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HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN PENYEMBUHAN LUKA DIABETES 

MELITUS DI RSUD GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 
 

Niken Fitria Astuti  

 

ABSTRAK 

Luka diabetes dikarakteristikkan sebagai luka kronis yang memiliki waktu penyembuhan lama. Stres 

berpengaruh besar pada proses penyembuhan luka dimana stress secara langsung mempengaruhi fisik dan sistem 

tubuh dan secara tidak lansung mempengaruhi perilaku individu tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan tingkat stres dengan penyembuhan luka diabetes melitus di RSUD Gunungsitoli 

Kabupaten Nias Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif korelasi cross sectional dengan 

pengambilan sampel menggunakan total sampling sebanyak 22 orang responden. Pengambilan data 

menggunakan kuesioner, lembar observasi dan data dianalisis dengan menggunakan Chi Square. Hasil penelitian 

menunjukkan dari 22 orang responden paling banyak berada pada tingkat stress sedang yaitu 9 orang responden 

(40.9%), diantaranya 8 orang responden (36.4%) mengalami penyembuhan lukanya yang tidak baik. Hasil dari 

analisis data p value < α (0,003 < 0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara 

tingkat stres dengan penyembuhan luka diabetes melitus di RSUD Gunungsitoli tahun 2014. 

 

Kata kunci : stress, luka diabetes.  

ABSTRACT 

Diabetic wound is characteristic of wound chronic who have long time period to healing of it. Stress is 

have major influenced to process of healing wound and it is have direct influenced of physic and body system 

and indirect influenced to individual’s behavior. To knowing the relationship of stress levels with healing wound 

on diabetic in Gunungsitoli hospital of Nias district 2012. Design in this study is descriptive of correlation 

method there is cross sectional with sampling technique using total sampling. They are amount 22 respondents. 

The data taken by questioner, observation list and analysis data is by chi square test. The result of this study is 

showed of 22 respondents, there has middle stress is dominant with amount 9 respondents (40,9%). Thus 

between of 8 respondents (36,4%) with healing wound who’s not good. The result of data analysis with p value 

< α (0,003 <0,05). There is have a correlation of stress levels with healing wound of diabetic in Gunungsitoli 

2014. 

 

Keywords : Stress, diabetic wound 
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PENDAHULUAN 

Diabetes melitus (DM) atau kencing manis 

merupakan penyakit  menahun yang ditandai 

dengan meningkatnya kadar glukosa darah dan 

gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan 

protein yang disebabkan oleh kekurangan hormon 

insulin. Diabetes melitus adalah penyakit dimana 

metabolisme glukosa tidak normal, suatu resiko 

komplikasi spesifik perkembangan mikrovaskular 

dan ditandai dengan adanya peningkatan 

komplikasi perkembangan makrovaskular.
1
  

Prevalensi penderita Diabetes  melitus  

(DM) mengalami peningkatan terutama di negara 

berkembang seperti Indonesia. WHO 

memprediksikan Indonesia akan mengalami 

kenaikan jumlah penderita dari 8,4 juta pada  2000 

menjadi 21,3 juta pada 2030. Hasil Riskesdas 

(2007), prevalensi nasional diabetes melitus 

berdasarkan pemeriksaan glukosa darah pada 

penduduk usia >15 tahun di perkotaan adalah 5,7%. 

Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal 

pada kulit atau kerusakan kontinyuitas  kulit, 

mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain.
2
 

Luka sering digambarkan berdasarkan 

bagaimana cara mendapatkan luka itu dan 

menunjukkan derajat  luka. Luka merupakan 

terputusnya kontinuitas suatu jaringan oleh adanya 

cedera atau pembedahan. Penyembuhan luka 

merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan 

interaksi yang terus menerus antara sel dengan sel 

dan antara sel dengan matriks yang terangkum 

dalam tiga fase yang saling tumpang tindih. Proses 

tersebut melibatkan banyak faktor yang 

mempengaruhi termasuk kondisi fisik dan 

psikologis seseorang.
1
 Proses penyembuhan luka 

ditentukan oleh jenisnya, yaitu akut atau kronis. 

