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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) adalah kelainan metabolik akibat kerusakan pada 

sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya yang mengakibatkan terjadinya 

peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia (Brunner dan Suddarth, 

2014). Ada dua tipe diabetes melitus, yaitu Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

(IDDM) dan Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM). Diabetes 

merupakan salah satu masalah kesehatan dunia yang dapat mengakibatkan 

komplikasi sehingga dapat mengubah hidup penderitanya (IDF, 2017). 

Kejadian diabetes melitus selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Hasil survei yang dilakukan oleh IDF pada tahun 2017 menyebutkan bahwa 

prevalensi kejadian diabetes di dunia pada rentang usia 20-79 tahun adalah 8,8% 

dari total populasi 4,84 miliar orang yang berusia 20-79 tahun. Itu artinya, dari 

4,84 miliar orang yang berusia 20-79 tahun, 424,9 juta diantaranya mengalami 

diabetes. Indonesia menempati peringkat keenam terbanyak yang menderita 

diabetes di dunia setelah negara China, India, Amerika, Brazil dan Meksiko (IDF, 

2017). Prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 2,0% dari penduduk usia di atas 

15 tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dalam lima tahun terakhir, 

prevalensi diabetes di Indonesia sudah mengalami peningkatan 0,5% dari 

sebelumnya yang berjumlah 1,5% dalam rentang usia yang sama. Prevalensi 

diabetes di Bali sebesar 1,3% dari jumlah penduduk usia di atas 15 tahun (Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali, 2013). 
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Menurut catatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2017), jumlah kunjungan 

pasien diabetes melitus sebanyak 16.254 orang. Jumlah ini mengalami 

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah kunjungan pasien 

diabetes melitus pada tahun 2015 sebanyak 11.658 orang dan pada tahun 2016 

sebanyak 12.553 orang. Menurut catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 

(2018), jumlah kunjungan pasien diabetes melitus sebanyak 26.782 orang. 

Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2016 

terdapat 5.656 orang dan pada tahun 2017 terdapat 8.990 orang. Menurut hasil 

studi pendahuluan peneliti pada tanggal 2 Pebruari 2018 diperoleh data jumlah 

pasien penderita diabetes melitus di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I yaitu 

sebanyak 2.633 orang. 

Pasien dengan diabetes melitus selain memiliki gangguan fisik, juga memiliki 

gangguan psikologis. Individu dengan diabetes melitus berisiko tinggi mengalami 

depresi. Depresi yang dialami pada pasien diabetes melitus dapat terjadi akibat 

buruknya kontrol darah, kurangnya motivasi keluarga, hingga rasa khawatir akan 

terjadinya komplikasi. Dengan adanya kejadian depresi pada pasien dengan 

diabetes melitus, hal ini membuat adanya hubungan timbal balik yang negatif. 

Adanya timbal balik negatif ini akan memperburuk keadaan pasien diabetes 

melitus itu sendiri (Harista and Lisiswanti, 2015). 

Menurut Bintang & Laksana (2017) menyebutkan bahwa perubahan dalam 

hidup yang mendadak membuat penderita diabetes melitus menunjukkan reaksi 

psikologis yang negatif, diantaranya marah, merasa tidak berguna, stres dan 

depresi. Depresi yang dialami penderita diabetes dua kali lebih banyak di antara 

penduduk umumnya, dengan 15% sampai 30% dari pasien diabetes yang 
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memenuhi kriteria depresi. Ada alasan mengapa hubungan diabetes dan depresi 

itu penting. Salah satunya adalah gejala depresi membuat diabetes lebih sulit 

dikelola. Dalam studi menunjukkan bahwa penderita diabetes dengan gejala 

depresi seringkali memiliki kadar glukosa darah lebih tinggi dibandingkan pasien 

non-depresi. 

Upaya penanganan diabetes melitus difokuskan pada manajemen diri. 

Dikarenakan penyakit diabetes melitus sangat memengaruhi kualitas hidup 

penyandangnya, maka diperlukan mendapatkan perhatian serius dari semua pihak 

dan melakukan modifikasi gaya hidup yang lebih sehat. Pemberian intervensi 

yang berhubungan dengan masalah psikologi pasien diabetes melitus sangat 

berdampak terhadap manajemen diri pasien (Soelistijo, 2015). Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknik relaksasi otot progresif. 

