ke jaringan lebih lancar, 

memperkuat otot- otot kecil, otot betis, dan otot paha, serta mengatasi keterbatasan 

gerak sendi yang sering dialami oleh penderita diabetes mellitus. (Rahayu, 2018) 

Melalui senam kaki dapat meningkatkan status vaskularisasi perifer dan 

menjaga kestabilan kadar glukosa darah. Gerakan kaki yang dilakukan pada saat 

senam kaki sama halnya dengan pijat kaki yaitu memberikan tekanan dan gerakan 

pada kaki. Gerakan tersebut akan mempengaruhi hormon yaitu meningkatkan 

sekresi endorphin yang berfungsi sebagai menurunkan sakit, vasodilatasi pembuluh 

darah sehingga meningkatkan aliran darah ke jaringan perifer. (Arif, 2020) 
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Pelaksanaan senam kaki dapat memberikan hasil yang efektif 

denganmeningkatnya sensitivitas kaki pada pasien Diabetes Melitus yang 

mengalami penurunan sensitivitas pada kaki, setelah dilakukan senam kaki secara 

teratur cenderung sensitivitas kaki meningkat dibandingkan sebelum dilakukan 

intervensi senam kaki. senam kaki mempengaruhi penurunan kadar gula darah 

sewaktu. Adanya peningkatan GDS setelah latihan disebabkan oleh faktor 

ketidakpatuhan diet, stress, kurang tidur dan aktivitas/olah raga. Selain itu,senam 

kaki mempengaruhi peningkatan sensitivitas kaki, dimana ditemukan perbaikan 

sensitivitas kaki pada pasien. (Laras Sri Ningrum, Tini Wartini, 2020) 

Teori yang di sampaikan oleh Guyton & Hall, (2008) latihan senam kaki 

terjadi pergerakan pada tungkai yang mengakibatkan perenggangan otot-otot 

tungkai dan menekan vena sekitar otot tersebut, hal ini akan mendorong darah ke 

arah jantung dan tekanan vena akan menurun, mekanisme ini dikenal dengan 

“pompa vena”. Mekanisme ini akan membantu melancarkan peredaran darah pada 

kaki, memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil, mencegah 

terjadinya kelainan bentuk kaki, meningkatkan kekuatan otot betis dan paha, dan 

mengatasi keterbatasan sendi. Peredaran darah yang lancar akan menghambat 

proses demielinisasi atau proses robeknya selubung myelin pada neuron yang akan 

merusak axon, apabila sel-sel neuron dalam kondisi baik maka proses transmisi 

impuls pada sel reseptor sensasi, motorik dan otonom proteksi pun akan adekuat. 

(Sari, 2019) 

Sirkulasi darah pada daerah kaki dapatdiukur melalui pemeriksaan non 

invasivesalah satunya adalah dengan pemeriksaanankle brachial index.Nilai ABI 
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padapasien ABI > 1.0 dan apabila < 0.9beresiko terjadi gangguan perifer olehkarena 

itu skrening yang tepat untukpasien DM adalah dengan mengukur ABI.Hubungan 

ABI dan keparahan ulkus diujidengan analisis koefisien koreksispearman dan 

mendapatkan nilai P =0,008 yang menunjukkan makin rendahnilai ABI maka nilai 

keparahan ulkussemakin besar(Kristiani et al., 2015) 

Perubahan nilai ABI pada artikel pertama yaituhasil penelitian senam kaki 

diabetik padapasien DM tipe 2 didapatkan meansebelum senam kaki diabetik 

adalah 0.62artinya dalam kategori nilai ABI beradapada obstruksi sedang dan nilai 

ABIsesudah senam kaki diabetik adalah 0.93yang artinya rata-rata pasien 

sesudahsenam diabetik nilai ABI dalam keadaannormal. Selisih rata-rata nilai ABI 

sebelum dan sesudah melakukan senam diabetik adalah 0,31. Pada uji statistik lebih 

lanjut menggunakan Wilcoxon test didapatkan hasil ada perbedaan yang signifikan 

antara nilai ABI sebelum dan sesudah senam kaki diabetic. 