Luka kronik terjadi karena kegagalan proses 

penyembuhan yang diharapkan. Kegagalan tersebut 

akibat adanya kondisi patologis yang 

mendasarinya. Oleh karena itu proses 

penyembuhan luka kronis membutuhkan waktu y-

ang panjang dan tidak sempurna. Pada manusia dan 

golongan vertebrata yang lebih tinggi penyembuhan 

luka terjadi melalui suatu proses perbaikan dimana 

hasil yang dicapai bukan berupa restorasi secara 

anatomi namun lebih kepada hasil yang 

fungsional.
3
  

Hasil  dari mekanisme penyembuhan luka 

ini tergantung jenis, perluasan dan kedalaman luka, 

serta tidak adanya komplikasi yang terjadi pada si 

penderita seperti kondisi usia lanjut, penggunaan 

obat steroid dan penyakit diabetes melitus. Faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi penyembuhan 

luka antara lain kebersihan luka, adanya benda 

asing, kotoran atau jaringan nekrotik (jaringan 

mati) pada luka dapat menghambat penyembuhan 

luka. Infeksi pada luka akan membutuhkan waktu 

lebih lama untuk sembuh. Tubuh selain harus 

bekerja dalam menyembuhkan luka, juga harus 

bekerja dalam melawan infeksi yang ada, sehingga 

fase inflamasi akan berlangsung lebih lama. Infeksi 

tidak hanya menghambat penyembuhan luka tetapi 

dapat menambah ukuran luka (besar dan/atau 

dalamnya luka). Luka yang sembuh juga tidak 

sebaik jika luka tanpa infeksi. Selanjutnya usia, 

semakin lanjut usia, luka akan semakin lama 

sembuh karena respon sel dalam proses 

penyembuhan luka akan lebih lambat. Gangguan 

suplai nutrisi dan oksigen pada luka (misal akibat 

gangguan aliran darah atau kekurangan volume 

darah) dapat menghambat penyembuhan luka. 

Status gizi atau nutrisi buruk akan memperlambat 

penyembuhan luka karena kekurangan vitamin, 

mineral, protein dan zat-zat lain yang diperlukan 

dalam proses penyembuhan luka. Serta merokok 

juga memperhambat proses penyembuhan luka. 

Suatu studi menunjukkan bahwa asap rokok 

memperlambat penyembuhan karena asap rokok 

akan merusak fibroblas yang penting dalam proses 

penyembuhan luka.
4
 

Tiga tahapan fase-fase penyembuhan luka, 

pertama fase inflamasi, pada fase ini penyempitan 

pertama dari pembuluh darah untuk memastikan 

pembentukan gumpalan. Setelahnya, prostaglandin 

dan histamin dalam darah akan  mulai melebarkan 

pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah 

ke luka. Yang kedua yaitu fase polifetari, fase ini 

matriks darah baru dan sel-sel kulit mulai 

terbentuk. Proses ini dipengaruhi oleh asam laktat, 

asam askorbat dan faktor yang mempengaruhi 

oksigen seperti zat besi, tembaga. Yang ketiga fase 

pematangan, pada tahap ini,  penutupan luka di 

kulit terjadi, kulit mulai melakukan renovasi 

meskipun kadang tidak tertutup secara sempurna.
4
 

Intervensi medis dan keperawatan dapat 

membantu proses dengan berusaha keras untuk 

merawat dan melindungi proses-proses biologis 

yang terjadi pada tingkat seluler.
3 

Luka diabetes 

melitus dapat menjadi alasan utama bagi penderita 

untuk dirawat di rumah sakit dalam waktu lama. 

Hal ini dikarenakan luka diabetes dikarakteristikkan 

sebagai luka kronis yang memiliki waktu 

penyembuhan lama. Memanjangnya waktu  

penyembuhan luka diabetik disebabkan karena 

respon inflamasi yang memanjang. Luka diabetes 

melitus yang tidak sembuh menjadi faktor risiko 

infeksi dan penyebab utama dilakukannya tindakan 

amputasi serta kematian.
5
 Kurang lebih  40% pasien 

dengan luka diabetes harus berakhir dengan 

amputasi. Setelah dilakukan amputasi, maka sekitar 

30% diantaranya akan melakukan amputasi kembali 

pada bagian tubuh lain. Bahkan lima tahun 

berikutnya, 2/3 dari penderita luka diabetes melitus 

yang melakukan amputasi akan meninggal dunia.
6
 

Lamanya waktu penyembuhan luka menyebabkan 

bertambah lamanya perawatan di rumah sakit 

sehingga meningkatkan biaya rawat. Di Amerika 

biaya yang dikeluarkan untuk merawat luka 
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diabetik mencapai $8000, luka diabetik dengan 

