
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diabetes merupakan salah satu penyakit yang saat ini harus diwaspadai 

dan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena angka kejadian 

penderita diabetes bukannya makin menurun, akan tetapi semakin meningkat 

setiap tahunnya. Data dari International Diabetes Federation (IDF) 

menunjukan bahwa negara Indonesia diperkirakan bertengger di peringkat 

keenam negara-negara penderita diabetes di dunia pada tahun 2030, setelah 

tahun 2010 berada di peringkat sembilan. Pada tahun 2010 Indonesia berada 

di peringkat sembilan dengan memiliki persentase sebesar 70%, sementara 

persentase terbanyak diraih negara India (50,8 persen), di urutan kedua China 

(43,2 persen), lalu Amerika Serikat (26,8 persen), Rusia (9,6 persen), urutan 

kelima Brasil (7,6 persen) dan Jerman sebesar (7,5 persen). Dalam artian 

Indonesia mengalami kenaikan angka penderita diabetes sebesar 71 persen 

(Nawawi, 2013). 

Menurut Utoyo (2003) menjelaskan bahwa diabetes mellitus dapat 

menyerang masyarakat segala lapisan umur dan sosial berdasarkan pola 

pertambahan penduduk seperti saat ini diperkirakan pada tahun 2020 nanti 

atau ada 178 juta penduduk berusia >20 tahun dan dengan asumsi prevalensi 

DM sebesar 4% akan didapatkan 7 juta penderita. Mansjoer (2001) 

menyebutkan diabetes mellitus merupakan penyakit yang memiliki 

komplikasi (menyebabkan terjadinya penyakit lain) paling banyak. Hal ini 
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berkaitan dengan kadar gula darah yang tinggi terus menerus, sehingga 

berakibat rusaknya pembuluh darah, saraf dan struktural internal lainnya. 

Diabetes Mellitus dianggap penyakit seumur hidup, maka individu cenderung 

stres karena harus menyesuaikan pola hidup yang baru (Badaria & Astuti, 

2004). 

Penderita DM tipe II mempunyai risiko terjadinya penyakit jantung 

koroner dan penyakit pembuluh darah otak 2 kali lebih besar, kematian akibat 

penyakit jantung 16,5% dan kejadian komplikasi ini terus meningkat. 

Kualitas pembuluh darah yang tidak baik ini pada penderita diabetes mellitus 

diakibatkan 20 faktor diantaranya stress, stress dapat merangsang 

hipotalamus dan hipofisis untuk peningkatan sekresi hormonhormon kontra 

insulin seperti ketokelamin, ACTH (Adrenocorticotropic Hormone), GH, 

kortisol, dan lain-lain. Akibatnya hal ini akan mempercepat terjadinya 

komplikasi yang buruk bagi penderita diabetes mellitus (Nadesul, 2002). 

Resiko komplikasi paling banyak pada penderita diabetes mellitus, 

maka akan timbullah permasalahan psikologis yaitu despresi pada penderita 

diabetes. Pada kondisi depresi, tubuh akan mengeluarkan hormon-hormon 

stress yang akan mempengaruhi peningkatan kadar gula darah. ACTH 

(Adrenocorticotropic Hormone) akan menstimulasi pituitary anterior untuk 

memproduksi glukokortikoid, terutama kortisol. Peningkatan kortisol akan 

mempengaruhi peningkatan kadar gula darah (Smeltzer & Bare, 2008). 

Widyastuti (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa depresi membuat 

pasien menjadi lebih sulit menerima pengobatan yang diperlukan. Secara 
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psikodinamik, depresi merupakan agresivitas yang dibalik, dimana rasa sesal 

dan kemarahan karena “kehilangan” itu dibalikkan pada diri sendiri (Tarigan, 

2003). 

Menurut Maramis dan Darmomo (2003), bahwa depresi disebabkan 

oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang 

berperan yaitu genetik, pengalaman buruk masa lalu dan tipe kepribadian, 

sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh berupa stressor kehidupan, obat 

terlarang dan alkohol, melahirkan, menopause, penyakit medis dan/ atau 

pengobatan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi depresi adalah faktor 

kesehatan, kepribadian, religiusitas, pengalaman hidup yang pahit, harga diri 

dan dukungan sosial (Indarwati, dan Safitri, 2011). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saryono dan Iswono (2010) 

menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara depresi dengan 

kadar gula darah pada pasien diabetes militus. Tingkatan depresi yang dialami 

oleh penderita diabetes berbeda-beda tergantung bagaimana mereka 

menyikapi sesuatu yang sedang mereka alaminya. Depresi yang dialami 

penderita diabetes mellitus sendiri juga memiliki efek ataupun dampak pada 

kerja insulin, sehingga seorang penderita diabetes mellitus diharapkan 

memiliki cara-cara ataupun strategi untuk mengurangi depresi.  

