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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Melitus 

1. Definisi diabetes melitus 

Diabetes melitus didefinisikan sebagai sekumpulan gangguan metabolik yang 

ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat 

kerusakan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Glukosa secara normal 

bersirkulasi dalam jumlah tertentu dalam darah. Glukosa dibentuk di hati dari 

makanan yang dikonsumsi. Insulin, yaitu suatu hormon yang diproduksi pankreas 

yang mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan mengatur produksi dan 

penyimpanannya. Pada diabetes, kemampuan tubuh untuk bereaksi terhadap 

insulin dapat menurun, atau pankreas dapat menghentikan sama sekali produksi 

insulin. Keadaan ini menimbulkan hiperglikemia yang dapat mengakibatkan 

komplikasi metabolik akut seperti diabetes ketoasidosis dan sindrom 

hiperglikemik hiperosmoler nonketotik (HHNK) (Brunner & Suddarth, 2014). 

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolik kronis yang 

ditandai peningkatan glukosa darah (hiperglikemia), disebabkan karena 

ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin. Insulin dalam tubuh 

dibutuhkan untuk memfasilitasi masuknya glukosa dalam sel agar dapat 

digunakan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. Berkurang atau tidak adanya 

insulin menjadikan glukosa tertahan di dalam darah dan menimbulkan 

peningkatan gula darah, sementara sel menjadi kekurangan glukosa yang sangat 

dibutuhkan dalam kelangsungan dan fungsi sel (Tarwoto et al., 2016).  
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2. Kriteria diabetes melitus 

Menurut Tarwoto et al. (2016), untuk menentukan seseorang terdiagnosis 

menderita diabetes melitus adalah memenuhi 2 dari 3 kriteria sebagai berikut: 

a. Adanya tanda dan gejala DM ditambah kadar gula darah acak atau random 

lebih atau sama dengan 200 mg/dl. 

b. Gula darah puasa atau Fasting Blood Sugar (FBS) lebih besar atau sama 

dengan 126 mg/dl (puasa sekurangnya 8 jam). 

c. Hasil Glukose Toleran Test (GTT) lebih besar atau sama dengan 200 mg/dl, 2 

jam sesudah makan. 

Sedangkan pre diabetes melitus yaitu Impaired Glucose Tolerance (IGT) jika 

hasil pemeriksaan 2 jam sesudah makan glukosa > 140 s.d <200 mg/dl, dan 

Impaired Fasting Glucose (IFG), jika hasil pemeriksaan glukosa darah puasa > 

110 s.d < 126 mg/dl). 

Tabel 1 

Kadar Glukosa Darah dalam Mendiagnosis DM 

 
Kadar glukosa 

darah (mg/dL) 

 Bukan DM Belum pasti DM DM 

Sewaktu Plasma vena < 100 mg/ dL 100-199 mg/ dL ≥ 200 mg/ dL 

Darah 

kapiler 

< 90 mg/ dL 90 – 199 mg/ dL ≥ 200 mg/ dL 

Puasa Plasma vena < 100 mg/ dL 100 – 125 mg/ dL ≥ 126 mg/ dL 

Darah 

kapiler 

< 90 mg/ dL 90 – 99 mg/ dL ≥ 100 mg/ dL 

(Tarwoto et al., 2016) 

3. Klasifikasi diabetes melitus 

Menurut American Diabetes Association (2018) menyebutkan bahwa, 

diabetes melitus dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: 
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a. Insulin Dependent Diabetes Melitus (IDDM)  

Sering terjadi pada usia sebelum 30 tahun, biasanya disebut dengan Juvenille 

Diabetes. Faktor genetik dan lingkungan merupakan faktor pencetus IDDM. 

Sedangkan lingkungan bisa berasal dari infeksi virus misalnya virus 

Coxsackievirus B dan streptococcus. Virus tersebut menyerang pulau Langerhans 

Pankreas sehingga produksi insulin berkurang dan bisa saja akibat respon 

autoimun, dimana antibodi sendiri akan menyerang sel β pankreas. 

b. Non Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM)  

Kelebihan berat badan (overweight) memiliki peran penting dalam terjadinya 

NIDDM karena overweight membutuhkan banyak insulin untuk metabolisme. 

Terjadinya Hiperglikemia disaat pankreas tidak cukup untuk menghasilkan 

insulin dan jumlah reseptor insulin menurun sehingga banyak gula darah yang 

tidak diikat sehingga beredar didalam darah. 

4. Etiologi dan faktor risiko diabetes melitus 

Dr. Hasdianah H. R (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa etiologi dan 

faktor risiko diabetes melitus, diantaranya adalah: 

a. Pola makan 

Makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang dibutuhkan 

oleh tubuh dapat memicu timbulnya diabetes melitus. Konsumsi makan yang 

berlebihan dan tidak diimbangi dengan sekresi insulin dalam jumlah yang 

memadai dapat menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat dan pastinya 

akan menyebabkan diabetes melitus. 
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b. Obesitas (kegemukan) 

Orang gemuk dengan berat badan lebih dari 90 kh cenderung memiliki 

peluang lebih besar untuk terkena penyakit diabetes melitus. Sembilan dari 10 

orang gemuk berpotensi untuk terserang diabetes melitus. 