infeksi $17000 dan perawatan amputasi mencapai 

$45000. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan 

untuk merawat luka diabetik dapat menjadi beban 

bagi penderita DM dan keluarganya. Hal ini 

menuntut untuk dilakukan penelitian-penelitian 

baru mengenai perawatan luka diabetik yang lebih 

efektif dan efisien dari segi ekonomi dan waktu.
7
 

Luka  diabetes melitus  merupakan  faktor  

yang menyebabkan masalah biopsikososial spiritual 

dan ekonomi sampai kematian karena sepsis. 

Secara sosial, seorang penderita luka diabetik akan  

dikucilkan  oleh  orang  lain  karena pengaruh  

kotor  dan  bau  yang  di  timbulkan. Biaya  

perawatan  yang  dibutuhkan  relatif  besar,  karena  

terkait  dengan hari  rawat  dan  bahan  habis  pakai  

yang  dibutuhkan. Seorang pasien dengan luka 

diabetes militus sangat  memerlukan dukungan dari 

bergagai sektor manapun, baik keluarga maupun 

orang-orang yang terdekat dengan dia. Hal ini 

dikarenakan seseorang dengan luka diabetes 

melitus merasa tidak berarti lagi, dan merasa di 

kucilkan di tengah-tengah masyarakat di 

lingkungannya. Nyeri yang dirasakan penderita, 

terutama pada saat proses perawatan termasuk salah 

satu pemicu stress bagi dirinya. Pasien yang lagi 

dilakukan perawatan luka sangat merasa sakit serta 

gangguan psikologisnya bisa terganggu 

ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

proses perawatan lukanya. Ternyata faktor 

psikologis dapat menyebabkan proses 

penyembuhan kian lama. sebagai contoh: seorang 

yang mempunyai luka yang tidak terlalu besar 

namun mengalami proses penyembuhan yang lama, 

dan setelah dikaji lebih lanjut ternyata pasien 

tersebut mengalami gangguan secara psikologis 

dimana dia takut akan kematian, dan hal tersebutlah 

yang ternyata  membuat proses penyembuhan luka 

menjadi lama. maka tak heran ketika orang tersebut 

memiliki waktu penyembuhan yang lebih lama di 

banding dengan yang lain.
8
 Sebuah tema utama 

dalam area penelitian bahwa nyeri yang ada pada 

diri seseorang dapat diartikan sebagai sebuah 

stresor pada dirinya. Dikatakan bahwa sangat 

memungkinkan pasien dengan luka akut dan kronik 

dapat membuat dirinya stres dikarenakan sakit atau 

nyeri dari lukanya, dan itu bisa kita ketahui dari 

sebelumnya bahwa stres dapat menghambat proses 

penyembuhan luka. Sekecil apapun itu disebabkan 

karna ada hubungan dari nyeri.
9
 

Stres merupakan suatu kondisi pada individu 

yang tidak menyenangkan dimana dari hal tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya tekanan fisik 

maupun psikologis pada individu. Kondisi yang 

dirasakan tidak menyenangkan itu disebabkan 

karena  adanya tuntutan-tuntutan dari lingkungan 

yang dipersepsikan oleh individu sebagai sesuatu 

yang melebih kemampuan nya atau sumber daya 

yang dimilikinya, karena dirasa membebani dan 

merupakan suatu ancaman bagi kesejahteraannya.
10

 

