
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Diabetes adalah penyakit yang lazim dijumpai dan insidensinya terus 

meningkat. Diabetes melitus merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan 

peningkatan konsentrasi glukosa darah (hiperglikemia). Kelainan yang menjadi 

penyebab mendasar dari diabetes melitus adalah defisiensi relatif atau absolut dari 

hormon insulin yang berperan menurunkan kadar glukosa darah. Komplikasi 

diabetes terhadap sistem vaskular kecil seperti mata, ginjal, dan saraf, serta sistem 

vaskular besar berkontribusi terhadap perkembangan angka kesakitan, bahkan 

angka kematian (Bilous dan Donelly, 2014). 

Prevalensi penderita diabetes melitus di dunia meningkat dari 4,7% pada 

tahun 1980 menjadi 8,5% pada tahun 2014. World Health Organization (WHO) 

menyatakan 422 juta orang dewasa di dunia yang berusia lebih dari 18 tahun 

hidup dengan diabetes pada tahun 2014 (WHO, 2016). Data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2018 mencatat prevalensi diabetes melitus penduduk 

Indonesia yang berusia ≥ 15 tahun berdasarkan pemeriksaan darah pada tahun 

2013 sebesar 6,9% dan meningkat menjadi 8,5% pada tahun 2018 (Kementerian 

Kesehatan RI, 2018). Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2018) jumlah 

kunjungan diabetes melitus pada tahun 2016 sebanyak 12.553 jiwa dan meningkat 

pada tahun 2017 menjadi 16.254 jiwa. Kabupaten Gianyar memiliki jumlah 

penderita diabetes melitus yang masih tinggi pada tahun 2018 sebanyak 26.782 

jiwa (Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2018). Jumlah penderita diabetes 
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melitus di UPT Kesmas Blahbatuh 1 meningkat dari 616 jiwa pada tahun 2017 

menjadi 1.002 jiwa pada tahun 2018 (UPT Kesmas Blahbatuh 1, 2018). 

Diabetes melitus sebagai penyakit kronis yang diderita seumur hidup dapat 

menyebabkan penderita diabetes berisiko mengalami masalah psikologis seperti 

depresi. Depresi adalah gangguan perasaan (afek) yang ditandai dengan afek 

disforik (kehilangan kegembiraan/gairah) disertai dengan gejala - gejala lain, 

seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan (Lubis, 2016). Beberapa 

faktor penyebab depresi pada pasien diabetes, yaitu faktor internal, seperti status 

inflamasi hormonal dan jumlah serotonin, serta faktor eksternal, seperti status 

pekerjaan, jenis kelamin dan tingkat pendidikan (Palizgir, Bakhtiari dan 

Esteghamati, 2013). 

Penderita diabetes melitus mempunyai risiko depresi dua kali lipat 

dibandingkan  masyarakat nondiabetes (Bilous dan Donelly, 2014). Hasil 

penelitian oleh Mustika, Candra dan Yunianti (2017) terkait identifikasi tingkat 

depresi untuk pasien diabetes melitus menemukan bahwa sebanyak 73,2% pasien 

diabetes melitus mengalami depresi. Penelitian lain oleh Eashwar, Gopalakrishnan 

dan Umadevi (2017) menemukan bahwa dari 300 pasien terdapat 119 pasien 

(39,7%) yang mengalami depresi, diantaranya 17,3% depresi ringan, 13% depresi 

sedang, 6,7% depresi sedang hingga berat, dan 2,7% depresi berat.  

Tingkat depresi yang semakin tinggi akan berpengaruh pada banyaknya 

permasalahan emosional yang dialami oleh pasien diabetes melitus. Hal ini 

berhubungan dengan melemahnya ketaatan dalam mematuhi penatalaksanaan 

pengobatan diabetes melitus sehingga kadar gula darah pasien akan cenderung 

meningkat. Kadar glukosa  darah  yang meningkat dapat menimbulkan komplikasi 
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pada pasien diabetes melitus (Pramesti, Aryanto dan Wardhana, 2018). 

Upaya pencegahan diabetes melitus yang dilakukan oleh UPT Kesmas 

Blahbatuh 1 adalah dengan melakukan penyuluhan tentang diabetes melitus. Hasil 

upaya pencegahan dengan penyuluhan masih belum berhasil dikarenakan pola 

hidup masyarakat yang kurang sehat, seperti mengonsumsi makanan yang siap 

saji, mengandung pemanis, dan pengawet. Pola hidup yang kurang sehat akan 

menyebabkan kadar glukosa darah tidak terkontrol pada penderita diabetes 

melitus yang berhubungan dengan tingkat depresi yang meningkat. Hal ini 

menunjukkan perlu adanya penanganan psikologis pada pasien diabetes melitus. 

