
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Melitus 

1. Definisi diabetes melitus 

Diabetes melitus adalah penyakit kronis serius yang terjadi baik ketika 

pankreas tidak menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah 

atau glukosa), atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin 

yang dihasilkannya. Diabetes melitus ditandai dengan peningkatan kadar glukosa 

darah (WHO, 2016). Diabetes melitus adalah suatu penyakit kronis yang terjadi 

ketika ada peningkatan kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak dapat 

menghasilkan hormon insulin yang cukup. Insulin adalah hormon penting yang 

diproduksi di pankreas kelenjar tubuh dan mengangkut glukosa dari aliran darah 

ke sel tubuh, tempat dimana glukosa diubah menjadi energi. Kurangnya insulin 

atau ketidakmampuan sel untuk merespon insulin menyebabkan kadar glukosa 

darah tinggi, atau hiperglikemia, yang merupakan ciri khas diabetes melitus 

(International Diabetes Federation, 2017). 

2. Klasifikasi diabetes melitus 

American Diabetes Association (2017) mengemukakan klasifikasi diabetes 

melitus adalah sebagai berikut : 

a. Diabetes tipe 1 terjadi karena kerusakan pada sel beta yang disebabkan oleh 

penyakit autoimun atau infeksi virus sehingga secara mutlak tubuh menjadi 

kekurangan insulin. 

b. Diabetes  tipe 2 karena sekresi insulin berkurang secara progresif, hal tersebut 
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sering berawal dari kondisi tubuh yang mengalami resistensi insulin. 

c. Gestational Diabetes Mellitus (GDM) merupakan jenis diabetes yang terjadi 

saat kehamilan dan umumnya terdiagnosis saat trimester II atau trimester III 

kehamilan. 

d. Jenis diabetes tertentu diakibatkan karena penyebab lain, misalnya sindrom 

diabetes monogenic (seperti diabetes neonatal dan diabetes follow-onset pada 

kaum muda (MODY), penyakit pankreas eksokrin (cystic fibrosis) dan 

penggunaan obat-obatan, misalnya glukokortikoid dan pengobatan HIV. 

3. Faktor risiko diabetes melitus 

Tandra (2008) mengemukakan faktor risiko timbulnya diabetes melitus 

adalah sebagai berikut : 

a. Keturunan  

Sekitar 50 persen pasien diabetes melitus tipe 2 mempunyai orang tua yang 

menderita diabetes dan lebih dari sepertiga pasien diabetes mempunyai saudara 

yang mengidap diabetes. Banyak penelitian dilakukan untuk mencari pertanda 

genetik pada kromosom penderita diabetes tipe 1 dan 2, dan ditemukan pada 

penderita tipe 1 memang ada gen terkait dengan terjadinya diabetes. Hal ini 

penting untuk melakukan screening dalam keluarga guna mendeteksi diabetes 

sedini mungkin. 

b. Ras atau etnis 

Beberapa ras tertentu, seperti suku Indian di Amerika, Hispanik, dan orang 

Amerika di Afrika, mempunyai risiko lebih besar terkena diabetes tipe 2. Diabetes 

tipe 1 pada orang Finlandia mencapai 40% dari populasi. Negara-negara Eropa, 

seperti Norwegia, Irlandia, Swedia, Denmark, dan Skotlandia, angka diabetes tipe 
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1 mencapai lebih dari 20%. Angka yang serupa ditemukan pula di Selandia Baru 

dan Australia. Pada orang hitam di Amerika, angka diabetes tipe 2 mencapai lebih 

dari 20% populasi, demikian pula pada suku Maori di Selandia Baru. 

c. Obesitas 

Dari 10 penderita diabetes tipe 2 sebanyak delapan penderitanya adalah 

mereka yang kelewat gemuk. Semakin banyak jaringan lemak, jaringan tubuh dan 

otot akan semakin resisten terhadap kerja insulin (insulin resistence), terutama 

bila lemak tubuh atau kelebihan berat badan terkumpul di daerah sentral atau 

perut (central obesity). Lemak ini akan memblokir kerja insulin sehingga glukosa 

tidak dapat diangkut kedalam sel dan menumpuk pada peredaran darah. 

d. Metabolic syndrome 

Sekitar 15 tahun yang lalu disebut sebagai syndrome X, yaitu keadaan 

seseorang yang gemuk, menderita tekanan darah tinggi, dan mempunyai 

kandungan gula dan lemak tinggi dalam darahnya.  Metabolic Syndrome adalah 

individu yang mempunyai kelainan, seperti 160/90 mmHg, trigliserida darah lebih 

dari 150 mg/dl, kolesterol HDL kurang dari 40 mg/dl, obesitas sentral dengan 

BMI lebih dari 30, lingkar pinggang melebihi 102 cm pada pria atau melebihi 88 

cm pada wanita, atau sudah terdapat mikroalbuminuria. 

e. Kurang gerak badan 

Semakin kurang gerak badan maka semakin mudah seseorang terkena 

diabetes. Olahraga atau aktivitas membantu kita untuk mengontrol berat badan, 

glukosa darah dibakar menjadi energi, sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif 

terhadap insulin, peredaran darah lebih baik, dan risiko terjadinya diabetes tipe 2 

akan menurun sampai 50%. Pada orang tua atau yang kurang bergerak, massa otot 
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berkurang sehingga pemakaian glukosa berkurang dan gula darah pun akan 

meningkat. 