c. Faktor genetis 

Diabetes melitus dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Gen penyebab 

diabetes melitus akan dibawa oleh anak jika orang tuanya menderita diabetes 

melitus. Pewarisan gen ini dapat sampai ke cucunya bahkan cicit walaupun 

risikonya sangat kecil. 

d. Bahan-bahan kimia dan obat-obatan 

Bahan-bahan kimia dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan radang 

pankreas, radang pada pankreas akan mengakibatkan fungsi pankreas menurun 

sehingga tidak ada sekresi hormon-hormon untuk proses metabolisme tubuh 

termasuk insulin. Segala jenis residu obat yang terakumulasi dalam waktu yang 

lama dapat mengiritasi pankreas. 

e. Penyakit dan infeksi pada pankreas 

Infeksi mikroorganisme dan virus pada pankreas juga dapat menyebabkan 

radang pankreas yang otomatis akan menyebabkan fungsi pankreas turun 

sehingga tidak ada sekresi hormon-hormon untuk proses metabolisme tubuh 

termasuk insulin. Penyakit seperti kolesterol tinggi dan dislipidmia dapat 

meningkatkan risiko terkena diabetes melitus. 

f. Pola hidup 

Pola hidup juga sangat mempengaruhi faktor penyebab diabetes melitus. Jika 

orang malas berolah raga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit 
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diabetes melitus karena olah raga berfungsi untuk membakar kalori yang 

berlebihan di dalam tubuh. Kalori yang tertimbun di dalam tubuh merupakan 

faktor utama penyebab diabetes melitus selain disfungsi pankreas. 

g. Kadar kortikosteroid yang tinggi 

h. Kehamilan diabetes gestasional, akan hilang setelah melahirkan 

i. Obat-obatan yang dapat merusak pankreas 

j. Racun yang mempengaruhi pembentukan atau efek dari insulin. 

5. Gejala klinis diabetes melitus 

Gejala klinis yang umum terjadi pada pasien dengan diabetes melitus menurut 

Tarwoto et al. (2016) diantaranya: 

a. Sering kencing/miksi atau meningkatnya frekuensi buang air kecil (poliuria) 

Adanya hiperglikemia menyebabkan sebagian glukosa dikeluarkan oleh ginjal 

bersama urin karena keterbatasan kemampuan filtrasi ginjal dan kemampuan 

reabsorpsi dari dari tubulus ginjal. Untuk mempermudah pengeluaran glukosa 

maka diperlukan banyak air, sehingga frekuensi miksi menjadi meningkat. 

b. Meningkatnya rasa haus (polidipsia) 

Banyaknya miksi menyebabkan tubuh kekurangan cairan (dehidrasi), hal ini 

merangsang pusat haus yang mengakibatkan peningkatan rasa haus. 

c. Meningkatnya rasa lapar (polipagia) 

Meningkatnya katabolisme, pemecahan glikogen untuk energi menyebabkan 

cadangan energi berkurang, keadaan ini menstimulasi pusat lapar. 

d. Penurunan berat badan 

Penurunan berat badan disebabkan karena banyaknya kehilangan cairan, 

glikogen dan cadangan trigliserida serta massa otot. 
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e. Kelainan pada mata, pengelihatan kabur 

Pada kondisi kronis, keadaan hiperglikemia menyebabkan aliran darah 

menjadi lambat, sirkulasi ke vaskuler tidak lancar, termasuk pada mata yang 

dapat merusak retina serta kekeruhan pada lensa. 

f. Infeksi kulit 

Peningkatan glukosa darah mengakibatkan penumpukan gula pada kulit 

sehingga menjadi gatal, jamur dan bakteri mudah menyerang kulit. 

g. Ketonuria 

Ketika glukosa tidak lagi digunakan untuk energi, maka digunakan asam 

lemak untuk energi. Asam lemak akan dipecah menjadi keton yang kemudian 

berada pada darah dan dikeluarkan melalui ginjal. 

h. Kelemahan dan keletihan 

Kurangnya cadangan energi, adanya kelaparan sel, kehilangan potassium 

menjadi akibat pasien mudah lelah dan letih. 

i. Terkadang tanpa gejala 

Pada keadaan tertentu, tubuh sudah dapat beradaptasi dengan peningkatan 

glukosa darah. 

6. Komplikasi diabetes melitus 

Diabetes melitus berisiko menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang 

ditimbulkan dapat berupa komplikasi akut dan kronis. Tarwoto et al., (2016) 

menyebutkan komplikasi diabetes melitus yang dapat terjadi diantaranya: 

a. Komplikasi akut 

1) Koma hiperglikemia disebabkan kadar gula sangat tinggi biasanya terjadi 

pada NIDDM (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus). 
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2) Ketoasidosis atau keracunan zat keton sebagai hasil metabolisme lemak dan 

protein terutama terjadi pada IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus). 

3) Koma hipoglikemia akibat terapi insulin yang berlebihan atau tidak 

terkontrol. 

b. Komplikasi kronis 

1) Mikroangiopati (kerusakan pada saraf-saraf perifer) pada organ-organ yang 

mempunyai pembuluh darah kecil seperti pada: 

a) Retinopati diabetika (kerusakan retina mata) sehingga mengakibatkan 

kebutaan. 

b) Neuropati diabetika (kerusakan saraf-saraf perifer) mengakibatkan 

baal/gangguan sensoris pada organ tubuh. 

c) Nefropati diabetika (kelainan/kerusakan pada ginjal) dapat mengakibatkan 

gagal ginjal. 

