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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indeks pembangunan manusia (human development indexs) di 

Indonesia masih menempati urutan 102 dari 162 negara. Tingkat 

pendidikan, pendapatan serta kesehatan penduduk Indonesia belum 

memuaskan. Visi Indonesia sehat 2010 adalah gambaran masyarakat 

Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan 

kesehatan yaitu masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh 

kehidupan dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, baik sehat jasmani, 

rohani, serta sosial dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat 

dan kelemahan  (Martono 2006). 

Masyarakat Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat 

Indonesia yang mempunyai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk 

hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, 

sebagai salah satu unsur dari pembangunan sumberdaya manusia 

Indonesia seutuhnya. Visi Indonesia sehat yang diharapkan itu, belum 

mampu diterapkan di Indonesia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan angka 

kejadian penyakit diabetes mellitus (DM) yang terus meningkat. Laporan 

statistik dari Internasional Diabetes Federation (IDF) menyebutkan 

bahwa saat ini terdapat 230 juta penderita diabetes. Angka ini diperkirakan 

akan terus meningkat hingga 3% atau sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. 
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Dengan demikian jumlah penderita DM diperkirakan akan mencapai 350 

juta pada tahun 2025. Berdasarkan data kesehatan dunia (WHO) tahun 

2003, jumlah penderita DM mencapai 194 juta jiwa dan diperkirakan 

meningkat jadi 333 juta pada tahun 2025 dan setengah dari angka tersebut 

terjadi dinegara berkembang, termasuk dinegara Indonesia. Angka 

kejadian diabetes milletus di Indonesia menempati urutan keempat 

tertinggi di dunia yaitu 8,4 juta jiwa dan angka kematian di Indonesia 

menempati urutan ketujuh di dunia yaitu 3,2 juta penderita (Tandra, 2008). 

Diabetes mellitus merupakan kumpulan gejala yang timbul pada 

seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula darah 

(glukosa)  akibat kekurangan insulin baik absolute maupun relatif. 

Diabetes mellitus sebagai suatu penyait kronis yang mulai menonjol 

sebagai penyebab dan mortalitas di Negara-negara sedang berkembang 

termasuk di negara Indonesia.  

Berdasarkan data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 

Indonesia prevalensi atau angka kejadian DM juga meningkat dari tahun 

2001 sebesar 7,5 % menjadi 10,4 % pada tahun 2004. Adapun hasil survei 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003 menunjukkan, prevalensi DM di 

perkotaan mencapai 14,7 % dan 7,2 % terjadi di pedesaan.  

Di Indonesia, angka kejadian DM berkisar 1 sampai dengan 3 % 

untuk kelompok usia diatas 15 tahun. Di Kota lain seperti Manado, angka 

kejadian mencapai 6 %, Untuk Jakarta mencapai lebih 12,8 % dari jumlah 

penduduk. Apabila diprosentasikan berdasarkan jumlah penderita dengan 
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jumlah penduduk, maka pada usia sebelum 20 tahun angka kejadian DM 

diperkirakan 0,19 % dan diatas usia 20 tahun diperkirakan mencapai 8,6 

persen, sedang pada usia di atas 65 tahun 20,1 persen. Tahun 1986 tercatat 

kematian yang disebabkan DM 0,8 % dan meningkat pada tahun 1995 

menjadi 1,3 %, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi saat ini populasi 

penderita DM diperkirakan 2,5 % dan yang telah terdeteksi sebanyak 1,25 

juta orang. Hal ini dimungkinkan karena penduduknya memiliki kebiasaan 

yang buruk, diet yang kurang sehat, kurang gerak, dan kondisi lingkungan 

yang tidak mendukung kesehatan (Wahyudi, 2008). Distribusi penyakit ini 

juga menyebar pada semua tingkatan masyarakat dari tingkat sosial 

ekonomi rendah sampai tinggi, pada setiap ras, golongan etnis dan daerah 

geografis. 

Hal ini tentu saja merupakan suatu kondisi yang perlu mendapat 

perhatian. Terlebih karena komplikasi DM yang dapat mengenai semua 

organ tubuh dan mengingat gejala DM yang bervariasi yang dapat timbul 

secara perlahan-lahan sehingga penderita tidak menyadari akan adanya 

perubahan seperti minum yang lebih banyak, buang air kecil lebih sering 

ataupun berat badan yang menurun, gejala tersebut berlangsung lama 

tanpa diperhatikan diet, olah raga, pengobatan sampai orang tersebut 

memeriksakan kadar gula darahnya (Tandra, 2008). 

