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ABSTRAK 

 
Dewi Ratna Ningsih Hasan, 2014 “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Proses 

Penyembuhan Ulkus Diabetikum Pada RS Di Provinsi Gorontalo”. Skripsi, Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo. 

Pembimbing I dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes dan Pembimbing II Rhein Djunaid, S.Kep, Ns, M.Kes 

Ulkus diabetik merupakan salah satu komplikasi pada pasien diabetes melitus.jika tidak 

segera mendapatkan pengobatan dan perawatan, maka akan mudah terjadi infeksi dan dalam 

keadaan lebih lanjut memerlukan tindakan amputasi bahkan kematian.Proses penyembuhan ulkus 

diabetikum dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah usia, manajemen perawatan luka, 

nutrisi, infeksi dan merokok.Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara umur, 

manajemen perawatan luka, nutrisi, infeksi dan merokok dengan proses penyembuhan ulkus 

diabetikum pada RS di Provinsi Gorontalo 

Desain penelitian menggunakan metode observasional deskriptif dengan pendekatan cross 

sectional study.Populasi dalam penelitian ini adalah pasien ulkus diabetikum. Sampel dalam 

penelitian ini menggunakanAccidental Sampling yaitu  sebanyak 30 responden. Hasil Uji statistic 

mengunakan uji Fisher’s Exact dengan tingkat signifikasi P=<0,05.  

Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan proses 

penyembuhan ulkus diabetikum pada RS di Provinsi Gorontalo diperoleh nilaip=0,000 untuk 

variabel umur, nilai p=0,019 untuk variabel manajemen perawatan luka, nilai p=0,000 untuk 

variabel nutrisi, nilai p=0,001 untuk variabel infeksi dan p=0,284 untuk variabel merokok. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan antara umur, manajemen perawatan 

luka, nutrisi, infeksi dengan  proses penyembuhan ulkus diabetikum pada RS di Provinsi Gorontalo 

dan tidak ada hubungan antara merokok dengan proses penyembuhan ulkus diabetikum pada RS di 

Provinsi Gorontalo.Saran agar perawat dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam 

perawatan pasien ulkus diabetikum sehingga dapat mencegah komplikasi lebih lanjut 
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