2) Makroangiopati 

a) Kelainan pada jantung dan pembuluh darah seperti miokard infark maupun 

gangguan fungsi jantung karena arteriskelosisi. 

b) Penyakit vaskuler perifer. 

c) Gangguan sistem pembuluh darah otak atau stroke 

3) Gangren diabetika karena adanya neuropati dan terjadi luka yang tidak 

sembuh-sembuh. 

4) Disfungsi erektil diabetika 

Angka kematian dan kesakitan dari diabetes terjadi akibat komplikasi seperti 

karena: 

a. Hiperglikemia atau hipoglikemia 
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b. Meningkatnya risiko infeksi 

c. Komplikasi mikrovaskuler seperti retinopati, nefropati 

d. Komplikasi neurofatik 

e. Komplikasi makrovaskuler seperti penyakit jantung koroner 

7. Penatalaksanaan diabetes melitus 

Penatalaksanaan diabetes melitus dimulai dengan menerapkan pola hidup 

sehat (terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik) bersamaan dengan intervensi 

farmakologis dengan obat anti hiperglikemia secara oral dan/atau suntikan. Obat 

anti hiperglikemia oral dapat diberikan sebagai terapi tunggal atau kombinasi. 

Menurut Soelistijo (2015), penatalaksanaan diabetes yang dapat dilakukan 

adalah: 

a. Edukasi 

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu dilakukan sebagai 

bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari 

pengelolaan DM secara holistik. 

b. Terapi nutrisi medis (TNM) 

TNM merupakan bagian penting dari penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 

secara komprehensif. Penyandang DM 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-
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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. Dianjurkan untuk melakukan 

pemeriksaan glukosa darah sebelum latihan jasmani. Apabila kadar glukosa darah 

<100 mg/dL pasien harus mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu dan bila 

>250 mg/dL dianjurkan untuk menunda latihan jasmani. 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. 

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 antihiperglikemi oral dibagi menjadi lima 

golongan yaitu 

a) Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue) 

b) Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin 

c) Penghambat Absorpsi Glukosa 

d) Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl Peptidase-IV) 

e) Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Co-transporter 2) 

2) Obat Antihiperglikemi Suntik 

a) Insulin 
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b) Agonis GLP-1/Incretin Mimetic. 

e. 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 anti-hiperglikemia oral. 

f. Psikoterapi 

Selain penatalaksanaan diabetes yang dikaji dari aspek biologis, 

penatalaksanaan diabetes juga dapat diberikan dari aspek psikologisnya. Hal ini 

dikarenakan penderita diabetes melitus yang mengalami komplikasi maupun 

tidak sangat rentan mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. 

Pengkajian terhadap kesehatan mental sangat penting direkomendasikan pada 

pasien diabetes melitus untuk mengetahui tingkat kecemasan dan depresi karena 

akan mempermudah dalam memberikan psikoterapi (American Diabetes 

Association, 2018). Penggunaan psikoterapi dan psikofarmaka meningkatkan 

kemungkinan bebas depresi hingga 60-70 %. Sementara penggunaan plasebo 

hanya memberi hasil 30 %. Psikoterapi akan memperbaiki pemahaman dan 

membantu pasien menerima diabetes yang diderita (Andri, 2013). 
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Psikoterapi dapat diberikan untuk menangani masalah mental yang dialami 

oleh penderita diabetes melitus. Salah satu psikoterapi yang dapat diberikan 

adalah dengan menggunakan terapi relaksasi otot progresif (Setyoadi & 

Kushariyadi, 2011). 

 

B. Diabetes Melitus dan Depresi 

American Diabetes Association (2018) mengungkapkan bahwa penderita 

diabetes umumnya mengalami kemarahan saat terdiagnosis penyakit ini. 

Kemarahan ini kemudian berlanjut dengan penyangkalan dan menolak 

pengobatan diabetes yang ditawarkan. Saat penyakit bertambah parah, akan 

timbul perasaan ketakutan bahwa diabetes akan menimbulkan penyakit lainnya 

dan berakhir dengan depresi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Holt, Groot, & Golden (2014) yang 

berjudul Diabetes and Depression mengemukakan bahwa gejala depresi 

mempengaruhi hingga sepertiga dari penderita diabetes dan tidak hanya 

mengganggu kualitas hidup tetapi juga menambah kesulitan yang dialami dalam 

manajemen diri diabetes.  

Menurut kajian yang berjudul The association between Diabetes mellitus and 

Depression yang dilakukan oleh Bădescu et al., (2016) melakukan kajian dari 

beberapa penelitian tentang diabetes melitus dan depresi. Hasil kajian yang 

dilakukan menemukan fakta bahwa dari semua penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa angka kejadian depresi pada orang dengan diabetes melitus meningkat dua 

hingga tiga kali. 