DM merupakan suatu penyakit kronis. Stress psikologis dapat 

timbul pada saat seseorang menerima diagnosa DM. Hal ini diungkapkan 

oleh Watkins (2000) yang menyatakan bahwa penderita DM seringkali 
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mengalami kesulitan untuk menerima diagnosa DM, terutama ketika ia 

mengetahui bahwa hidupnya diatur oleh diet makanan dan obat-obatan. 

Biasanya ia berada pada tahap kritis yang ditandai oleh ketidakseimbangan 

fisik, sosial, dan psikologis. Hal ini berlanjut menjadi perasaan gelisah, 

takut, cemas dan depresi yang dialami oleh penderita. 

Diabetes milletus  penyakit kronik yang tidak bisa sembuh 

sempurna, perlu perawatan seumur hidup, dapat menimbulkan perubahan 

psikologik yang mendalam pada pasien, juga pada keluarga dan kelompok 

sosialnya. Pada pasien yang telah didiagnosa menderita DM, timbul 

perasaan yang tidak adekuat lagi, dapat berlebihan, timbul ketakutan, 

mereka menuntut untuk dirawat orang lain dengan belebihan, dan sikap 

bermusuhan yang kemungkinan dapat terjadi. Hal ini juga bisa berlanjut 

menjadi perasaan depresi pada pasien. Depresi merupakan kejadian yang 

umum terjadi pada penderita depresi DM (Watkins, 2000). Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa prevalensi depresi pada penderita DM cukup tinggi 

yaitu sekitar 25 persen. Pada kasus DM, konsekuensi fisik dari gagguan 

kronis (seperti komplikasi) menempatkan suatu batasan, larangan terhadap 

kehidupan individu. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan kadar gula 

darah tetap normal dan mencegah terjadinya kosekuensi yang tidak 

diinginkan, selain itu pengendalian DM tersebut dilakukan dalam jangka 

waktu yang cukup lama dan kompleks (Asdi, 2000). Hal ini 

memungkinkan pasien mengubah gaya hidupnya sehari-hari sehingga 

dapat mempengaruhi pandangan pasien terhadap dirinya. 
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Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai perubahan atau gangguan 

baik fisik maupun psikologis  bagi penderita. Penderita DM harus 

tergantung pada terapi pengelolaan DM. Hal  tersebut dapat menimbulkan 

permasalahan misalnya pasien merasa lemah karena harus membatasi diet. 

Perubahan pasien dalam memandang dirinya seara negatif, misalnya 

pasien merasa putus asa dan tidak dapat menerima keadaannya akan 

mempengaruhi kosep diri pasien. Pasien merasa stress dan terganggu yang 

akhirnya dapat memperberat keadaan sakitnya, Pinci (2008) juga 

menyebutkan bahwa rasa tidak berdaya sering terjadi pada individu 

dengan penyakit kronis. Ketidakberdayaan merupakan suatu persepsi 

bahwa tindakan seseorang tidak akan mempengaruhi hasil. 

Konsep diri terdiri atas gambaran diri, harga diri, ideal diri dan 

identitas personal. Konsep diri dapat diartikan sebagai suatu keyakinan, 

pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya dan mempengaruhi 

hubungannya terhadap orang lain. 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. Orang dengan konsep diri negatif akan cenderung  

mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi, bersikap pesimistik terhadap 

kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan 

sebagai kesempatan, namun lebih menganggap sebagai suatu halangan. 

Orang dengan konsep diri negatif, akan mudah menyerah sebelum 
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berperang dan jika gagal, akan ada dua pihak yang disalahkan, entah itu 

menyalahkan diri sendiri (secara negatif) atau menyalahkan orang lain        

( Admin, 2008).  

Penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas Pracimantoro I 

Wonogiri yang dapat diidentifikasi sementara sebanyak 63 orang. Dari 

semua penderita DM, mengeluh adanya rasa bosan harus minum obat 

setiap hari, sulit untuk melakukan diet sesuai yang dianjurkan dan pasien 

selalu bertanya akan kesembuhan penyakitnya saat berobat, sehingga 

pasien susah tidur karena selalu teringat akan penyakitnya, pasien merasa 

lemah, suka melamun, takut dan bosan dengan hidupnya yang selalu 

dibatasi, pasien merasa sedih, cemas, putus harapan karena sudah tidak 

bisa beraktivitas seperti biasanya (mencari nafkah), dan pasien merasa 

menambah beban bagi keluarganya.  