f. Penyakit lain 

Beberapa penyakit tertentu dalam prosesnya cenderung diikuti dengan 

tingginya kadar glukosa darah di kemudian hari. Akibatnya, pasien juga bisa 

terkena diabetes. Penyakit-penyakit itu antara lain: hipertensi, gout (pirai) atau 

radang sendi akibat kadar asam urat dalam darah yang tinggi, penyakit jantung 

koroner, stroke, penyakit pembuluh darah perifer, atau infeksi kulit yang berulang. 

g. Usia  

Risiko terkena diabetes akan meningkat dengan bertambahnya usia, mereka 

yang kurang gerak badan, massa ototnya berkurang, dan berat badannya semakin 

bertambah. Namun dengan semakin banyaknya anak yang mengalami obesitas 

maka angka kejadian diabetes tipe 2 pada anak dan remaja pun semakin 

meningkat. 

h. Riwayat diabetes pada kehamilan 

Diabetes pada kehamilan atau gestational diabetes dapat terjadi pada 2-5% 

ibu hamil. Biasanya diabetes akan hilang setelah anak lahir, namun lebih dari 

setengahnya akan terkena diabetes di kemudian hari. Semua ibu hamil harus  

diperiksa glukosa darahnya. Ibu hamil dengan diabetes dapat melahirkan bayi 

besar dengan berat badan lebih dari 4 kg. Apabila ini terjadi, sangat besar 

kemungkinan ibu akan mengidap diabetes tipe 2. 

i. Infeksi  

Pada   kasus   diabetes  tipe  1  yang  terjadi  pada  anak, seringkali didahului  

dengan infeksi flu atau batuk pilek yang berulang-ulang. Penyebabnya adalah 
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infeksi oleh virus seperti mumps dan coxsackie, yang dapat merusak sel pankreas 

dan menimbulkan diabetes. 

j. Stres 

Sukar bagi kita menghubungkan pengaruh stres dengan timbulnya diabetes. 

Namun, yang pasti adalah bahwa stres yang hebat, seperti halnya infeksi hebat, 

trauma hebat, operasi besar, atau penyakit berat lainnya, menyabebkan hormon 

counter-insulin (yang kerjanya berlawanan dengan insulin) lebih aktif. Akibatnya, 

glukosa darah akan meningkat. Diabetes sekunder ini biasanya hilang bila 

pengaruh stresnya teratasi. Diabetes ini kadang ditemukan secara kebetulan pada 

waktu pasien memeriksakan glukosa darahnya. 

k. Pemakaian obat-obatan 

Beberapa obat dapat meningkatkan kadar glukosa darah dan bahkan bisa 

menyebakan diabetes. Obat-obatan yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah 

antara lain adalah hormone sterod, beberapa obat anti hipertensi, dan obat-obatan 

untuk menurunkan kolesterol.  

4. Keluhan dan gejala diabetes melitus 

Wijaya dan Putri (2013) mengemukakan keluhan dan gejala pada penderita 

diabetes melitus antara lain : 

a. Keluhan klasik 

1) Banyak kencing (poliuria) 

Karena sifatnya, kadar glukosa darah yang tinggi akan menyebabkan banyak  

kencing. Kencing yang sering dan dalam jumlah banyak akan sangat mengganggu 

penderita, terutama pada waktu malam hari. 
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2) Banyak minum (polidipsia) 

Rasa haus amat sering dialami penderita karena banyaknya cairan yang 

keluar melalui kencing. Keadaan ini justru sering disalah tafsirkan. Dikiranya 

sebab rasa haus ialah udara yang panas atau beban kerja yang berat. Untuk 

menghilangkan rasa haus itu penderita banyak minum. 

3) Banyak makan (polifagia) 

Rasa lapar yang semakin besar sering timbul pada penderita Diabetes 

Melitus karena pasien mengalami keseimbangan kalori negative, sehingga timbul 

rasa lapar yang sangat besar. Untuk menghilangkan rasa lapar itu penderita 

banyak makan. 

4) Penurunan berat badan dan rasa lemah 

Penurunan berat badan yang berlangsung dalam relative singkat harus 

menimbulkan kecurigaan. Rasa lemah yang hebat yang menyebabkan penurunan 

prestasi dan lapangan olahraga juga mencolok. Hal ini disebabkan glukosa dalam 

darah tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga sel kekurangan bahan bakar untuk 

menghasilkan tenaga. Untuk kelangsungan hidup, sumber tenaga terpaksa diambil 

dari cadangan lain yaitu sel lemak dan otot. Akibatnya penderita kehilangan 

jaringan lemak dan otot sehingga menjadi kurus. 

b. Keluhan Lain 

1) Gangguan saraf tepi / kesemutan 

Penderita mengeluh rasa sakit atau kesemutan terutama pada kaki di waktu 

malam hari, sehingga mengganggu tidur. 

2) Gangguan penglihatan 

Pada   fase  awal  diabetes  sering   dijumpai   gangguan   penglihatan   yang  
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mendorong penderita untuk mengganti kacamatanya berulang kali agar tetap dapat 

melihat dengan baik. 