Artikel kedua, menunjukkan bahwahasil yang diperoleh setelah 

dilakukansenam kaki diabetes, nilai AnkleBrachial Index pada setiap 

respondenyaitu sebagian besar rentang nilai AnkleBrachial Index berada pada 0,9-

1,4dengan jumlah 29 responden (96,7 %).Nilai tengah (median) sebelumdilakukan 

senam kaki diabetesmenunjukkan 1,00 . Hal inimenunjukkan bahwa nilai Ankle 

Brachial Index pada sebagian besarresponden dapat diinterpretasikan normal. 

Artikel ketiga, menunjukkan bahwahasil pengukuran Ankle Brachial Index 

(ABI) kelompok intervensi rata-rata sebesar 1,204 dengan median 

1,209.Sedangkan hasil pengukuran ABI kelompokkontrol rata-rata 1,152 dengan 
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median 1,155. Ujinormalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan kedua kelompokberdistribusi normal. Pengukuran Ankle Brachial 

Index (ABI) kelompok intervensi rata-rata sebesar 1,204 denganmedian 1,209. 

Sedangkan hasil pengukuran ABI kelompok kontrol rata-rata 1,152 dengan median 

1,155. Terdapatperbedaan signifikan nilai ABI (p-value 0,013) setelah diberikan 

perlakuan senam pada kelompok treatmentdibandingkan kelompok control. 

Selanjutnya pada artikel keempat,Nilai ABI sebelum dilakukansenam kaki 

sebanyak 19 respondendidapatkan hasil nilai tertinggi 1,25 dannilai terendah 0,87. 

Rata-rata nilai ABI sebelum dilakukan senam kaki adalah1,0200.Nilai ABI sesudah 

dilakukan senam kaki sebanyak 19 respondendidapatkan hasil nilai tertinggi 1,30 

dannilai terendah 0,86. Rata-rata nilai ABIsesudah dilakukan senam kaki adalah 

1,0721.Berdasarkan hasil di atas,menunjukan bahwaSenam diabetes/latihan fisik 

yang rutin akan meningkatkanvascularisasi pada penderita diabetes. 

Senam kaki adalah olahraga yang praktis dan memberikan manfaat yang 

baik bagi penderita Diabetes Melitus, senam kaki membantu memperbaiki sirkulasi 

darah yang terganggu, melatih sendi agar tetap lentur, mencegah komplikasi 

diabetes pada organ seperti pada mata, otak, jantung, dan ginjal. Sehingga dengan 

dilakukannya senam kaki maka dapat merangsang pembuluh darah untuk 

berdilatasi (melebar) melalui gerakan-gerakan kaki sehingga gangguan perfusi 

jaringan dapat dikurangi 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesmpulan 

Berdasarkan hasil literature review yang telah dilakukan tentang 

senam kaki terhadap ancle brachial index pada pasien diabetes mellitus 

tipe II disimpulkan bahwa latihan senam kaki berpengaruh dalam 

meningkatkan nilai ABI terhadap pasien diabetes melitus. Latihan ini 

sangat direkomendasikan karena pelaksanaannya yang sederhana dan 

mudah untuk dipraktikkan oleh perawat, keluarga pasien maupun pasien 

itu sendiri. 

Pemberian intervensi latihan senam kaki sesering mungkin, 

latihan yang secara berulang dan terprogram serta semakin lama masa 

pemberiannya maka semakin baik perubahan rentang gerak sendi 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan meringankan 

tugas orang-orang di sekitarnya. 

Jika sudah ditemukan evidence yang terbaru dengan kualitas 

penelitian yang lebih baik maka literature review ini dapat diupgrade 

sebagai pedoman dalam memberikan rehabilitasi berupa senam kaki 

yang dapat meningkatkan nilai ABI pada pasien diabetes melitus. 
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