Menurut Andri (2013) diabetes menjadi penyakit endokrin yang paling sering 

dihubungkan dengan depresi. Angka kejadian depresi pada pasien diabetes 
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melitus mencapai sekitar 18-31 %. Sementara penderita depresi pada populasi 

normal berkisar 11-15 %. Andri menjelaskan, penyakit diabetes dapat 

mempengaruhi keseimbangan sistem monoamine di otak. Ini adalah suatu sistem 

yang mengatur kerja neurotransmitter di otak yang bernama bopamin, serotonin 

dan norephinephrine. Ketidakseimbangan serotonin dalam otak inilah yang dapat 

membuat pasien diabetes menjadi sangat rentan terhadap depresi. Mereka yang 

cenderung lebih rentan terkena depresi adalah penderita diabetes tipe 1, yang 

tubuhnya tidak bisa lagi memproduksi insulin. Pengobatan depresi juga harus 

dibarengi psikoterapi. Penggunaan psikoterapi dan psikofarmaka meningkatkan 

kemungkinan bebas depresi hingga 60-70 %. Sementara penggunaan plasebo 

hanya memberi hasil 30 %. Psikoterapi akan memperbaiki pemahaman dan 

membantu pasien menerima diabetes yang diderita.  

 

C. Depresi 

1. Pengertian depresi 

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di dalam kehidupan 

seseorang yang ditandai dengan gangguan emosi, motivasi, fungsional gerakan 

tingkah laku, dan kognitif. Seseorang yang mengalami depresi cenderung tidak 

memiliki harapan atau perasaan patah atau ketidakberdayaan yang berlebihan 

sehingga dia tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan, selalu tegang 

dan adanya keinginan untuk mengakhiri hidup (Peiter, Janiwarti and Saragih, 

2011). 

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di tengah 

masyarakat. Berawal dari stres yang tidak diatasi, maka seseorang bisa jatuh ke 

fase depresi. Depresi adalah gangguan perasaan (afek) yang ditandai dengan afek 
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disforik (kehilangan kegembiraan/gairah) disertai dengan gejala-gejala lain, 

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

2. Gejala-gejala depresi 

Menurut Peiter et al. (2011) dan Lubis (2016), ada beberapa gejala-gejala 

depresi diantaranya: 

a. Gejala fisik 

Pada gejala fisik dari orang yang mengalami depresi akan terjadi keluhan 

fisik (somatic), seperti sakit kepala atau pusing, rasa nyeri lambung, dan mual 

bahkan muntah-muntah, nyeri dada, sesak nafas, gangguan tidur (sulit tidur), 

penurunan libido dan agitasi, jantung berdebar-debar, retardasi psikomotor, tidak 

nafsu makan atau makan berlebihan, diare, lesu dan kurang bergairah, gerakan 

lambat dan berat badan turun, dan terjadinya gangguan menstruasi, atau 

impotensi dan tidak respons pada hubungan seks. 

b. Gejala psikis 

Gejala-gejala gangguan kognitif pada klien depresi terlihat dari 

ketidakmampuan berpikir logis, berkurangnya konsentrasi, hilangnya daya ingat, 

dan disorientasi. Adapun gejala-gejala gangguan afektif meliputi mudah marah 

dan gampang tersinggung, malu, cemas, bersalah disertai perasaan terbebani, 

hilangnya percaya diri, karena mereka selalu menilai dari sisi pribadinya, seperti 

menilai orang lain sukses, kaya, dan pandai, sementara diri saya tidak ada apa-

apa (merasa tidak berguna) dan merasa diri terasing dalam lingkungan dan putus 

asa. 

Gejala-gejala gangguan perilaku klien depresi terlihat dari rasa kecemasan 

yang berlebihan dan tidak dapat mengontrol tingkah laku, seperti berjalan 
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mondar-mandir tanpa tujuan, bingung karena tidak bisa mengambil keputusan 

dan melakukan aktifitas, sedih yang mendalam, wajah tampak murung, 

pandangan mata kosong (melamun), merasa tidak ada lagi orang lain yang mau 

menyayanginya atau mempedulikan sehingga ada pemikiran untuk bunuh diri. 

Hal ini disertai halusinasi yang mengatakan dirinya tidak berguna dan tidak ada 

perhatian pada kebersihan diri. 

c. Gejala sosial 

Gejala-gejala gangguan sosial pada klien depresi terlihat dari keinginan untuk 

menyendiri dan tak mau bergaul, merasa malu dan bersalah apabila 

berkomunikasi dengan orang yang dianggap lebih berhasil, sukses, cantik dan 

pandai. Klien merasa minder, kurang percaya diri untuk membina relasi sosial 

sekalipun ada anggota keluarganya dan tidak memedulikan pada situasi. 

3. Faktor-faktor risiko penyebab depresi 

Pada umumnya, depresi dicetuskan oleh peristiwa hidup tertentu meskipun 

pada kenyataan peristiwa hidup itu tidak selalu menyebabkan depresi. Sangat 

jarang sekali jika depresi diakibatkan oleh satu faktor saja, tetapi bersifat 

multifaktor sehingga dapat menciptakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap 

tinggi atau rendahnya frekuensi depresi. Menurut Peiter et al. (2011), ada 

beberapa faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya depresi, diantaranya: 

a. Faktor internal 

1) Stres 

Stres adalah kondisi atau peristiwa yang memiliki persamaan dengan 

pengalaman traumatik seseorang pada masa lalu. Pengalaman traumatik masa 

lalu dianggap sangat bertanggung jawab terhadap kuatnya sikap-sikap negatif. 
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Kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan stres antara lain: (a) situasi yang 