3) Gatal / bisul 

Kelainan kulit berupa gatal, biasanya terjadi di daerah kemaluan dan daerah 

lipatan kulit seperti ketiak dan di bawah payudara. Sering pula dikeluhkan 

timbulnya bisul dan luka yang lama sembuhnya. Luka ini dapat timbul karena 

akibat hal yang sepele seperti luka lecet karena sepatu atau tertusuk peniti. 

4) Gangguan ereksi 

Gangguan ereksi ini menjadi masalah, tersembunyi karena sering tidak 

secara terus terang dikemukakan penderitanya. Hal ini terkait dengan budaya 

masyarakat yang masih terasa tabu membicarakan masalah seks, apalagi 

menyangkut kemampuan atau kejantanan seseorang. 

5) Keputihan 

Pada wanita, keputihan dan gatal merupakan keluhan yang sering ditemukan 

dan kadang-kadang merupakan satu-satunya gejala yang dirasakan. 

5. Kriteria diagnostik diabetes melitus 

International Diabetes Federation (2017) mengemukakan beberapa kriteria 

untuk mendiagnosis diabetes melitus yang berpedoman pada World Health 

Organization (WHO) dan American Diabetes Association (ADA) tahun 2017 

antara lain : 

a. HbA1c  ≥  6,5%  atau setara dengan 48 mmol/L 

b. Kadar glukosa plasma acak (sewaktu-waktu) ≥ 11,1 mmol/L (200 mg/dL) 

ditemukan pada individu yang memiliki gejala khas diabetes 

c. Kadar glukosa plasma puasa ≥ 7,0 mmol/L (126 mg/dL) 
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d. Kadar glukosa plasma ≥ 11,1 mmol/L (200 mg/dL) 2 jam setelah glukosa 

diberikan sebanyak 75 g per oral (oral glucose tolerance test, OGTT). 

6. Komplikasi diabetes melitus 

International Diabetes Federation (2017) mengemukakan komplikasi 

diabetes melitus sebagai berikut : 

a. Penyakit jantung (kardiovaskular) : diabetes melitus juga terkait dengan 

tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol, yang menyebabkan peningkatan risiko 

komplikasi kardiovaskular seperti angina, penyakit arteri coroner, infark miokard, 

stroke, dan gagal jantung kongestif. 

b. Penyakit mata (retinopati diabetik) : terjadi secara langsung akibat tingginya 

kadar glukosa darah kronis, kerusakan pada kapiler retina, yang menyebabkan 

kebocoran kapiler dan penyumbatan kapiler. Selanjutnya mengakibatkan 

hilangnya penglihatan dan akhirnya, kebutaan. Komplikasi dari retinopati diabetic 

selain kebutaan, yaitu katarak, glaucoma, kehilangan kemampuan focus dan 

penglihatan ganda. Hal ini dapat dikelola melalui pemeriksaan mata secara teratur 

dan menjaga glukosa dan kadar lipid pada atau mendekati normal. 

c. Penyakit ginjal (nefropati diabetik) : disebabkan oleh kerusakan pembuluh 

darah kecil di ginjal yang mengarah ke ginjal menjadi kurang efisien atau gagal 

sama sekali. Penyakit ginjal jauh lebih umum pada orang dengan diabetes 

dibanding mereka yang tanpa diabetes. Mempertahankan tingkat normal di dekat 

gula darah dan tekanan darah dapat sangan mengurangi risiko penyakit ginjal. 

d. Penyakit saraf (neuropati diabetik) dan diabetic foot : diabetes melitus dapat 

menyebabkan kerusakan saraf di seluruh tubuh saat glukosa darah dan tekanan 

darah yang terlalu tinggi. Hal ini dapat menyebabkan masalah pencernaan, 
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disfungsi ereksi, dan banyak fungsi lainnya. Di antara daerah yang paling sering 

terkena adalah esktremitas, khususnya kaki, kerusakan saraf di daerah ini disebut 

neuropati perifer, dan dapat menyebabkan nyeri, kesemutan, dan hilangnya rasa. 

Hilangnya rasa sangat penting karena dapat memungkinkan luka tanpa diketahui, 

menyebabkan infeksi serius, dan kemungkinan amputasi. Manajemen yang 

komprehensif dapat mengatasi sebagian besar amputasi yang berkaitan dengan 

diabetes dapat dicegah. 

e. Kesehatan mulut : pasien diabetes melitu memiliki peningkatan risiko radang 

gusi (periodontitis) atau hyperplasia gingival jika glukosa darah tidak dikelola 

dengan baik. Periodontitis adalah penyebab utama kehilangan gigi. Kondisi oral 

terkait diabetes lainnya termasuk pembusukan gigi, kandidiasis, lumut, planus, 

gangguan neurosensory, disfungsi saliva dan xerostomia, dan gangguan rasa. 

f. Komplikasi kehamilan (gestational diabetes): wanita dengan semua jenis 

diabetes selama kehamilan berisiko sejumlah komplikasi jika mereka tidak hati-

hati memantau dan mengelola kondisi mereka. Untuk mencegah kerusakan organ 

untuk janin, wanita dengan diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 harus mencapai 

kadar glukosa sasaran sebelum konsepsi. Glukosa darah tinggi selama kehamilan 

dapat menyebabkan janin menjadi kelebihan berat badan. 

