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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes Mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang 

ditandai dengan kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia 

(Suddart & Burner, 2002). Diabetes Mellitus diketahui sebagai suatu penyakit 

yang disebabkan oleh adanya gangguan menahun terutama pada system 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein dalam tubuh (Lanywati 

Endang, 2001). Di Amerika Serikat, kurang lebih 650.000 kasus diabetes baru 

didiagnosis setiap tahunnya (Health People 2000 cit Sudart & Burner, 2002). 

Menurut data WHO, Indonesia menempati urutan ke 4 terbesar dalam 

jumlah penderita Diabetes Mellitus di dunia setelah India, China, dan Amerika 

Serikat. Pada tahun 2006 diperkirakan jumlah penderita Diabetes Mellitus di 

Indonesia meningkat tajam menjadi 14 juta orang dimana baru 50% orang 

yang sadar mengidapnya dan baru 30% yang sadar untuk berobat (Sudart & 

Burner, 2002).  

Jumlah penderita Diabetes Mellitus di Indonesia, menurut data Badan 

Kesehatan Dunia (WHO), mencapai 8,6% dari 220 juta populasi negeri ini dan 

diperkirakan akan meningkat. Pada tahun 2025 diperkirakan meningkat 

menjadi 12,4 juta penderita (Pratiwi Dyah, 2007). Berdasarkan data 

Departemen Kesehatan jumlah pasien Diabetes Mellitus rawat inap maupun 
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rawat jalan di rumah sakit menempati urutan pertama dari seluruh penyakit 

endokrin.  

Penyakit kronis seperti diabetes mellitus dapat mempengaruhi kondisi 

psikologis individu. Perasaan sedih dan kecewa akan timbul setelah individu 

terdiagnosa penyakit ini. Hubungan antara stress psikologis dan penyakit 

sering disebut sebagai interaksi pikiran-tubuh. Riset telah menunjukkan bahwa 

stress dapat mempengaruhi penyakit. Perawat dapat memberikan dukungan 

emosional dan memberikan penjelasan tentang berbagai hal yang menjadi 

kesalahpahaman pasien dan keluarga tentang penyakit ini. Dorongan positif 

harus selalu diberikan kepada pasien untuk mengurangi dan mengatasi rasa 

sedihnya (Suddart & Burner, 2002).  

Jika individu kurang atau tidak mampu dalam menggunakan mekanisme 

koping dan gagal dalam beradaptasi maka individu akan mengalami berbagai 

penyakit baik fisik maupun mental (Rasmun, 2004). Ketidakmampuan inilah 

yang menyebabkan kecemasan, frustasi, konflik, gelisah dan stress. 

Setiap gangguan kesehatan akan menimbulkan kecemasan dan kesedihan 

baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi anggota keluarga lainnya. 

Gangguan tersebut dikaitkan dengan ancaman adanya kematian. (Notoatmojo, 

2003). Beberapa penyakit fisik dapat mengakibatkan depresi pada seseorang. 

Kurang lebih 5-10% masyarakat umum mengalami depresi. Hasil survei 

Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (PDSKJ) yang di umumkan bulan 

Juni 2007 yang lalu maka hampir semua orang di Indonesia sedang 

mengalami depresi.  Menurut survei ini 94% masyarakat Indonesia mengidap 



 3

depresi dari tingkat ringan hingga yang paling berat. Depresi telah diprediksi 

oleh WHO sebagai penyebab masalah utama pada tahun 2020 dan  sebagai 

penyakit kedua di dunia setelah jantung iskemik. 

Seseorang dengan penyakit kronis, rentan mengalami depresi salah 

satunya adalah penderita Diabetes. Dari hasil penelitian David 2004 terdapat 

48% penederita Diabetes yang mengalami depresi akibat penyakitnya. Dari 

data Badan Kesehatan Dunia didapatkan 27%  penderita depresi pada pasien 

Diabetes. Penelitian dari Ferris tahun 2004 menyatakan dari 391 orang yang 

diteliti terdapat 26% depresi pada penderita Diabetes terkait dengan 

hospitalisasi. 

Depresi merupakan perasaan sehari – hari yang menyertai kesedihan 

yang dibesar – besarkan secara terus menerus. Depresi adalah gangguan 

suasana hati yang bervariasi. Angka kejadian gangguan depresi berat juga 

lebih tinggi daripada biasanya pada pasien perawatan primer yang mendekati 

10 persen dan pada pasien medis rawat inap adalah 15 persen. Prevalensi 

depresi bervariasi pada berbagai penelitian, sekitar 5% - 10% pada orang 

dewasa dan   1 – 1,5% pada usia sekolah (Lumbantobing, 2004). 