Salah satu penanganan psikologis yang dapat digunakan dalam mengatasi 

masalah depresi adalah logoterapi. Terapi ini dapat melihat individu secara 

holistik yang meliputi gambaran diri, kepercayaan diri, kemampuan individu 

dalam mengatasi stres, dan menemukan makna hidup (Marshall dan Marshall, 

2011). Logoterapi kemudian disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia yang 

mengedepankan kehidupan sosial serta kehidupan religiusitas sehingga didapatkan 

lima teknik yang disebut panca cara temuan makna. Panca cara temuan makna 

terdiri dari pemahaman diri, bertindak positif, pengakraban hubungan, 

pendalaman catur nilai, serta ibadah (Bastaman, 2007). 

Hasil penelitian oleh Setiawan (2016) menemukan bahwa responden yang 

mendapatkan pelatihan panca cara temuan makna mengalami penurunan skor 

depresi yang signifikan jika dibandingkan dengan skor depresi pada responden 

yang tidak diberikan pelatihan. Berdasarkan uji wilcoxon signed rank test 

didapatkan p value = 0.011 (p < 0.05) yang menunjukkan efektivitas pelatihan 

panca cara temuan makna dalam menurunkan depresi. Penelitian yang dilakukan 
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oleh Handayani, Hamid dan Mustikasari (2017) menemukan bahwa dari 28 

responden yang mengalami penyakit kronis, sebanyak 25% mengalami penurunan 

tingkat depresi dari sedang menjadi ringan dan 14% mengalami penurunan tingkat 

depresi dari berat menjadi sedang dengan p value sebesar 0.001 (p < 0.05).   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Pelatihan Panca Cara Temuan Makna Terhadap 

Penurunan Tingkat Depresi Pada Pasien Diabetes Melitus di UPT Kesmas 

Blahbatuh 1 Tahun 2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh pelatihan panca cara 

temuan makna terhadap penurunan tingkat depresi pada pasien diabetes melitus di 

UPT Kesmas Blahbatuh 1 Tahun 2019?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pelatihan panca cara temuan makna terhadap penurunan tingkat depresi pada 

pasien diabetes melitus di UPT Kesmas Blahbatuh 1 Tahun 2019. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain : 

a. Menganalisis hubungan usia  terhadap  tingkat  depresi  pada  pasien  diabetes 
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 melitus di UPT Kesmas Blahbatuh 1 tahun 2019. 

b. Menganalisis hubungan jenis kelamin terhadap tingkat depresi pada pasien 

diabetes melitus di UPT Kesmas Blahbatuh 1 tahun 2019. 

c. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan terhadap tingkat depresi pada 

pasien diabetes melitus di UPT Kesmas Blahbatuh 1 tahun 2019. 

d. Menganalisis hubungan pekerjaan terhadap tingkat depresi pada pasien 

diabetes melitus di UPT Kesmas Blahbatuh 1 tahun 2019. 

e. Mengukur  tingkat  depresi  pada  pasien  diabetes  melitus sebelum diberikan  

pelatihan panca cara temuan makna di UPT Kesmas Blahbatuh 1 tahun 2019. 

f. Mengukur tingkat depresi pada pasien diabetes melitus setelah diberikan 

pelatihan panca cara temuan makna di UPT Kesmas Blahbatuh 1 tahun 2019. 

g. Membuktikan pengaruh pelatihan panca cara temuan makna terhadap 

penurunan tingkat depresi pada pasien diabetes melitus di UPT Kesmas 

Blahbatuh 1 Tahun 2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu 

pengetahuan atau teori keperawatan khususnya di bidang jiwa tentang 

pengaruh pelatihan panca cara temuan makna terhadap tingkat depresi. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pelatihan panca cara temuan makna terhadap penurunan tingkat depresi pada 
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pasien diabetes melitus dengan berlandaskan pada kelemahan dari penelitian 

ini. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai salah satu 

intervensi untuk mengatasi depresi pada pasien diabetes melitus dalam melakukan 

prosedur tindakan keperawatan di puskesmas atau lembaga kesehatan lainnya. 

 

 