7. Penatalaksanaan diabetes melitus 

PERKENI (2015) mengemukakan penatalaksanaan diabetes melitus secara 

umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes. Tujuan 

tersebut dapat tercapai jika dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, 

berat badan, dan profil lipid melalui pengelolaan pasien secara komprehensif. 

Penatalaksanaan diabetes melitus antara lain : 
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a. Edukasi 

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu dilakukan sebagai 

bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari 

pengelolaan diabetes melitus secara holistik. 

b. Terapi nutrisi medis 

Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes melitus hampir sama 

dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. 

Penyandang diabetes melitus perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya 

keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada 

mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi 

insulin itu sendiri. 

c. Latihan jasmani 

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes 

melitus tipe 2 apabila tidak disertai adanya nefropati. Kegiatan jasmani sehari-hari 

dan latihan jasmani dilakukan secara secara teratur sebanyak 3-5 kali perminggu 

selama sekitar 30-45 menit, dengan total 150 menit perminggu. Jeda antar latihan 

tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Latihan jasmani selain untuk menjaga 

kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas 

insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang 

dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang 

(50-70% denyut jantung maksimal) seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, 

dan berenang. Denyut jantung maksimal dihitung dengan cara mengurangi angka 

220 dengan usia pasien. 
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d. Terapi farmakologis 

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan 

bentuk suntikan. 

1) Obat antihiperglikemia oral 

Berdasarkan cara kerjanya obat antihiperglikemia oral dibagi menjadi lima 

golongan antara lain : pemacu sekresi insulin (insulin secretagogue), peningkat 

sensitivitas terhadap insulin, penghambat absorpsi glukosa, penghambat DPP-IV 

(Dipeptidyl Peptidase-IV), dan penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Co-

transporter 2). 

2) Obat antihiperglikemia suntik 

Obat antihiperglikemia suntik dibagi menjadi dua, yaitu insulin dan agonis 

GLP-1/Incretin Mimetic 

3) Terapi kombinasi 

Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan hal yang utama dalam 

penatalaksanaan DM, namun bila diperlukan dapat dilakukan bersamaan dengan 

pemberian obat antihiperglikemia oral tunggal atau kombinasi sejak dini. Terapi 

kombinasi obat antihiperglikemia oral, baik secara terpisah ataupun fixed dose 

combination, harus menggunakan dua macam obat dengan mekanisme kerja yang 

berbeda. Pada keadaan tertentu apabila sasaran kadar glukosa darah belum 

tercapai dengan kombinasi dua macam obat, dapat diberikan kombinasi dua obat 

antihiperglikemia dengan insulin. Pada pasien yang disertai dengan alasan klinis 

dimana insulin tidak memungkinkan untuk dipakai, terapi dapat diberikan 

kombinasi tiga obat antihiperglikemia oral. 
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e. Psikoterapi 

Riwayat kesehatan pasien diabetes melitus tidak hanya dikaji dari aspek 

biologis dan komplikasi dari diabetes melitus namun disertakan pengkajian 

terhadap kesehatan mental pasien seperti skrining masalah psikososial yang 

menghambat manajemen diri pasien diabetes melitus. Gejala depresi pada pasien 

diabetes menunjukkan perlunya pemantauan terhadap depresi secara rutin 

sehingga diperlukan perawatan kesehatan mental.  Pengkajian terhadap kesehatan 

mental sangat penting pada pasien diabetes melitus untuk mengetahui tingkat 

kecemasan dan depresi karena akan mempermudah dalam memberikan 

psikoterapi  (American Diabetes Association, 2017). 

 

B. Diabetes Melitus dan Depresi 

Manurut Patel (2014)  diabetes dan depresi adalah dua masalah kesehatan 

utama yang sering hidup berdampingan dalam populasi umum. Meskipun 

keduanya adalah kondisi yang terisolasi, bukti yang berkembang menunjukkan 

hubungan yang kuat antara keduanya. Studi menunjukkan bahwa orang dengan 

diabetes memiliki peningkatan risiko depresi dan sebaliknya. Ketika diabetes dan 

depresi hidup berdampingan maka akan meningkatkan mortalitas keseluruhan 

pasien diabetes melitus. 

Penelitian oleh Rajangam, Priyashini dan Manickam (2018) dengan 

melibatkan 100 pasien diabetes melitus di atas usia 40 tahun menunjukkan bahwa 

bila dibandingkan dengan pasien diabetes terkontrol, pasien yang tidak terkontrol 

memiliki prevalensi lebih banyak mengalami depresi. Pada saat dilakukan analisis 

statistik dengan membandingkan kelompok diabetes terkontrol dan tidak 
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terkontrol menggunakan Chi-square ditemukan p value < 0,0016 yang signifikan 

secara statistik. Odds Ratio (OR) yang diperoleh adalah 2,79 yang menyiratkan 

bahwa penderita diabetes yang tidak terkontrol memiliki risiko dua kali lipat 

untuk menghadapi depresi bila dibandingkan dengan pasien dengan kontrol 

glikemik yang baik. 

