
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu jenis penyakit yang menyita perhatian kalangan masyarakat adalah 

Diabetes Melitus. Diabetes melitus adalah suatu penyakit kronis yang terjadi saat 

kenaikan kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak dapat menghasilkan 

hormon insulin yang cukup. Insulin adalah hormon penting yang diproduksi 

dipankreas kelenjar tubuh, dan transpor glukosa dari aliran darah ke sel tubuh 

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 militus (International Diabetes 

Federation, 2017). Khususnya di Indonesia seseorang yang menderita penyakit 

diabetes melitus akan cenderung mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. 

Prevalensi penderita diabetes melitus pada tahun 2016 mencapai 422 juta jiwa 

di seluruh dunia (World Health Organization, 2016), sedangkan pada  tahun 2017 

Atlas Edisi Ke-8 International Diabetes Federation (2017) mencatat secara global 

terdapat sekitar 425 juta jiwa, atau 8,8% jiwa. Menurut hasil Riskesdas prevalensi 

Diabetes Militus berdasarkan pengukuran gula darah di Indonesia mengalami 

peningkatan dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018 

(Kementrian kesehatan RI, 2018). Menurut catatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali 

(2018) pada tahun 2016 jumlah kunjungan pasien diabetes melitus sebanyak 12.553 

orang sedangkan pada tahun 2017 jumlah kunjungan pasien diabetes mengalami 

peningkatan menjadi 16.254 orang. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 

(2018) mencatat jumlah pasien penyakit diabetes melitus pada tahun 2016 sebanyak 
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5.656 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 8.990 orang serta pada tahun 2018 

sebanyak 26.782 orang. Menurut hasil studi pendahuluan peneliti pada tanggal 2 

Februari 2019 diperoleh data jumlah pasien diabetes melitus yang tercatat di UPT 

Kesmas Gianyar I dengan jumlah penderita pada tahun 2018 sebanyak 2.633 jiwa. 

Pasien diabetes melitus selain mengalami gangguan secara fisik juga berisiko 

mengalami gangguan psikologis seperti depresi. Prevalensi depresi pada pasien 

diabetes melitus tidak memiliki hubungan dengan tipe diabetes melitus, pasien 

diabetes melitus yang mengalami gangguan keseimbangan kadar glukosa darah 

akan rentan mengalami depresi. Tingkat prevalensi depresi pada pasien diabetes 

melitus tiga kali lebih tinggi daripada depresi yang dialami oleh pasien yang tidak 

menderita diabetes melitus. Pasien diabetes melitus memiliki risiko lebih tinggi dan 

tingkat depresi dua kali lebih parah daripada penyakit lain kemudian pasien diabetes 

melitus yang memiliki komplikasi memiliki prevalensi depresi lebih tinggi. Sering 

kali pasien diabetes melitus mengalami depresi akibatnya manajemen perawatan 

diri pasien diabetes melitus menjadi tidak efektif (Roy and Lloyd, 2012). Hasil 

penelitian Mustika, Candra, dan Yunianti (2016) terkait identifikasi tingkat depresi 

pada pasien diabetes melitus menemukan bahwa sebanyak 73,2% pasien diabetes 

melitus mengalami depresi. 

Menurut H. Pieter, et al (2011) Depresi merupakan gangguan mental yang 

sering terjadi didalam 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 
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membuat keputusan, selalu tegang dan adanya keinginan untuk mengakhiri hidup 

dengan bunuh diri.  

Mengatasi dampak dari depresi pada pasien diabetes melitus diperlukan 

upaya manajemen stress pada pasien diabetes melitus. Salah satunya dapat 

dilakukan dengan reminiscence therapy. Pemberian intervensi yang berhubungan 

dengan penanganan masalah psikologi pada pasien diabetes melitus akan 

memberikan kontribusi yang besar terhadap manajemen perawatan diri pasien 

(Oieru, Popa and Vlad, 2014). Menurut Setyoadi & Kushariyadi (2011) 

reminiscence therapy adalah terapi untuk mengaktifkan ingatan jangka panjang 

dimana akan terjadi mekanisme recall tentang kejadian pada kehidupan masa lalu 

hingga sekarang.  

Menurut penelitian Setyowati (2018) dengan subjek penelitian sebanyak 21 

orang dengan gejala depresi dimana diketahui 12 orang diantaranya memiliki 

riwayat penyakit kronis yaitu diabetes melitus lalu diberikan reminiscence therapy. 

Hasil penelitian didapatkan p = 0,000 < 0,05 . Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh signifikan reminiscence therapy terhadap depresi pada pasien 

dengan diabetes melitus. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Adicondro (2017)  

dengan subjek penelitian sebanyak 20 orang disertai gejala depresi. Hasil penelitian 

didapatkan p = 0,007 < 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikan reminiscence therapy terhadap depresi pada pasien yang mengalami 

riwayat diabetes melitus. Tingkat depresi pada subjek mengalami penurunan 

setelah diberikan intervensi terapi kelompok reminiscence dibandingkan sebelum 

diberikan intervensi 
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Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada pasien diabetes melitus yang 

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

ringan sebanyak 8 orang, dan 2 orang tidak mengalami gejala depresi. Penanganan 

pertama 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 diabetic foot. Setelah pemberian penanganan tersebut, pasien tidak 

diberikan intervensi lain dan belum pernah menerapkan pemberian reminiscence 

therapy dalam penanganan depresi pada pasien diabetes melitus. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Reminiscence Therapy terhadap Penurunan Tingkat 

Depresi pada Pasien Diabetes Melitus di UPT Kesmas Gianyar I Tahun 2019” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah ada pengaruh reminiscence therapy terhadap penurunan tingkat 

depresi pada pasien diabetes melitus di UPT Kesmas Gianyar I tahun 2019?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan 

pengaruh reminiscence therapy terhadap penurunan tingkat depresi pada pasien 

diabetes melitus di UPT Kesmas Gianyar I pada tahun 2019. 
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2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini antara lain : 

 a. Mengukur tingkat depresi pada pasien diabetes melitus sebelum diberikan 

reminiscence therapy di wilayah kerja UPT Kesmas Gianyar I tahun 2019. 

 b. Mengukur tingkat depresi pada pasien diabetes melitus setelah diberikan 

reminiscence therapy di wilayah kerja UPT Kesmas Gianyar I tahun 2019. 

 c. Menganalisis pengaruh reminiscence therapy terhadap penurunan tingkat 

depresi pada pasien diabetes melitus di wilayah kerja UPT Kesmas Gianyar I 

tahun 2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh reminiscence 

therapy terhadap penurunan tingkat depresi pada pasien diabetes melitus dengan 

berlandaskan pada kelemahan dari penelitian ini. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu prosedur 

dalam memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi depresi pada pasien 

diabetes melitus dipuskesmas atau lembaga kesehatan lainnya.