Salah satu factor-faktor utama yang menghambat 

penyembuhan luka adalah Stres.
11

 Sumber-sumber 

stres bisa berasal dari individu itu sendiri, keluarga, 

komunitas dan masyarakat. Sumber stres yang 

berasal dari dalam diri atau individu itu sendiri 

berhubungan dengan adanya konflik yang dirasakan 

dan termasuh jenis penyakit yang dialami, bisa kita 

contohkan seperti luka diabetes. Gejala-gejala yang 

timbul dari stres bisa berefek pada fisiologisnya dan 

Psikologisnya. Jika fisiologis dan psikologis 

individu terganggu, bisa berdampak bagi 

kesejahteraannya dan dapat mengganggu proses 

penyembuhan dari sebuah penyakit yang 

dideritanya.
12

Pada penelitian  Upton D & Solowiej 

K (Agustus, 2010) mengemukakan bahwa stres 

mempunyai hubungan dengan proses penyembuhan 

luka , dimana psikologi  pasien bisa terganggu dan 

hal ini yang membuat atau memicu stres bagi 

pasien.
13

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang  

dilakukan peneliti di RSUD Gunungsitoli 

Kabupaten Nias, didapatkan data bahwa dari bulan 

oktober sampai bulan desember terdapat 53 orang 

pasien yang dirawat dengan luka Diabetes Melitus. 

15 orang diantaranya menjalani proses amputasi, 5 

orang meninggal dunia, dan 13 orang pasien yang 

sudah pernah dirawat kembali lagi ke rumah sakit 

untuk dirawat kembali karena lukanya tidak 

kunjung sembuh. Dari 22 orang pasien dengan luka 

diabetes melitus mengatakan bahwa mereka 

mengalami tekanan psikologi dalam menjalani 

perawatan luka diabetes. Mereka merasa takut 

terhadap luka yang dideritanya, merasa tidak 

berdaya dan tidak berguna serta merasa sangat 

terbeban dengan biaya perawatan yang mahal. Jadi 

dalam hal ini saya sangat tertarik untuk meneliti 

tentang hubungan tingkat stres yang dialami 

penderita luka diabetes melitus dengan  

penyembuhan luka diabetesnya di RSUD 

Gunungsitoli kabupaten Nias Tahun 2012. 

 

METODE 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan 

menggunakan cross sectional, yaitu desain 

penelitian analitik yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel dimana variabel 

independen dan variabel dependen di identifikasi 

pada satu satuan  waktu.
14

 

Populasi yang diambil untuk penelitian ini 

adalah pasien dengan luka diabetes melitus di 

RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias Tahun 2012. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota 

populasi dengan luka diabetes melitus di RSUD 

Gunungsitoli Kabupaten Nias Tahun 2012, karena 

dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari 

keseluruhan populasi. Pengambilan data 

menggunakan Non Probability sampel yaitu total 

sampling. Hal ini dikarenakan jumlah pupulasi atau 

sampel yang digunakan dalam penelitian sangat 

kecil di RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias 

2012.
14
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Analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa bivariate, yaitu analisa 

yang dilakukan terhadap dua variabel yang di duga 

berhubungan atau berkorelasi.
15

 Analisa bivariat 

dalam penelitian ini adalah untuk menganalisi 

hubungan Variabel independen yaitu tingkat stress 

dengan variabel dependen yaitu proses 

penyembuhan luka dengan nilai alpha 0.05 dengan 

bantuan SPSS versi 20. Uji statistic yang dilakukan 

adalah uji chi-square.
16

 

Instrument penelitian yang digunakan 

dalam penelitian  ini untuk menumpulkan data 

adalah berupa kuisioner  DAAS 42 ( Depression 

Anxiety Scale 42 )  yang telah dimodifikasi dan  

dibakukan untuk mengukur tingkat stress, dan 

lembar observasi untuk mengukur proses 

penyembuhan luka diabetes melitus.
17 

Metode dan pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini melalui tiga tahap 

persiapan yaitu melakukan observasi di lokasi 

penelitian di RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias. 

Mempersiapkan kuesioner, dan lembar observasi 

penyembuhan luka, serta menentukan populasi dan 

sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah menggunakan data primer, yang diperoleh 

dengan memberikan kuesioner kepada para 

responden dengan luka diabetesmelitus di RSUD 

Gunungsitoli Kabupaten Nias.
 

HASIL 

A. Analisis Univariat 

 

1. Tingkat Stres 

Tabel  1 

Distribusi frekuensi tingkat stres pada penderita 

luka diabetes melitus di RSUD Gunungsitoli 

Kabupaten Nias Tahun 2012 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

kepada 22 orang responden, di dapatkan hasil 

bahwa responden yang mengalami tingkat stres 

sedang 9 orang (40.9%) ,pada tingkat stres berat 

terdapat sebanyak 7 orang responden (31.8%), pada 

tingkat stres ringan terdapat 4 orang responden 

(18.2%), dan pada stres normal terdapat 2 orang 

responden (9.1%). 