Penelitian lain oleh El-Shafie, Omar dan Ramadan (2011) menemukan 

bahwa dari 125 responden, lebih dari dua pertiga (74,4%) pasien mengalami 

depresi dengan 24,8% mengalami depresi ringan, 37,6% depresi sedang, dan 12% 

depresi berat, serta hampir 88,8% pasien memiliki komplikasi diabetes. Penelitian 

ini menunjukkan korelasi yang kuat antara depresi dan diabetes terutama pada 

pasien diabetes yang memiliki komplikasi. Secara khusus, pasien yang depresi 

cenderung memiliki perawatan diri yang lebih buruk, gejala fisik yang lebih 

parah, dan lebih kecil kemungkinannya untuk mematuhi perawatan yang 

ditentukan. 

Berdasarkan Badescu et al. (2016) meninjau dari beberapa penelitian 

tentang diabetes melitus dan depresi menunjukkan bahwa depresi terjadi dua 

hingga tiga kali lebih tinggi pada pasien diabetes melitus. Faktor penyebab depresi 

pada diabetes adalah faktor lingkungan (faktor epigenetik), status sosial ekonomi 

rendah, kurangnya latihan fisik, dan diet. Permasalahan pada faktor tersebut 

berupa aktivasi dan gangguan sistem stres. Stres kronis mengaktifkan 

hipotalamus-hipofisis-adrenal axis (HPA-axis) dan sistem saraf simpatis (SNS), 

meningkatkan produksi kortisol di korteks adrenal, dan produksi adrenalin dan 

noradrenalin di medula adrenal. Hiperkortisolemia kronis dan aktivasi SNS yang 
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berkepanjangan meningkatkan resistensi insulin, obesitas visceral dan 

menyebabkan sindrom metabolik dan diabetes melitus tipe 2.  

 

C. Depresi 

1. Pengertian 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). Depresi merupakan 

gangguan perasaan yang dapat terjadi secara berulang ditandai dengan kesedihan, 

kehilangan gairan, terganggunya nafsu makan, merasa mudah lelah, dan biasanya 

pasien memiliki konsentrasi yang buruk sehingga aktifitas pasien tersebut akan 

terganggu ketika telah mengalami tanda dan gejala depresi (WHO, 2017). 

2. Faktor risiko depresi 

Lubis (2016) mengemukakan beberapa faktor risiko depresi antara lain : 

a. Faktor fisiologis 

1) Faktor genetik  

Adanya riwayat keturunan penderita depresi berat di dalam keluarga akan 

memperbesar risiko seseorang menderita gangguan depresi. 

2) Susunan kimia otak dan tubuh 

Ketidakseimbangan bahan kimia di otak dan tubuh dapat mengendalikan 

emosi kita. Pada pasien depresi ditemukan adanya perubahan kadar 

neurotransmitter di otaknya. Perubahan bahan kimia sering kali disebabkan oleh 

kebiasaan mengonsumsi alkohol, obat-obatan, dan merokok. 
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3) Faktor usia 

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda, yaitu 

remaja dan orang dewasa lebih banyak terkena depresi. Namun sekarang ini usia 

rata-rata penderita depresi semakin menurun yang menunjukkan bahwa remaja 

dan anak-anak semakin banyak terkena depresi. 

4) Jenis kelamin 

Wanita dua kali lebih sering terdiagnosis menderita depresi daripada pria. 

Bukan berarti wanita lebih mudah terserang depresi, karena wanita lebih sering 

mengakui adanya depresi daripada pria dan dokter lebih dapat mengenali depresi 

pada wanita. 

5) Gaya hidup 

Gaya hidup yang tidak sehat dapat juga mengakibatkan depresi. Tubuh yang 

tidak sehat biasanya dipengaruhi oleh faktor makan yang tidak baik, tubuh kurang 

tidur, kurang olahraga, dan kurang nutrisi dapat mengakibatkan depresi. Gaya 

hidup yang tidak sehat juga dapat memicu timbulnya penyakit seperti diabetes 

melitus yang mengakibatkan depresi. 

6) Obat-obatan terlarang 

Sistem saraf di otak akan dipengaruhi fungsinya ketika mengonsumsi obat-

obatan terlarang dan menimbulkan ketergantungan. 

7) Kurangnya cahaya matahari 

Penderita seasonal affective disorder akan merasa lebih baik saat tubuhnya 

terkena cahaya matahari. Ketika berada di bawah sinar matahari seketika mereka 

merasa nyaman. Namun saat musim dingin tiba mereka merasa depresi. 
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b. Faktor psikologis 

1) Kepribadian 

Aspek kepribadian sangat mempengaruhi derajat depresi yang dialami. 

Konsep diri, pola pikir, penyesuaian diri, dan kepribadian semua hal tersebut 

mempengaruhi derajat depresi. 

2) Pola pikir 

Seseorang yang memiliki pola pikir yang cenderung negatif akan rentan 

terkena depresi. 

3) Harga diri 

Harga diri rendah akan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Ketika 

seseorang merasa harga dirinya rendah maka akan menjadi stres kemudian 

depresi. 

4) Stres 

Stres berat dapat mengakibatkan depresi. Reaksi stres yang berkepanjangan 

akan berdampak besar terhadap kondisi psikologis seseorang. 

5) Lingkungan kerja 

Seseorang yang akan mengalami depresi diakibatkan oleh kehilangan orang 

tua ketika masih anak-anak, kurangnya kasih sayang dari orang tua ketika masih 

kecil, dan penyiksaan fisik dan seksual. 