Gejala – gejala depresi antara lain: Gangguan tidur, nyeri kepala, nyeri 

abdominal, pusing, nyeri, pandangan kabur, gangguan saluran cerna, 

gangguan nafsu makan (meningkat atau menurun), konstipasi, menarik diri 

dari aktivitas sehari-hari, perubahan berat badan (Lumbantubing, 2004).   

Individu yang mengalami ketegangan psikologik atau depresi dalam 

menghadapi masalah kehidupan sehari – hari memerlukan kemampuan pribadi 
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maupun dukungan dari lingkungan agar dapat mengurangi ketegangan terebut, 

cara ini yang disebut dengan koping (Rasmun, 2004). Beberapa mekanisme 

koping psiko-sosial yang biasa dilakukan oleh individu antara lain menyerang, 

menarik diri dan kompromi.  

Setiap individu mempunyai persepsi dan respon yang unik terhadap 

stress. Persepsi seseorang terhadap stressor didasarkan pada keyakinan dan 

norma, pengalaman dan pola hidup, factor lingkungan, struktur dan fungsi 

keluarga, tahap perkembangan, pengalaman masa lalu dengan stress, dan 

mekanisme koping (Rasmun, 2004).  

Selain mekanisme koping, adaptasi juga diperlukan untuk menjaga 

integritas baik fisik maupun psikologis, Sister Calista Roy  membaginya 

dalam 4 bagian antara lain: fisik, konsep diri, fungsi peran, dan kemandirian.  

Kecemasan seseorang dalam menghadapi masalah mempengaruhi 

kemandiriannya dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari – hari 

karena respon fisiologis tubuh yang menyertainya. 

Depresi akan meningkatkan resiko seseorang terserang penyakit karena 

kondisi depresi cenderung meningkatkan sirkulasi adrenalin dan kortisol 

sehingga menurunkan tingkat kekebalan tubuhnya. Pada stadium ini pasien 

umumnya datang ke dokter (non psikiater) untuk keluhan fisiknya. Karena ini 

yang dirasakan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari yang selanjutnya 

dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain.  

Keperawatan berupaya mengatur dan mempertahankan kebutuhan 

perawatan diri secara terus menerus bagi mereka yang tidak mampu 
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melakukannya. Dalam situasi lain perawat membantu klien dengan sebagian 

prosedur dengan mengawasi dan memberi pengarahan secara individual 

sehingga secara bertahap klien mampu melakukannya sendiri. Asuhan 

keperawatan diberikan ketika klien tidak mampu memenuhi kebutuhan 

biologis, psikologis, perkembangan dan sosial (Perry& Potter, 2005). 

Penderita depresi mengalami penurunan daya tahan tubuh. Selain itu, 

depresi dipandang cukup berbahaya bagi kesehatan psikis dan fisik karena 

bisa menyebabkan penurunan fungsi kognitif, emosi dan produktivitas pada 

individu yang mengalami depresi (e-psikologi, 2000). Dengan masalah 

kesehatan fisik tersebut penderita akan mengalami penurunan kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhannya. Karena ketidakmampuannya dalam 

beradaptasi terhadap kondisi fisik maka terjadilah ketergantungan terhadap 

orang lain. Penderita membutuhkan bantuan untuk memenuhi aktivitas 

selfcare mereka. 

 Aktivitas sehari – hari merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sehari -

hari seperti makan, mandi, berpakaian, eliminasi, pergerakan, dan control 

eliminasi. Ketika Individu tidak mampu melakukan aktivitas ini secara 

mandiri maka perlu bantuan dari orang lain. Bantuan dalam aktivitas sehari – 

hari tidak hanya diberikan  pada lansia tetapi kepada setiap individu yang 

sedang memerlukannya atau pada individu yang sedang sakit (Gallo et all, 

1998). 

Suatu penyakit dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap 

penurunan fungsional. Karena itu pengkajian keperawatan tentang fungsi fisik 
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dan psikososial merupakan hal yang penting karena dapat memberikan 

petunjuk yang berharga terhadap efek penyakit terhadap status fungsional 

(Perry& Potter, 2005). Aktivitas sehari – hari atau dalam literatur asing 

disebut Activity of Daily Living merupakan salah satu alat ukur untuk menilai 

kapasitas fungsional seseorang yang seringkali mencerminkan kualitas hidup. 