 

2. Penyembuhan Luka Diabetes Melitus 

Tabel 2 

Distribusi frekuensi penyembuhan luka 

diabetes melitus pada penderita luka 

diabetes melitus di RSUD Gunungsitoli 

Kabupaten Nias Tahun 2012 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

kepada 22 orang responden menunjukkan bahwa 16 

orang responden (72.7%) yang mengalami 

penyembuhan luka tidak baik, dan sisanya 6 orang 

responden (27.3%) mengalami penyembuhan luka 

yang baik.                      

 

 

 

B. Analisis Bivariat 

Hubungan Tingkat Stres dengan Penyembuhan Luka Diabetes Melitus Di RSUD Gunungsitoli 

Kabupaten Nias Tahun 2012 

Tabel 5.3 

Hubungan Tingkat Stres dengan penyembuhan luka diabetes melitus di RSUD Gunungsitoli 

Kabupaten Nias Tahun 2012 

 

Hasil penelitian yang dilakukan kepada 22 

orang responden menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki tingkat stres berat sebanyak 7 orang 

(31.8%), semuanya mengalami penyembuhan luka 

Tingkat Stres N % 

Normal 

Ringan 

Sedang 

Berat  

2 

4 

9 

7 

9.1 

18.1 

40.9 

31.8 

Total  22 100 

Penyembuhan Luka DM N % 

Baik 

Tidak Baik 
6 

16 

27.3 

72.7 

Total  22 100 

Tingkat 

Stres 

Penyembuhan Luka DM 
Total P-VALUE 

Baik Tidak Baik 

 N % N % N % 

0.003 

Normal 2 9.1 0 0 2 9.1 

Ringan 3 13.6 1 4.5 4 18.2 

Sedang 1 4.5 8 36.4 9 40.9 

Berat 0 0 7 31.8 7 31.8 

Total 6 27.3 16 72.7 22 100 
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yang tidak baik. Sedangkan responden pada tingkat 

stres sedang sebanyak 9 orang (40.9%), dimana 8 

orang diantaranya mengalami penyembuhan luka 

yang tidak baik dan 1 orang yang penyembuhan 

lukanya baik. Di tingkat stres ringan terdapat 4 

orang (18.2%), yang satu diantaranya memiliki 

penyembuhan luka yang tidak baik dan 3 memiliki 

penyembuhan luka yang baik. Berdasarkan hasil uji 

statistik diperoleh nilai P = 0,003 < 0,05 nilai alpha, 

hasil analisa didapatkan bahwa ada hubungan 

tingkat stres dengan penyembuhan luka diabetes 

melitus di RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias 

Tahun 2012. 

 

PEMBAHASAN  

Stres dapat menimbulkan reaksi terhadap 

fisik, kognitif, emosi, dan tingkah laku. Dalam 

penelitian ini dibuktikan kalau pasien dengan luka 

diabetes melitus cenderung mengalami stres, dan 

stres yang dialami penderita luka diabetes melitus 

lebih cenderung atau lebih banyak pada tingkat 

stres sedang dan berat. Stres yang dialami 

disebabkan karena luka diabetes itu sendiri. 

Sehingga mengakibatkan tekanan psikologis dalam 

dirinya, dan hampir keseluruhan penderita luka 

diabetes melitus mengalami stres yang bervariatif. 

Sehingga sangat berpengaruh terhadap 

kesehatannya. Dari hasil penelitian, peneliti 

menyimpulkan bahwa tingkat stres yang dialami 

oleh para penderita luka diabetes melitus sangat 

berpengaruh terhadap penyembuhan luka 

diabetesnya, dari 22 orang responden terdapat 

separuh lebih responden yaitu 16 orang yang 

mengalami penyembuhan luka tidak baik dan 

mengalami tingkat stres sedang dan berat. Sehingga 

semakin tinggi tingkat stress yang dialami penderita 

luka diabetes melitus akan mengakibatkan 

penyembuhan lukanya semakin tidak baik. 