6) Penyakit jangka panjang 

Penyakit yang diderita dalam jangka waktu yang panjang dapat 

mengakibatkan depresi karena pasien akan merasa tidak nyaman, ketergantungan, 

ketidakamanan, dan perasaan tidak berguna. 
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7) Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan faktor perlindungan terhadap depresi. Orang 

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menggunakan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan berperilaku lebih sehat seperti menurunkan kebiasaan 

merokok, menghindari kegemukan, dan cenderung lebih sedikit melakukan tindak 

kejahatan dibandingkan mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah 

(Palizgir, Bakhtiari dan Esteghamati, 2013). 

8) Status Pekerjaan 

Status pekerjaan dapat menyebabkan depresi karena orang yang 

menganggur lebih rentan terhadap depresi. Hal ini dikarenakan kurangnya fungsi 

sosiologis individu yang menganggur, seperti struktur waktu, status dan identitas, 

kontak sosial, partisipasi dalam tujuan kolektif, serta aktivitas rutin (Palizgir, 

Bakhtiari dan Esteghamati, 2013) 

3. Gejala depresi 

Lubis (2016) mengemukakan gejala pada depresi dibagi menjadi tiga gejala 

sebagai berikut : 

a. Gejala fisik 

Menurut beberapa ahli, gejala depresi yang terlihat memang 

memperlihatkan rentang serta variasi yang luas sesuai dengan ringan hingga 

beratnya depresi yang dialami. Tetapi secara garis besar gejala fisik umum yang 

mudah dideteksi antara lain : 

1) Gangguan pola tidur. Seseorang biasanya sulit tidur, terlalu cepat terbangun, 

dan sedikit tidur. 
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2) Menurut aktivitasnya. Seseorang yang mengalami depresi secara umum akan 

memperlihatkan perilaku yang pasif dan lebih menyukai kegiatan yang tidak 

melibatkan orang lain seperti makan, tidur, dan menonton TV. 

3) Efisiensi kerja seseorang yang terkena depresi akan menurun, karena 

kesulitan untuk memfokuskan perhatian atau pikiran pada suatu pekerjaan 

sehingga energi mereka sulit terfokuskan pada suatu hal yang prioritas. 

Kebanyakan dari mereka melakukan hal yang tidak efisien dan tidak berguna, 

seperti ngemil, melamun, merokok terus-menerus, dan sering menelepon 

yang tidak perlu. Metode kerja seorang yang terkena depresi menjadi kurang 

terstruktur, lamban, dan kurang sistematis, 

4) Produktivitas kerja menurun karena orang yang terkena depresi akan 

mengalami penurunan motivasi kerja. 

5) Mudah merasa letih dan sakit. Orang depresi selalu menyimpan perasaan 

negatif oleh karena itu seseorang yang terkena depresi akan merasa terbebani 

pikirannya dan sangat jelas hal itu membuat penderita merasa letih. 

b. Gejala psikis 

1) Kehilangan rasa percaya diri, orang yang mengalami depresi selalu 

memandang segala sesuatu negatif. 

2) Sensitif, seseorang yang depresi akan sering mengaitkan segala peristiwa 

dengan dirinya walaupun hal tersebut bersifat netral namun dipandang 

negatif. 

3) Merasa diri tidak berguna. Perasaan ini muncul karena mereka merasa gagal 

dalam bidang atau lingkungan yang seharusnya dikuasai. 
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4) Perasaan bersalah. Sebagian besar orang yang mengalami depresi memiliki 

perasaan bersalah karena segala kegagalan dipandang sebagai hukuman untuk 

dirinya. 

5) Perasaan terbebani. Mereka yang menderita depresi merasa terbeban berat 

karena merasa terlalu dibebani tanggung jawab yang berat. 

c. Gejala sosial 

Mereka yang mengalami depresi merasa cenderung menunjukkan perilaku 

yang negatif pada lingkungannya, seperti selalu mudah tersinggung, mudah 

marah, sensitif, perasaan cemas, minder ketika berada diantara kelompok dan 

interaksi social terbatas karena mereka lebih sering menyendiri. 

4. Alat ukur depresi 

Beck Depression Inventory (BDI) adalah alat ukur yang biasa digunakan 

untuk mengukur level depresi. Skala untuk BDI pada awalnya dibuat dari 

deskripsi pasien tentang gejala yang dialami seperti suasana hati, pesimisme, rasa 

gagal, ketidakpuasan diri, rasa bersalah, ide bunuh diri, menangis, lekas marah, 

penarikan sosial, susah tidur, kelelahan, nafsu makan, penurunan berat badan, dan 

tuduhan diri sendiri. Setelah American Psychiatric Association (APA) 

menerbitkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth 

Edition (DSM-IV), BDI direvisi pada tahun 1996 sehingga mencerminkan 

perubahan pada kriteria diagnostik untuk Major Depressive Disorder, menjadi 

BDI-II. BDI-II memuat 21 pernyataan yang diberi skor dari 0 hingga 3  (Jackson-

Koku, 2016). 

Pemanfaatan BDI-II masih terus berkembang ke berbagai praktik klinis dan 

non-klinis untuk mengidentifikasi gejala depresi yang mungkin tidak diakui dan 
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tidak terdiagnosis. Sama dengan banyak alat ukur lainnya, kredibilitas dan 

kegunaan BDI-II telah dipertanyakan tetapi studi penelitian telah membuktikan 

bahwa BDI-II berhasil  menunjukkan hasil yang ingin diukur (Farinde, 2013). 