Menurut penelitian Maghfirah (2015) dengan judul Relaksasi Otot Progresif 

Terhadap Stres Psikologis dan Perilaku Perawatan Diri Pasien Diabetes Melitus 

Tipe 2 dengan 30 responden yang terdiri dari 14 orang kelompok perlakuan dan 

16 orang dengan kelompok kontrol. Sebelum diberikan terapi relaksasi otot 

progresif, hasil pre-test pada kelompok perlakuan menunjukkan 9 orang 

mengalami stres ringan, 3 orang mengalami stres sedang, dan 2 orang mengalami 

stres berat. Hasil dari perlakuan teknik relaksasi otot progresif terhadap stres 

psikologis pada kelompok perlakuan didapatkan p = 0,014 (p = <0,050). Dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terapi relaksasi otot progresif dapat 

menurunkan stres psikologis. 

Menurut penelitian Sholihah (2015) dengan judul Pengaruh Relaksasi Otot 

Progresif Terhadap Tingkat Depresi Lansia di Desa Turigede Kec. Kepohbaru 
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Kab. Bojonegoro dengan 50 responden dengan depresi sedang. Kemudian 

diberikan terapi relaksasi otot progresif diperoleh hasil p = 0,000 (p < 0,050). 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terapi relaksasi otot progresif 

dapat menurunkan depresi pada lansia. 

Menurut hasil catatan kunjungan pasien di UPT. Kesmas Gianyar I pada 

tahun 2018 menunjukkan 19 orang mengalami depresi, data ini mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 8 orang mengalami depresi. Hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan terhadap 10 pasien diabetes melitus yang sedang 

menjalani rawat jalan di UPT. Kesmas Gianyar I didapatkan tingkat depresi 

ringan sebanyak 8 orang dan 2 orang diantaranya tidak mengalami depresi. 

Penanganan yang diberikan pada pasien diabetes melitus di UPT. Kesmas 

Gianyar I yaitu dengan pemberian obat golongan antidiabetes sulfonylurea yaitu 

metformin dan glibenclamide untuk mengontrol glukosa darah, mengecek kadar 

glukosa darah, serta melakukan perawatan luka apabila ada pasien diabetes 

melitus yang mengalami luka seperti gangren dan diabetic foot. Setelah 

pemberian penanganan tersebut, pasien tidak diberikan intervensi lain dan belum 

pernah menerapkan pemberian latihan relaksasi otot progresif dalam penanganan 

depresi pada pasien diabetes melitus. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Depresi 

pada Pasien Dengan Diabetes Melitus di Wilayah Kerja UPT. Kesmas Gianyar I 

Tahun 2019” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap depresi 

pada pasien dengan diabetes melitus di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I 

tahun 2019?”. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh terapi 

relaksasi otot progresif terhadap depresi pada pasien dengan diabetes melitus di 

wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I tahun 2019. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

a. Menganalisis hubungan antara usia dengan tingkat depresi pada pasien 

diabetes melitus di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I tahun 2019. 

b. Menganalisis hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat depresi pada 

pasien diabetes melitus di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I tahun 2019. 

c. Menganalisis hubungan antara pekerjaan dengan tingkat depresi pada pasien 

diabetes melitus di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I tahun 2019. 

d. Menganalisis hubungan antara pendidikan dengan tingkat depresi pada pasien 

diabetes melitus di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I tahun 2019. 

e. Mengukur tingkat depresi pada pasien diabetes melitus sebelum diberikan 

terapi relaksasi otot progresif di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I tahun 

2019. 
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f. Mengukur tingkat depresi pada pasien diabetes melitus setelah diberikan 

terapi relaksasi otot progresif di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I tahun 

2019. 

g. Membuktikan pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap depresi pada 

pasien dengan diabetes melitus di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I 

tahun 2019. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

keperawatan khususnya ilmu keperawatan jiwa (psikososial) dalam 

mengembangkan asuhan keperawatan pada pasien dengan dengan diabetes 

melitus yang berkaitan dengan aspek psikologinya agar kesehatan mental pasien 

dapat ditingkatkan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan memberikan informasi dan alternatif 

mengenai cara melakukan teknik relaksasi otot progresif sehingga masalah 

psikologi pasien diabetes melitus dapat diatasi sehingga penelitian ini akan 

menjadi acuan untuk perawatan psikologi pasien diabetes melitus yang dapat 

dilakukan pasien secara mandiri. 