menurunlan harga diri (gagal cinta, gagal ujian, dipecat dari pekerjaan), (b) 

situasi yang menghambat tujuan penting atau menghadapi dilema yang sulit 

dipecahkan, seperti cita-cita ingin jadi tentara tetapi orang tua mengharuskannya 

masuk sekolah teknik, (c) penyakit atau gangguan fisik atau abnormalitas yang 

menyebabkan adanya ide-ide negatif pada kemunduran fisiknya, misal seorang 

wanita yang didiagnosis dokter mengalami diabetes melitus dengan komplikasi, 

dia merasa putus asa dan tidak ada lagi harapan untuk hidup dan merasa dia 

menjadi beban bagi keluarganya; dan (4) rangkaian stres yang bertubi-tubi 

sehingga mematahkan toleransi terhadap stres. 

2) Usia dan jenis kelamin 

Berdasarkan laporan penelitian menunjukkan bahwa kelompok orang-orang 

muda, yakni remaja dan orang dewasa (usia 18-44 tahun) cenderung lebih mudah 

terserang depresi. Perempuan pada umumnya lebih banyak memiliki risiko 

terkena depresi daripada laki-laki. Data dari World Bank mengatakan bahwa 

sekitar 30% perempuan mengalami depresi dan 12,6% pria mengalami depresi. 

Tingkat perbedaan terserang depresi antara pria dan wanita ditentukan oleh: (a) 

faktor biologis, seperti perubahan hormonal dan reproduksi dan (b) faktor 

lingkungan, seperti perubahan peran sosial yang menimbulkan konflik dan 

kondisi yang menimbulkan stres. 

3) Kepribadian 

Kepribadian merupakan ciri khas atau karakteristik yang unik dari diri 

seseorang. Aspek-aspek kepribadian sangat berperan dalam penentuan tinggi 

rendahnya dan kerentanan pada depresi seseorang. Bagi individu yang rentan 
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terkena depresi adalah individu yang memiliki konsep diri dan pola pikir yang 

negatif, pesimis dan kepribadian introvert. 

4) Faktor biologis 

Selama orang mengalami depresi, maka dia memiliki ketidakseimbangan 

dalam pelepasan neurotransmitter serotin mayor, norepinefrin, dopamin, 

asetikolin, dan asam gama aminobutrik. Selama tahap depresi seseorang akan 

mengalami defisiensi dalam neurotransmitter dasar yang memengaruhi enzim 

yang mengatur dan memproduksi bahan-bahan kimia ini. Selain itu, juga aksis 

hipotalamus hipofisis adrenalin yang mengatur pelepasan kortisol tidak berfungsi 

dengan baik. 

5) Faktor psikologis 

Penyebab depresi diantaranya adalah perasaan bersalah dan dukacita yang 

mendalam, berkepanjangan, mengingkari, hubungan ambivalen, perasaan tidak 

aman, perasaan negatif atas diri sendiri, perasaan tidak mampu memikul 

tanggung jawab, hubungan pribadi yang sangat terbatas, kesulitan bergaul, 

kondisi emosional yang labil, dan merasa tidak berdaya (putus asa). 

b. Faktor eksternal 

Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan depresi antara lain: 

1) Faktor keluarga, meliputi kedekatan, interaksi, dan komunikasi antar-anggota 

keluarga, dukungan emosional dari pasangan, dan suasana rumah tangga 

2) Faktor lingkungan, meliputi relasi, peran sosial, dukungan sosial, status 

sosioekonomi, dan latar belakang pendidikan 

3) Faktor tekanan hidup, yakni berbagai peristiwa hidup yang dapat 

menyebabkan stres dan trauma bagi seseorang 
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Menurut Lubis (2016), faktor yang menyebabkan seseorang depresi adalah: 

a. Faktor fisik 

1) Faktor genetik 

Seseorang yang dalam keluarganya diketahui menderita depresi berat 

memiliki risiko lebih besar menderita gangguan depresi daripada masyarakat 

pada umumnya. Gen (kode biologis yang diwariskan dari orang tua) berpengaruh 

dalam terjadinya depresi, tetapi ada banyak gen di dalam tubuh kita dan tidak ada 

seorangpun peneliti yang mengetahui secara pasti bagaimana gen bekerja. 

2) Susunan kimia otak dan tubuh 

Pada orang depresi ditemukan adanya perubahan dalam jumlah bahan kimia 

di dalam otak. Hormon noradrenalin yang memegang peranan utama dalam 

mengendalikan otak dan aktifitas tubuh, tampaknya berkurang pada mereka yang 

mengalami depresi. 

3) Faktor usia 

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda yaitu remaja 

dan orang dewasa lebih banyak terkena depresi. Hal ini dapat terjadi karena pada 

usia tersebut terdapat tahap-tahap serta tugas perkembangan yang penting, yaitu 

peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, remaja ke dewasa, masa sekolah 

ke masa kuliah atau bekerja, serta masa pubertas hingga ke pernikahan. 

4) Jenis kelamin 

Wanita dua kali lebih sering terdiagnosis menderita depresi daripada pria. 