Semakin mandiri seseorang maka kualitas hidup juga akan semakin baik. 

RSUD Pandan Arang Boyolali merupakan Rumah Sakit tipe C dengan 

berbagai macam pelayanan kesehatan yang ada di dalamnya salah satunya 

adalah Pelayanan dan asuhan keperawatan yaitu instalasi rawat inap. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medis pada tahun 2008 terdapat 

585 penderita Diabetes Mellitus rawat inap (Rekam medik, 2008). Maka dari 

itu penyakit ini perlu diberikan perhatian lebih agar tidak terjadi peningkatan 

dan bisa mengurangi penyebab kematian dengan meminimalkan tingkat 

depresi dan memperhatikan tingkat ketergantungan pasien. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat 

dirumuskan yaitu “Adakah hubungan antara tingkat depresi dengan 

kemandirian dalam Activity Daily of Living (ADL) pada pasien Diabetes 

Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat depresi dengan 

kemandirian dalam Activity of Daily Living (ADL) pada pasien Diabetes 

Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tentang tingkat depresi pada pasien Diabetes Mellitus di 

RSUD Pandan Arang Boyolali. 

b. Mengetahui tingkat kemandirian pasien Diabetes Mellitus dalam 

Activity of Dailiy Living (ADL). 

c. Mengetahui hubungan antara depresi pada pasien Diabetes Mellitus 

dengan kemandirian dalam Activity of Daily Living (ADL) di Rumah 

Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

a. Memberi masukan terhadap Rumah Sakit untuk meningkatkan 

pemberian asuhan keperawatan dalam penurunan tingkat depresi  

b. Dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan. 

c. Sebagai masukan untuk menyusun program yang akan datang untuk 

meminimalkan ketergantungan yang terjadi pada pasien Diabetes 

Mellitus terhadap Activity of Daily Living akibat depresi.  
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2. Bagi Pasien 

Memberi dukungan atau support sosial bagi pasien Diabetes Mellitus 

maupun keluarganya dengan lebih memperhatikan pasien yang mengalami 

depresi.  

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Memberi masukan sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk 

penelitian lebih lanjut.  

4. Bagi Peneliti. 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam mengkaji permasalahan 

tentang hubungan antara tingkat depresi dengan kemandirian dalam 

Activity of Daily Living (ADL) pada pasien Diabetes Mellitus.   

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Rini Puspa Sawika (2007) dengan judul penelitian Hubungan karakteristik 

demografi dengan kemandirian Dalam Activity of Daily Living (ADL) 

pada lansia di Panti Wredha Darma Bhakti Pajang surakarta. Subjek 

penelitian sebanyak 30 orang lansia yang tinggal di Panti wredha Darma 

Bhakti Pajang Surakarta dengan menggunakan rancangan penelitian studi 

korelasi, Instrumen berupa kuesioner, dengan hasil penelitian tidak ada 

hubungan yang bermakna antara jenis kelamin, usia, status perkawinan 

dan pendidikan dengan kemandirian. Dukungan social menunjukkan ada 

hubungan yang bermakna dengan kemandirian dalam Activity of Daily 

Living. 
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Perbedaan Penelitian Rini Puspa W (2007) meneliti hubungan 

karakteristik demografi tetapi peneliti melakukan penelitian tingkat depresi 

dengan kemandirian dalam Activity of Daily Living pada pasien Diabetes 

Mellitus.  

2. Jayanti (2008) dengan judul penelitian Hubungan antara konsep diri 

dengan tingkat depresi penderita Diabetes Mellitus di poli penyakit dalam 

RS. Dr. Sardjito Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada 40 orang penderita 

Diabetes Mellitus di poli penyakit dalam RS. Dr. Sardjito Yogyakarta 

dengan jenis penelitian non eksperimental, rancangan cross sectional, 

teknik sampling purposive sampling dan metode kuantitatif secara 

deskriptif analitik. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan 

hasil penelitian ada korelasi negatif antara konsep diri dengan tingkat 

depresi pada penderita DM di poli penyakit dalam RS Dr. Sardjito 

Yogyakarta. Makin tinggi konsep diri tingkat depresi semakin rendah 

begitu juga sebaliknya semakin rendah konsep diri, tingkat depresi 

semakin tinggi.  

3. Perbedaan penelitian Jayanti (2008) meneliti tentang hubungan konsep diri 

dengan tingkat depresi pada penderita Diabetes Mellitus tetapi peneliti 

melakukan penelitian tentang tingkat depresi dengan kemandirian dalam 

Activity of Daily Living pada pasien Diabetes Melitus. 