Menurut Rahaturizi (2012) dalam penelitianya bahwa semakin besar 

kecenderungan melakukan maladaptif coping pada penderita diabetes militus, 

maka semakin tinggi kecenderungan mengalami depresi. Hal ini menunjukan 

bahwa strategi koping seseorang sangat penting untuk mengurangi tingkat 
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depresi. Strategi koping menekankan pada usaha atau suatu proses untuk 

menyelesaikan masalah atau peristiwa yang dianggap oleh individu masalah 

tersebut menekan kehidupannya. Cara yang dilakukan adalah mengubah 

kognisi ataupun pikiran, untuk mengendalikan, mentoleransi, meminimalkan 

dan menguasai keadaan yang menyebabkan tekanan dan mendapatkan rasa 

aman (Mu’tadin, 2002). Baratasari (2008) dalam penelitianya menyatakan 

bahwa seseorang pengidap diabetes mellitus diharapkan memiliki strategi 

koping berupa pikiran yang positif terhadap segala sesuatu yang dialaminya, 

Hal ini karena jika tidak dapat akan menimbulkan stres. 

Wahyuni (2012) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan 

salah satu strategi koping melalui usaha untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi yaitu diabetes dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

memperbaiki kondisi yang diakibatkan oleh diabetes. Pemecahan masalah 

yang dilakukan untuk mengatasi diabetes mellitus antara lain dengan 

melakukan perubahan pola makan, melakukan kontrol rutin, perubahan 

aktivitas, olahraga, dan mencari informasi mengenai penyakit diabetes 

mellitus. Strategi koping yang positif akan membantu seseorang penderita 

diabetes mellitus mengontrol kadar gula darahnya. 

Disisi lain faktor yang dapat mempengaruhi tingkat depresi seorang 

penderita diabetes militus adalah konsep diri. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rina (2006) menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

konsep diri dengan tingkat depresi penderita diabetes DM. Menurut Winasis 

(2010) dalam penelitianya bahwa orang dengan konsep diri negatif akan 
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cenderung mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi, bersikap pesimistik 

terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Seseorang penderita 

DM, dikatakan mempunyai konsep diri negatif jika ia meyakini dan 

memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, 

tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan 

daya tarik terhadap hidup. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti 

didapatkan angka kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Purbalingga 

sebesar 2.505 dari 22 Kecamatan. Data tahun 2013 Dinas Kesehatan 

Purbalingga menunjukan bahwa angka kejadian diabetes mellitus tipe II di 

Kecamatan Kutasari sebanyak 131 orang. Salah satu faktor terjadinya 

penyakit pada diabetes mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Kutasari, 

Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga adalah tingkat depresi, Sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti penderita diabetes mellitus tidak berdasarkan 

jumlah pasien terbanyak di Kabupaten Purbalingga, peneliti hanya meneliti 

berdasarkan tingkat depresi, dari hasil wawancara dan observasi di Wilayah 

Kerja Puskesmas I Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga 1 

desa dari 14 desa diantaranya yaitu Peneliti melakukan studi pendahuluan di 

Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga yang telah 

dilakukan terhadap 10 responden penderita diabetes mellitus tipe II 

didapatkan bahwa ada 1 orang yang mengatakan pasrah terhadap penyakit 

yang dideritanya, 1 orang mengatakan sekarang malas melakukan aktivitas 

sehari-hari setelah tahu bahwa dirinya memiliki riwayat diabetes mellitus, 2 
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orang yang merasa cemas terhadap penyakit ada pada dirinya karena 

sewaktu-waktu dapat kambuh jika tidak mengatur gaya hidupnya dan 6 orang 

merasa depresi dengan kondisi yang dialaminya mengalami gejala penyakit 

diabetes mellitus. 

Atas dasar inilah peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Antara Strategi Koping Dan Konsep Diri Dengan Tingkat 

Depresi Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe II di Wilayah Kerja 

Puskesmas I Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

masalah yaitu “adakah hubungan antara strategi koping dan konsep diri 

dengan tingkat depresi pada penderita diabetes mellitus tipe II di Wilayah 

Kerja Puskesmas I Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan antara strategi koping dan konsep diri 

dengan tingkat depresi pada penderita diabetes mellitus tipe II di Wilayah 

Kerja Puskesmas I Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden penderita diabetes mellitus 

meliputi (jenis kelamin, dan usia).  

b. Untuk mengetahui strategi koping penderita diabetes mellitus tipe II 

di Wilayah Kerja Puskesmas I Kutasari Kecamatan Kutasari 
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Kabupaten Purbalingga. Untuk mengetahui konsep diri penderita 

diabetes  mellitus tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas I Kutasari 

Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Untuk mengetahui 

tingkat depresi penderita diabetes mellitus tipe II di Wilayah Kerja 

Puskesmas I Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara strategi koping dengan tingkat 

depresi pada penderita diabetes mellitus tipe II di Wilayah Kerja 

Puskesmas I Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan tingkat 

depresi pada penderita diabetes mellitus tipe II di Wilayah Kerja 

Puskesmas I Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi ilmu keperawatan 

Memberikan informasi dan refrensi tambahan bagi ilmu keperawatan 

dalam memberikan materi perkuliahan tentang tingkat depresi yang 

dialami oleh oleh penderita diabetes mellitus tipe II. 

2. Bagi responden 

Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tambahan bagi responden 

tentang bagaimana hubungan antara strategi koping dan konsep diri 

dengan tingkat depresi pada penderita diabetes mellitus tipe II. 

3. Bagi peneltiian selanjutnya 

Memberikan literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama. 
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E. Penelitian Terkait 

1. Sarwono dan Isworo (2010) 

Judul penelitian “hubungan depresi dan dukungan keluarga 

terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD 

Sragen”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

depresi dan dukungan keluarga dengan darah kadar glukosa tipe 2 pasien 

DM. Penelitian ini menggunakan desain korelasional analitik dengan 

pendekatan cross-sectional, merekrut 166 responden dengan metode 

purposive sampling di Rawat Jalan Ward of Internal Medicine Clinic, 

Rumah Sakit Umum Sragen pada bulan September sampai November 

2008. CES – D (Center for Epidemiological Studies - Tertekan Skala 

mood) digunakan untuk depresi assesed gejala sementara DFBC (The 

Checklist Perilaku Diabetes Keluarga) untuk menentukan total skor 

dukungan keluarga. Chi Square, t -test independen dan regresi logistik 

ganda adalah digunakan untuk menguji hubungan depresi dan dukungan 

keluarga dengan glukosa darah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara depresi dan kadar glukosa darah (p value 0,0005) dan dukungan 

keluarga (p = 0,0005). Tidak ada yang signifikan korelasi antara status 

ekonomi dan kadar glukosa darah (p = 0.052). Selain itu, keluarga 

dukungan menjadi faktor yang paling dominan berhubungan dengan 

kadar glukosa darah (OR = 10.925 ).  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah variabel bebas (depresi dan dukungan keluarga), variabel 

terikat (kadar gula darah), teknik pengambilan sampel (purposive 

sampling) dan uji yang digunakan (t -test independen dan regresi logistik 

ganda). Sedangkan untuk peneliti adalah variabel bebasnya (strategi 

koping dan konsep diri), variabel terikat (depresi), teknik pengambilan 

sampling (proportional random sampling) dan uji yang digunakan (hanya 

menggunakan uji Chi Square). Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sampel yang digunakan pasien dengan diabetes, desaian penelitian 

deskripsi korelasional dan pendekatan cross sectional. 

2. Widyastuti (2012) 

Judul “hubungan antara depresi dengan kepatuhan melaksanakan 

diit pada diabetisi di Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara depresi dengan kepatuhan melaksanakan diit 

pada diabetisi. Penelitian ini merupakan penelitian descriptive corelative, 

mengunakan pendekatan Cross-sectional. Populasinya adalah diabetisi 

yang tinggal di Kelurahan Pekajangan pada tahun 2011 yang berjumlah 

275 diabetisi, dengan menggunakan teknik simple random sampling, 

sampel berjumlah 163 diabetisi. Data diperoleh dengan menggunakan 

BDI dan wawancara dengan kuesioner kepatuhan diit. Hasil analisis data 

menggunakan uji chi-square yang menunjukkan ada hubungan antara 

depresi dengan kepatuhan melaksanakan diit pada diabetisi, dengan ρ= 

0,001.  

Hubungan Antara Strategi..., Esa Yulianto, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang 

digunakan (depresi), variabel terikat yang digunakan (kepatuhan 

melaksanakan diet), teknik pengambilan sampel yang digunakan (simple 

random sampling). Sedangkan untuk peneliti adalah variabel bebasnya 

(strategi koping dan konsep diri), variabel terikat (depresi), teknik 

pengambilan sampling (proportional random sampling) dan uji yang 

digunakan (hanya menggunakan uji Chi Square). Persamaan dalam 

penelitian ini adalah desaian yang digunakan deskripsi korelasi, 

pendekatan cross sectional,  sampel penelitian (pasien dengan diabetes 

militus) dan uji yang digunakan chi square. 
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