Bukan berarti wanita lebih mudah terserang depresi, bisa saja karena wanita lebih 

sering mengakui adanya depresi daripada pria dan dokter lebih dapat mengenali 

depresi pada wanita. 
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5) Gaya hidup 

Banyak kebiasaan dan gaya hidup tidak sehat berdampak pada penyakit 

misalnya penyakit diabetes juga dapat memicu kecemasan dan depresi. Tingginya 

tingkat stres dan kecemasan digabung dengan makanan yang tidak sehat dan 

kebiasaan tidur serta olahraga yang tidak teratur dapat meningkatkan risiko 

terjadinya depresi. 

6) Penyakit fisik 

Penyakit fisik dapat menyebabkan penyakit. Perasaan terkejut karena 

mengetahui kita memiliki penyakit serius dapat mengarahkan pada hilangnya 

kepercayaan diri, penghargaan diri dan juga depresi. 

7) Obat-obatan 

Beberapa obat-obatan untuk pengobatan dapat menyebabkan depresi. Namun 

bukan berarti obat tersebut menyebabkan depresi, dan menghentikan pengobatan 

dapat lebih berbahaya daripada depresi. Contoh obat yang menyebabkan depresi 

diantaranya adalah tablet antiepilepsi, obat antitekanan darah tinggi, obat 

antimalaria-mefloquine (lariam), obat anti parkinson, obat kemoterapi, pil 

kontrasepsi, digitalis, deuretik, interferon-alfa, obat penenang, dan terapi steroid. 

8) Obat-obatan terlarang 

Obat-obatan terlarang telah terbukti dapat menyebabkan depresi karena 

memengaruhi kimia dalam otak dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya 

adalah marijuana/ganja, heroin/putau/ kokain, ekstasi, dan meth/sabu-sabu. 

9) Kurangnya cahaya matahari 

Pada penderita SAD (seasonal affective disorder) akan merasa baik-baik saja 

ketika musim panas namun menjadi depresi ketika musim dingin. Hal ini dapat 
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terjadi karena SAD berhubungan dengan tingkat hormon yang disebut melatonin 

yang dilepaskan dari kelenjar pineal ke otak. 

b. Faktor psikologis 

1) Kepribadian 

Kepribadian seseorang yang memiliki konsep diri serta pola pikir yang 

negatif, pesimis, dan tipe kepribadian introvert lebih rentan terkena depresi. 

2) Pola pikir 

Seseorang yang memiliki pola pikir negatif terhadap dirinya sendiri maupun 

orang lain lebih rentan terkena depresi. 

3) Harga diri (self-esteem) 

Harga diri yang rendah akan berpengaruh negatif pada individu yang 

bersangkutan dan mengakibatkan individu tersebut menjadi stres dan depresi. 

4) Stres 

Kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, atau stres 

berat yang lain dianggap dapat menyebabkan depresi. Reaksi terhadap stres 

sering kali ditangguhkan dan depresi dapat terjadi beberapa bulan setelah 

peristiwa tersebut terjadi. 

5) Lingkungan keluarga 

Kehilangan orang tua ketika masih anak-anak, pola asuh yang menyimpang 

sehingga mengakibatkan kurangnya kasih sayang terhadap anak dan penyiksaan 

fisik dan seksual ketika anak kecil merupakan faktor penyebab depresi yang 

terjadi akibat buruknya lingkungan keluarga. 
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6) Penyakit jangka panjang 

Penyakit yang diderita dengan jangka yang panjang sehingga merasakan 

ketidaknyamanan, ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakamanan dapat 

membuat seseorang cenderung menjadi depresi. 

4. Ciri-ciri kepribadian depresi 

Seseorang yang sehat jiwanya bisa saja jatuh dalam depresi apabila yang 

bersangkutan tidak mampu menanggulangi stresor psikososial yang dialaminya. 

Selain daripada itu ada juga orang yang lebih rentan (vulnerable) jatuh dalam 

keadaan depresi dibandingkan dengan orang lain. Orang yang lebih rentan ini 

(berisiko tinggi) biasanya mempunyai corak kepribadian depresif, yang ciri-

cirinya menurut Hawari (2011) antara lain sebagai berikut: 

a. Pemurung, sukar untuk bisa senang, sukar untuk merasa bahagia; 

b. Pesimis menghadapi masa depan; 

c. Memandang diri rendah; 

d. Mudah merasa bersalah dan berdosa; 

e. Mudah mengalah; 

f. Enggan bicara; 

g. Mudah merasa haru, sedih dan menangis; 

h. Gerakan lamban, lemah, lesu, kurang energik; 

i. Seringkali mengeluh sakit ini dan itu (keluhan-keluhan psikosomatik); 

j. Mudah tegang, agitatif, gelisah; 

k. Serba cemas, khawatir, takut; 

l. Mudah tersinggung; 

m. Tidak ada kepercayaan diri; 
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n. Merasa selalu gagal dalam usaha, pekerjaan ataupun studi; 

o. Lebih suka menyisihkan diri, tidak suka bergaul, pergaulan sosial amat 

terbatas; 

p. Lebih suka menjaga jarak, menghindari keterlibatan dengan orang; 

q. Suka mencela, mengkritik, konvensional; 

r. Sulit mengambil keputusan; 

s. Tidak agresif, sikap oposisinya dalam bentuk pasif-agresif; 

t. Pengendalian diri terlampau kuat, menekan dorongan/impuls diri; 

u. Menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan; 

Ciri-ciri kepribadian depresi di atas pada setiap diri seseorang tidak harus 

sama mencakup semua gejala-gejala secara keseluruhan. Seseorang baru 

dikatakan mengalami gangguan depresi manakala yang bersangkutan mengalami 

gangguan di bidang fisik (somatik) maupun psikis sedemikian rupa sehingga 

mengganggu fungsi dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di 

sekolah/kampus, di tempat kerja ataupun di pergaulan lingkungan sosialnya. 