Tabel 1 

Kisi-kisi Item BDI-II 

 

No Komponen Item BDI-II No. Item Jumlah 
 

1 2 3 4 

1 Manifestasi emosional : kesedihan, 

ketidakpuasan, perasaan bersalah, tidak 

menyukai diri sendiri, menangis, dan lekas 

marah 

1,4,5,7,10, dan 11 6 

2 Manifestasi kognitif : perasaan akan 

mendapatkan hukuman, mengkritik diri 

sendiri, keraguan dalam mengambil 

keputusan, kesan citra tubuh yang dianggap 

buruk, dan kecemasan terhadap kesehatan 

2,6,8,13,14, dan 

20 

6 

3 Manifestasi motivasional : perasaan gagal, 

keinginan untuk bunuh diri, menarik diri 

dari pergaulan, dan produktivitas kerja. 

3,9,12, dan 15 4 

4 Manifestasi vegetatif atau fisik : gangguan 

tidur, kelelahan, nafsu makan menurun, 

berat badan menurun, dan penurunan minat 

terhadap seks. 

16,17,18,19,20, 

dan 21 

5 

Sumber : (Beck, 1996) dengan buku Manual for The Depression Inventory-II 
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Tabel 2  

Skoring Beck Depression Inventory II 
 

Pernyataan 

(Butir) 

Pilihan Jawaban dan Skor Masing-masing 

A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 7 

01 0 1 2 2 3 - 

02 0 1 2 2 3 - 

03 0 1 2 2 3 - 

04 0 1 2 2 3 - 

05 0 1 2 2 3 - 

06 0 1 2 3 3 - 

07 0 1 2 2 3 - 

08 0 1 2 3 - - 

09 0 1 2 2 3 3 

10 0 1 2 3 - - 

11 0 1 2 3 - - 

12 0 1 2 3 - - 

13 0 1 2 3 - - 

14 0 1 2 3 - - 

15 0 1 2 2 3 - 

16 0 1 2 3 - - 

17 0 1 2 3 - - 

18 0 1 2 3 - - 

19 0 1 2 3 - - 

20 0 1 2 3 - - 

21 0 1 2 3 - - 

Sumber : (Beck, 1996) dengan buku Manual for The Depression Inventory-II 

 

Pasien akan memilih salah satu pernyataan yang terdapat pada setiap item 

dalam BDI-II. Setiap item terdiri dari 4-6 pernyataan yang dapat mewakili setiap 

manifestasi penilaian diri pasien dengan jumlah skor total BDI-II adalah 0-63 

dengan skor 0-13 normal, 14-19 depresi ringan, 20-28 depresi sedang, dan 29-63 

depresi berat. 
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D. Panca Cara Temuan Makna 

1. Pengertian pelatihan panca cara temuan makna 

Bastaman mengembangkan teknik logoterapi untuk membantu diri 

mengembangkan pribadi. Teknik-teknik tersebut menggunakan pendekatan 

kebudayaan Indonesia serta menggunakan Bahasa Indonesia yang disebut panca 

cara temuan makna. Pelatihan panca cara temuan makna adalah latihan dalam 

menerapkan prinsip-prinsip kebermaknaan hidup untuk membantu seseorang agar 

lebih mendalami dan menyadari pengalaman dan kondisi kehidupan pribadi dan 

kehidupan sosialnya, kemudian memahaminya dari sudut pandang baru, sehingga 

ia benar-benar memahami arti dan tujuan-tujuan hidup yang didambakan 

(Bastaman, 2007). 

Teknik pelatihan panca cara temuan makna berupa pelatihan yang 

didasarkan pada prinsip panca sadar. Prinsip-prinsip tersebut adalah sadar akan 

citra diri yang diidam-idamkan, sadar terhadap kelebihan dan kelemahan diri 

sendiri, sadar terhadap unsur yang menunjang dan menghambat lingkungan, sadar 

terhadap pendekatan dan pengembangan pribadi, serta sadar terhadap tokoh 

idaman sebagai teladan (Bastaman, 2007). 

2. Tujuan pelatihan panca cara temuan makna 

Tujuan dilakukannya pelatihan adalah untuk menunjukkan pentingnya 

menemukan dan menetapkan makna dan tujuan hidup yang jelas dan nyata. Selain 

itu, memperkenalkan asas-asas dan metode menemukan makna hidup dan 

memberikan contoh bagaimana teknik-teknik menemukan makna hidup yang 

dapat diterapkan dan dikembangkan sendiri (Bastaman, 2007). 
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3. Teknik pelatihan panca cara temuan makna 

Bastaman (2007) mengemukakan panca cara temuan makna terdiri dari lima 

sesi pelatihan antara lain : 

a. Pemahaman diri 

Pemahaman diri dapat dilakukan dengan mengenali kekuatan dan 

kelemahan diri sendiri secara objektif. Kekuatan dan kelemahan tersebut baik 

yang masih berupa potensi maupun yang sudah teraktualisasi. Kekuatan yang 

dimiliki tersebut hendaknya dikembangkan, sedangkan kelemahan dalam diri 

dihambat dan dikurangi intensitasnya. Tujuan pemahaman diri ini berguna untuk 

membantu memperluas dan mendalami aspek-aspek kepribadian dan corak 

kehidupan seseorang. Selain itu, juga untuk menyadari keadaan diri sendiri 

(seperti bakat, kemampuan, dan sifat-sifat positif) yang selama ini terpendam dan 

belum dikembangkan serta menyadari apa yang sedang didambakan pada saat 

sekarang untuk kehidupan kedepannya. 

b. Bertindak positif 

Bertindak positif dapat dilakukan dengan menerapkan dan melaksanakan hal 

yang bermanfaat dan baik dalam perilaku sehari-hari. Tujuan bertindak positif 

adalah untuk menanamkan dalam pikiran mengenai hal yang baik dan bermanfaat. 