Kejadian stres yang dialami penderita luka diabetes 

melitus dibuktikan dengan hasil observasi luka 

yang dilakukan pada penelitian ini.  

Penyembuhan luka DM ini bisa terganggu 

dengan keadaan tekanan psikologi dari penderita itu 

sendiri. Secara fisiologi, situasi stres mengaktivasi  

hipotalamus yang selanjutnya mengendalikan dua 

sistem neuroendokrin, yaitu sistem simpatis dan 

sistem korteks adrenal. Sistem saraf simpatik 

berespons terhadap impuls saraf dari hipotalamus 

yaitu dengan mengaktivasi berbagai organ dan otot 

polos yang berada di bawah pengendaliannya, 

sebagai contohnya, ia meningkatkan kecepatan 

denyut jantung dan mendilatasi pupil. Sistem saraf 

simpatis juga memberi sinyal ke medula adrenal 

untuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin ke 

aliran darah. Sistem korteks adrenal diaktivasi jika 

hipotalamus mensekresikan CRF, suatu zat kimia 

yang bekerja pada kelenjar hipofisis yang terletak 

tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis 

selanjutnya mensekresikan hormon ACTH, yang 

dibawa melalui aliran darah ke korteks adrenal. 

Dimana, ia menstimulasi pelepasan sekelompok 

hormon, termasuk kortisol, yang meregulasi kadar 

gula darah. ACTH juga memberi sinyal ke kelenjar 

endokrin lain untuk melepaskan sekitar 30 hormon. 

(Nasution I. K., 2007). Peningkatan hormon adrenal 

yang menghasilkan kortisol atau hidrokortison, atau 

yang sering disebut dengan hormon stres dapat 

meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan 

kadar gula darah, dan bersifat menekan imunitas 

sehingga menambah penyakit dan memperlama 

proses penyembuhan bagi penderita diabetes 

melitus.
10

 Berdasarkan hasil penelitian dari 22 

orang responden hampir rata-rata atau sekitar 72 % 

menyatakan bahwa dirinya merasa sangat 

ketakutan, yaitu ditunjukkan dengan menjawab 

pertanyaan no 36 pada lembar kuesioner dengan 

memberi nilai 3. Hasil penelitian ini sinkronkan 

kebenarannya karena Sesorang yang memiliki luka 

yang tidak terlalu besar namun penyembuhanya 

lama, setelah dikaji lebih lanjut ternyata pasien 

tersebut mengalami gangguan secara psikologis 

dimana dia takut akan kematian, dan hal tersebut 

yang ternyata membuat proses penyembuhan luka 

semakin lama.
9
 Stres juga sangat berpengaruh pada 

berbagai kesehatan, yaitu perubahan yang 

diakibatkan oleh stress secara langsung 

mempengaruhi fisik dan sistem tubuh. Stres juga 

secara tidak langsung mempengaruhi perilaku 

individu tersebut sehingga menyebabkan timbulnya 

penyakit atau memperburuk situasi yang sudah 

ada.
16 

Dalam hal ini, dikarenakan stres sangat 

mempengaruhi proses penyembuhan luka diabetes 

melitus, manajemen stres sangat diperlukan oleh 

para penderita luka diabetes melitus. Karena 

seorang individu jelas kesulitan dalam mengatur 

atau memanajemen stres dalam dirinya, sehingga 

para ahli kesehatan psikologi atau tenaga kesehatan 

lainnya dapat membatu untuk mengatasi tingkat 

stressor yang dialami para penderita luka diabetes 

melitus. Dimana bertujuan untuk mengenal 

penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik 

mengelola stres, sehingga orang lebih baik dalam 

menguasai stres dalam kehidupannya dari pada di 

himpit oleh stres itu sendiri. Dapat diartikan kalau 

manajemen stres berarti berbuat perubahan dalam 

cara berpikir dan merasa, dalam cara berperilaku 

dan sangat mungkin dalam lingkungan individu 

masing-masing. Berbagai upaya dapat dilakukan 

seperti dengan memberikan pendidikan kesehatan  

dalam mengelola stres, seperti strategi fisik, strategi 

emosional, strategi kognitif, strategi sosial, dan 

lain-lain. 
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