5. Risiko yang ditimbulkan oleh depresi 

Risiko yang dapat ditimbulkan apabila seseorang mengalami depresi menurut 

Lubis (2016) adalah: 

a. Bunuh diri 

b. Gangguan tidur (insomnia dan hypersomnia) 

c. Gangguan dalam hubungan 

d. Gangguan dalam pekerjaan 

e. Gangguan pola makan 

f. Perilaku-perilaku merusak  
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6. Alat ukur Depresi 

Salah satu alat ukur penelitian yang banyak digunakan dalam mendeteksi 

depresi adalah alat ukur yang dibuat oleh Beck (1961), yaitu Beck Depression 

Inventory (BDI). Beck Depression Inventory-II (BDI-II) merupakan alat ukur 

yang populer dan paling banyak digunakan dalam mendeteksi depresi. Pada tahun 

1996 BDI direvisi dengan tujuan untuk menjadi lebih konsisten dengan kriteria 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV). Beck, 

Steer, & Brown (1996) memberi nama hasil revisi tersebut dengan BDI-II. 

BDI-II adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari 21 item pertanyaan yang 

dirancang untuk menilai tingkat depresi pada orang dewasa dan remaja yang 

berusia minimal 13 tahun. BDI-II dirancang sebagai indikator depresi 

berdasarkan kriteria diagnostik dalam DSM-IV. Item pertanyaan yang ada dalam 

BDI-II mewakili kriteria DSM-IV untuk depresi. Item tersebut meliputi alam 

perasaan, pesimisme, rasa kegagalan, kepuasan, rasa bersalah, rasa terhukum, 

kekecewaan terhadap seseorang, kekerasan terhadap diri sendiri, keinginan untuk 

menghukum diri sendiri, keinginan untuk menangis, mudah tersinggung, menarik 

diri dari kehidupan sosial, ketidakmampuan membuat keputusan, gambaran 

tubuh, fungsi dalam pekerjaan, gangguan tidur, kelelahan, gangguan selera 

makan, kehilangan berat badan, pelepasan jabatan sehubungan dengan pekerjaan, 

dan hilangnya libido (Early Childhood Measurement and Evaluation, 2011). 
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Tabel 2 

Kisi-kisi Item Beck Depression Inventory-II (BDI-II) 

 
No Komponen 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 

produktifitas 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 

(Beck, Steer and Brown, 1996) 
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Tabel 3 

Skoring Beck Depression Inventory-II (BDI-II) 

 
Pernyataan 

(Butir) 
Pilihan jawaban dan  skor  masing-masing 

A B C D E F 

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 - - 

(Beck, Steer and Brown, 1996) 

 

Pengisian kuesioner BDI-II biasanya selesai dalam 5-10 menit. Pasien akan 

mengisi kuesioner tersebut dan dapat diisi mandiri ataupun di sajikan secara lisan 

namun tetap pasien yang memilih. Setiap item terdiri dari 4-6 pernyataan yang 

dapat mewakili setiap manifestasi penilaian diri pasien dengan jumlah skor total 

BDI-II adalah 0-63 (Early Childhood Measurement and Evaluation, 2011). 
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Kategori Skor Beck Depression Inventory-II (BDI-II) 

Rentang Tingkat Depresi 

 0-13 Normal 

 14-19 Depresi ringan 

 20-28 Depresi sedang 

 29-63 Depresi berat 
(Early Childhood Measurement and Evaluation, 2011) 

 

D. Terapi Relaksasi Otot Progresif 

1. Pengertian terapi relaksasi otot progresif 

Relaksasi progresif merupakan salah satu cara untuk mengelola stres. Tujuan 

dari latihan relaksasi progresif adalah mengenali kondisi tubuh yang tegang dan 

kemudian membuatnya menjadi relaks. Relaksasi progresif adalah suatu 

keterampilan yang dapat dipelajari dan digunakan untuk mengurangi atau 

menghilangkan ketegangan. Keterampilan ini dapat menghadirkan rasa nyaman 

tanpa bergantung pada hal atau subjek di luar diri. Terapi relaksasi ini 

dikembangkan oleh Jacobson pada tahun 1938. Menurut Jacobson, ketegangan 

ada hubungannya dengan mengecilnya serabut-serabut otot, sedangkan lawan 

dari ketegangan adalah tidak adanya kontraksi otot. Ia menemukan bahwa dengan 

menegangkan dan melemaskan beberapa kelompok otot, serta membedakan 

sensasi tegang dan relaks, seseorang dapat menghilangkan kontraksi otot dan 

mengalami rasa relaks (Soewondo, 2017). 