Gambaran umum tentang konsep diri dan depresi pada penderita 

DM di Puskesmas Pracimantoro Wonogiri rata-rata mengalami banyak 

keluhan akan penyakit yang dialami yang tidak kunjung sembuh. Seperti 

pasien menyendiri dan merasa malu tidak bisa berkumpul dengan 

masyarakat saat ada kegiatan didesa karena keadaan lukanya, pasien selalu 

bertengkar dengan keluarganya jika permintannya tidak cepat dituruti, 

pasien mudah tersinggung, marah dan mengalihkan perhatiannya saat 

ditanya tentang berapa gulanya dan pasien tampak takut jika terjadi 

komplikasi sehingga pasien membatasi semua aktifitasnya secara berlebih. 
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Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang "Hubungan antara konsep diri dengan tingkat depresi 

pada penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas Pracimantoro I Wonogiri ".  

 

B. Rumusan masalah 

Diabetes mellitus dapat menimbulkan perubahan psikologis antara 

lain adalah terjadinya perubahan konsep diri dan depresi. Berdasarkan 

fenomena didepan maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah 

penelitian tentang "Adakah hubungan antara konsep diri dengan depresi 

pada penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas Pracimantoro I Wonogiri ". 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Umum 

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara konsep 

diri dengan tingkat depresi pada penderita Diabetes Mellitus di 

Puskesmas Pracimantoro I Wonogiri. 

b. Khusus 

1. untuk mengetahui gambaran konsep diri penderita DM 

2. untuk mengetahui tingkat depresi penderita DM 

3. untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan tingkat 

depresi penderita diabitus mellitus  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi  institusi pendidikan  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran dan acuan bagi 

ilmu pengetahuan tentang aspek psikologis penderita DM. 

2. Bagi pihak rumah sakit 

Dapat memperoleh informasi dan mengidentifikasi masalah psikologis 

pasien DM terutama yang berhubungan dengan konsep diri, sehingga 

dapat mengurangi gejala depresi pada penderita DM. 

3. Bagi perawat dan tim kesehatan lain 

Dapat digunakan untuk menetapkan strategi yang tepat sehingga dapat 

memberikan Asuhan keperawatan yang berkualitas menyangkut bio-

psiko-sosio-spiritual dimulai dari pengkajian yang mendalam sehingga 

dapat memberikan intervensi sesuai dengan permasalahan pada 

penderita DM. 

4. Bagi penderita 

Dengan mengetahuhi hubungan antara konsep diri dengan tingkat 

depresi penderita diabitus mellitus, diharapkan pasien dapat menerima 

kenyataan penyakitnya, teratur dalam menjalankan terapi diet dan 

mengubah konsep diri agar lebih optimis dalam menghadapi 

penyakitnya. 

 

 



 9

5. Keluarga 

Dapat memberikan informasi bagi keluarga penderita DM, tentang aspek 

psikologis yang dialami oleh penderita. Sehingga keluarga dapat 

memberikan dukungan pada penderita dalam menentukan sikap dan 

pembentukan konsep diri yang positif oleh penderita DM. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2001) dengan 

judul hubungan antar penerimaan diri dengan derajat depresi DM di 

RSPAD Gatot Subroto dan RS HAsan Sadikin, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis korelasional, hasil dari penelitian ini 

adalah terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan diri dengan 

derajat depresi pada pasien DM. perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum adalah variabel bebas, 

metode dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah subjek 

yang diteliti dan variabel terikat. 

Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh Erawati (2000) 

dengan judul faktor-faktor psikososial yang mempengaruhi penderita 

gagal ginjal kronis terhadap penerimaan dirinya di RSUP Dr. Sardjito, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi ganda, 

salah satu dari hasil penelitian tersebut adalah adanya hubungan antara 

konsep diri dengan penerimaan diri penderita gagal ginjal kronis yang 

bermakna secara statistik dan bersifat saling mendukung. Perbedaan 
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penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati adalah subjek 

yang diteliti, metode dan variabel yang diteliti, sedangkan persamaannya 

adalah pada faktor yang diteliti yaitu konsep diri. 

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh Imran (2002) 

dengan judul gambaran konsep diri pasien fraktur ekstremitas bagian 

bawah di RS Ortopedi Prof Dr. Soeharso Surakarta, metode yang 

digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan hasil bahwa konsep diri 

pasien fraktur ekstremitas bagian bawah dalam kategori cukup (positif) 

sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai prediktor penelitian 

pribadi pasien fraktur terhadap konsep dirinya. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Imran adalah variabel terikat, 

subjek dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah variabel 

bebas yang diteliti yaitu konsep diri. 

Asmawar (2005) tentang Hubungan Konsep Diri Dengan Stres 

Pada Pasien Post Operasi Di Ruang Rawat Inap Bedah Badan Pelayanan 

Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. 

Penelitian ini berhasil menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

konsep diri dengan tingkat stress pasien post operasi di ruang rawat inap 

bedah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr.Zainoel 

Abidin Banda Aceh 

 

 

 