Hal tersebut diharapkan terungkap dalam perilaku nyata dan benar-benar 

menerapkan hal yang baik dalam perilaku sehari-hari. 

c. Pengakraban hubungan 

Pengakraban hubungan ini merupakan langkah untuk meningkatkan 

hubungan baik dengan orang lain, sehingga muncul perasaan saling percaya, 

saling memerlukan, serta saling membantu. Tujuan pengakraban adalah untuk 
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membina hubungan yang akrab dengan orang lain. Hal tersebut merupakan hal 

yang penting karena dengan hubungan yang akrablah seseorang dapat merasakan 

dibutuhkan oleh orang lain dan membutuhkan orang lain, dicintai dan mengasihi 

orang lain dengan tulus tanpa mementingkan diri sendiri. 

d. Pendalaman catur nilai 

Pemahaman catur nilai ini merupakan teknik untuk memahami dan 

memenuhi empat sumber yang menjadi sumber makna hidup. Sumber makna 

hidup tersebut adalah nilai-nilai kreatif (karya, kerja, mencipta), nilai penghayatan 

(keindahan, kebenaran, kasih, iman), nilai-nilai bersikap (menerima dan 

mengambil sikap yang tepat terhadap penderitaan yang tidak dapat dihindari), 

serta nilai-lai pengharapan (percaya akan adanya perubahan yang lebih baik di 

masa depan).  

e. Ibadah 

Ibadah merupakan usaha untuk memahami dan melaksanakan yang 

diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mencegah untuk melakukan hal 

yang menjadi laranganNya. Tujuan dari ibadah adalah untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara-cara yang telah diajarkanNya dalam 

ajaran agama. 

 

E. Pengaruh Pelatihan Panca Cara Temuan Makna Berdasarkan Konsep 

Logoterapi Terhadap Penurunan Tingkat Depresi Pada Pasien Diabetes 

Melitus 

Penelitian oleh Trisnapati, Yuliadi dan Priyatama (2012) menemukan bahwa 

terjadi penurunan skor depresi pada lansia setelah diberikan perlakuan berupa 



 

31 

 

 

pelatihan kebermaknaan hidup. Hasil uji wilcoxon signed rank test  menunjukkan 

p value sebesar 0,039 (p<0,05), artinya pelatihan kebermaknaan hidup efektif 

dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia. Pelatihan kebermaknaan hidup 

yang terdiri dari pemahaman diri, bertindak positif, pengakraban hubungan, 

pendalaman catur nilai, dan ibadah akan mampu menurunkan tingkat depresi pada 

lansia sehingga mampu mewujudkan lansia dengan kualitas hidup yang lebih baik 

dan merasa lebih bahagia. Kebahagiaan akan membuat seseorang terhindar dari 

tekanan hidup yang mengarah pada depresi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriana dan Hadjam (2016) menemukan 

bahwa intervensi logoterapi yang terdiri dari pemahaman diri, bertindak positif, 

pengakraban hubungan, pendalaman catur nilai, dan ibadah terbukti mampu 

menurunkan tingkat depresi dan meningkatkan kebermaknaan hidup pada 

perempuan KDRT. Hasil terapi ini menunjukkan bahwa proses logoterapi dapat 

memberikan dampak bagi aspek-aspek depresi, yaitu kognitif, afektif, dan somatis 

yang dialami partisipan. Penilaian negatif individu dialihkan agar bisa kearah 

yang lebih positif dengan cara mengenali sifat-sifat yang ingin ditingkatkan dan 

ingin dikurangi.  

Pelatihan panca cara temuan makna berdasarkan konsep logoterapi dapat 

meningkatkan kualitas spiritual karena selain membantu lanjut usia yang 

mengalami depresi dalam memahami diri sendiri, bertindak positif, serta 

meningkatkan kualitas hubungan sesama manusia, logoterapi juga membantu 

untuk mendalami catur nilai kehidupan. Pendekatan logoterapi pada dasarnya 

adalah untuk meningkatkan motivasi utama manusia, yaitu hidup bermakna. 

Teknik agar hidup lebih bermakna dapat meningkatkan pemahaman adanya 
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potensi dalam diri dan meningkatkan kesadaran akan sumber potensi tersebut 

kemudian memanfaatkannya untuk dapat bangkit terhadap penderitaan. Kondisi 

untuk bangkit dari penderitaan tersebut dapat menurunkan gejala-gejala depresi 

yang muncul pada lanjut usia yang tinggal di panti werdha (Setiawan, 2016). 

 

 