Menurut Herodes (2010 dalam Setyoadi & Kushariyadi, 2011), teknik 

relaksasi otot progresif adalah teknik relaksasi otot dalam yang tidak memerlukan 

imajinasi, ketekunan, atau sugesti. Berdasarkan keyakinan bahwa tubuh manusia 

berespons pada kecemasan dan kejadian yang merangsang pikiran dengan 

ketegangan otot. Teknik relaksasi otot progresif memusatkan perhatian pada 
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suatu aktivitas otot dengan mengidentifikasi otot yang tegang kemudian 

menurunkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi untuk mendapatkan 

perasaan relaks. 

2. Tujuan terapi terapi relaksasi otot progresif 

Menurut Setyoadi & Kushariyadi (2011), tujuan dari terapi relaksasi otot 

progresif adalah: 

a. Menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, tekanan 

darah tinggi, frekuensi jantung, laju metabolik 

b. Mengurangi disritmia jantung, kebutuhan oksigen 

c. Meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar dan tidak 

memfokuskan perhatian serta relaks 

d. Meningkatkan rasa kebugaran, konsentrasi 

e. Memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres 

f. Mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme otot, fobia ringan, 

gagap ringan 

g. Membangun emosi positif dari emosi negatif 

3. Indikasi terapi relaksasi otot progresif 

Menurut Setyoadi & Kushariyadi (2011), indikasi terapi relaksasi otot 

progresif adalah:  

a. Klien yang mengalami gangguan tidur (insomnia) 

b. Klien yang sering mengalami stres 

c. Klien yang mengalami kecemasan 

d. Klien yang mengalami depresi 
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4. Kontraindikasi terapi relaksasi otot progresif 

Adapun kontraindikasi dari terapi relaksasi otot progresif menurut Setyoadi & 

Kushariyadi (2011) adalah:  

a. Klien yang mengalami keterbatasan gerak, misalnya tidak bisa menggerakkan 

badannya 

b. Klien yang menjalani perawatan tirah baring (bed rest) 

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam terapi relaksasi otot progresif 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan terapi 

relaksasi otot progresif  menurut Setyoadi & Kushariyadi (2011) adalah: 

b. Jangan terlalu menegangkan otot berlebihan karena dapat melukai diri 

sendiri. 

c. Dibutuhkan waktu sekitar 20-50 detik untuk membuat otot-otot relaks. 

d. Perhatikan posisi tubuh, lebih nyaman dengan mata tertutup. Hindari dengan 

posisi berdiri. 

e. Menegangkan kelompok otot dua kali tegangan 

f. Melakukan pada bagian kanan tubuh dua kali, kemudian bagian kiri dua kali 

g. Memeriksa apakah klien benar-benar rileks 

h. Terus-menerus memberikan instruksi 

i. Memberikan instruksi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat 

6. Prosedur terapi relaksasi otot progresif 

Prosedur terapi relaksasi otot progresif menurut Jacobson (1938) adalah 

melibatkan otot-otot diantaranya adalah: 

a. Otot tangan, lengan bawah dan otot biseps 
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b. Kepala, muka, tenggorokan, bahu, dahi, pipi, hidung, mata, rahang, bibir, 

lidah dan leher 

c. Dada, lambung, dan punggung bagian bawah 

d. Paha, bokong, betis dan kaki 

 

E. Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Depresi Pada 

Pasien Dengan Diabetes Melitus 

Untuk memanajemen stres dan depresi dapat dilakukan dengan berbagai cara 

atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan 

pengaruh negatif dari stres. Dari berbagai cara yang ada, satu diantaranya yang 

paling penting adalah teknik relaksasi. Latihan dalam melakukan upaya relaksasi 

merupakan elemen yang paling vital dalam manajemen stres dan depresi untuk 

mencapai kemampuan relaksasi (Candra, Harini & Sumirta, 2017). Salah satu 

teknik relaksasi yang dapat digunakan adalah teknik relaksasi otot progresif. 

Menurut penelitian Sholihah (2015) yang dilakukan di Desa Turigede, Kec. 

Kepohbaru, Kab. Bojonegoro yang berjudul Pengaruh Relaksasi Otot Progresif 

Terhadap Tingkat Depresi Lansia dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden 

lansia. Setelah diberikan terapi relaksasi otot progresif pada lansia, menunjukan 

bahwa terdapat perubahan yang signifikan depresi pada lansia sebelum dan 

sesudah diberikan relaksasi otot progresif, pada tingkat depresi lansia dari 50 

responden yang diteliti. Berdasarkan hasil pengujian dengan uji wilcoxon sign 

rank test menggunakan komputerisasi dengan α=0,05 didapatkan p- sign=0,000 

dimana p < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh antara tingkat depresi pada 

penderita lansia sebelum dan sesudah dilakukan relaksasi otot progresif di desa 

Turigede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Windarwati, Chuluq dan Putri (2011) 

dengan judul penelitian Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Jenis Tension 

Relaxation Terhadap Penurunan Skor Depresi pada Lansia Di UPT Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan jumlah sampel 10 orang 

lansia. Dari penelitian ini diperoleh hasil mean pre-test sebesar 10,9 sedangkan 

mean post-test I dan II menurun menjadi 6,4 dan 5,7. Berdasarkan uji hipotesa 

menggunakan uji repeated ANOVA (parametrik) dengan tingkat kepercayaan 95% 

didaptkan nilai signifikansi 0,000 (<p 0,05), sehingga dapat diartikan bahwa terapi 

relaksasi otot progresif berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan skor 

depresi lansia di UPT. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pandaan. 


