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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

DEPKES RI (2004) menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah proses 

pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan 

kesehatannya. Notoatmodjo (2005) menyatakan bahwa promosi kesehatan 

merupakan upaya memasarkan, menjual, memperkenalkan, pesan-pesan atau 

program-program  kesehatan sehingga masyarakat menerima atau mengenal 

pesan-pesan kesehatan tersebut, yang akhirnya masyarakat mau berperilaku hidup 

sehat. Berdasarkan pengertian promosi kesehatan di atas dapat disimpulkan bahwa 

promosi kesehatan merupakan upaya yang dilakukan melalui penyampaian pesan-

pesan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan individu 

atau kelompok dalam mempertahankan, mengendalikan dan meningkatkan 

kesehatannya sehingga dapat terciptanya kesehatan yang optimal dan sesuai 

harapan.  

Diabetes Mellitus merupakan kumpulan gejala yang timbul pada seseorang 

yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula dalam darah (glukosa) 

akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Diabetes Mellitus merupakan 

penyakit kronis yang sering menjadi masalah kesehatan di masyarakat dan mulai 

menonjol sebagai penyebab mortalitas di Negara-negara berkembang seperti 

Indonesia.  

Menurut hasil survey WHO, permasalahan Diabetes Mellitus di Indonesia 

tahun 2003 menduduki ranking ke 5, tahun 2005 menjadi ranking ke 3 dan tahun 

2006 jumlah penderita mencapai 14  juta orang dengan persentase 50% penderita 
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yang sadar mengidap penyakit diabetes dan sekitar  30% di antaranya melakukan 

pengobatan secara teratur. WHO memperkirakan jumlah ini akan meningkat 

menjadi 21,8 juta orang pada tahun 2030 dan menurut International Diabetes 

Federation perkiraan WHO tersebut telah terjadi pada tahun 2011 ini (Antara, 

2011). Hal ini dimungkinkan karena penduduk Indonesia memiliki kebiasaan yang 

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

tidak mendukung kesehatan (D’Adamo & Catherine, 2006). 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 karena 

komplikasi Diabetes Mellitus dapat mengenai semua organ tubuh dan gejalanya 

dapat timbul secara perlahan-lahan sehingga penderita tidak menyadari akan 

adanya perubahan dalam dirinya seperti polidipsi, polifagia, dan poliuri (Ananta, 

2009).  

Diabetes Mellitus  merupakan suatu penyakit kronis yang dapat 

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

yang berlanjut menjadi perasaan depresi. Depresi merupakan kejadian yang umum 

terjadi pada penderita Diabetes Mellitus. Gangguan psikologis ini muncul pada saat 

seseorang menerima diagnosa Diabetes Mellitus. Penderita Diabetes Mellitus sering 

kali mengalami kesulitan untuk menerima diagnosa tersebut ketika mengetahui 

bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan, mempunyai banyak komplikasi, dan 

pengobatan yang dilakukan seumur hidup serta harus melakukan diet yang ketat. 

Penyakit ini dapat mempengaruhi mobilitas dan tingkat kemandirian penderita 

serta mengalami perubahan dalam gaya hidupnya yaitu cara melihat dirinya sendiri 
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dan ataupun untuk berhubungan dengan orang lain. Hal ini dapat berlanjut 

menjadi perasaan gelisah, takut, cemas dan depresi (Nouwen, 2005). 

Depresi dan Diabetes Mellitus dapat terjadi secara bersamaan karena adanya 

perubahan fisik yang dihubungkan dengan penyakit yang merupakan penyebab 

depresi dan individu akan menunjukkan reaksi psikologis. Sementara itu resiko 

terjadi depresi akan meningkat seiring dengan semakin beratnya kondisi Diabetes 

Mellitus yang diderita. Resiko terjadinya depresi secara umum antara 10-25 % pada 

wanita dan 5-11 % pada laki-laki. Sementara orang dengan Diabetes Mellitus 

mempunyai resiko dua kali lebih tinggi terjadinya depresi yakni antara 20-25% 

(Anderson,et al. 2001; Katon W,et al. 2004).  

Depresi merupakan salah satu keadaan yang biasa terjadi pada seseorang 

yang menderita penyakit kronis dengan komplikasi seperti Diabetes Mellitus. 

Depresi dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah dan metabolisme insulin 

melalui peningkatan kortisol yang berdampak pada kebiasaan pola makan, 

penambahan berat badan dan resiko komplikasi. Manajemen pengobatan Diabates 

Mellitus yang dilakukan dalam waktu lama dapat memperparah kondisi depresi 

penderita. Hal ini menunjukkan bahwa diabetes dan depresi tidak hanya terkait 

secara perilaku, tapi juga secara biologis (Purwoko, 2010). 

Penelitian oleh Hu (2010, dalam Purwoko, 2010) mengatakan bahwa 

sekitar 10% dari jumlah penduduk Amerika Serikat menderita diabetes dan  setiap 

tahun 6,7%  orang berusia lebih dari 18 tahun mengalami depresi klinis. Di antara 

lebih dari 7.400 peserta yang mengalami depresi, terdapat 17% yang memiliki 

risiko tinggi mengalami Diabetes Mellitus. Sebaliknya, di antara lebih dari 2.800 

peserta yang mengalami Diabetes Mellitus, terdapat 29% yang beresiko mengalami 

depresi. 
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Dilihat dari jumlah prevalensi yang tinggi perawat komunitas bertanggung 

jawab membantu agregat penderita Diabetes Mellitus untuk tetap menstabilkan dan 

mempertahankan kesehatannya agar tidak depresi dengan memperhatikan kondisi 

lingkungan dan sosial. Community as Partneryang didasarkan pada Nueman’s model 

menekankan agregat penderita Diabetes Mellitus sebagai pelaku utama 

pembangunan kesehatan, dan proses keperawatan (Efendi, Ferry & Makhfudli, 

2009). Agregat ini dipengaruhi oleh delapan subsistem yakni komunikasi, 

transportasi dan keselamatan, ekonomi, pendidikan, politik dan pemerintahan, 

layanan kesehatan dan sosial, lingkungan fisik dan rekreasi (Anderson & 

McFarlane. 2006). Untuk mencegah kondisi Diebetes Mellitus berkembang 5 sampai 

6 tahun lebih cepat akibat depresi yang diderita (Katon, et al, 2004) promosi 

kesehatan dengan pendekatan model Community as Partner sangat sesuai diterapkan 

pada agregat penderita Diabetes Mellitus karena memberikan upaya penyelesaian 

masalah secara holistik berupa pencegahan primer, sekunder, dan tersier. 

Dari hasil studi pendahuluan jumlah penderita dengan diagnosa Diabetes 

Mellitus yang didapatkan dari kunjungan masyarakat ke Puskesmas Dinoyo Malang 

dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2011, di Kelurahan Dinoyo 

terdapat  50 orang penderita yang rata-rata berusia 57 tahun. Para penderita 

mengeluh takut dengan penyakit yang dideritanya, merasa sedih dan cemas karena 

tidak bisa mencari nafkah untuk anak-anak mereka. Mereka juga merasa sulit 

untuk menjalani pengobatan dan diet yang harus dilakukan seumur hidup untuk 

mengontrol penyakitnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menganggap perlu 

melakukan penelitian untuk menganalisis Promosi kesehatan terhadap depresi 

pada agregat penderita Diabetes Mellitus dengan pendekatan model Community as 

Partner di Kelurahan Dinoyo Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bardasarkan uraian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1.2.1 Bagaimana hubungan pencegahan primer dengan depresi pada agregat 

penderita Diabetes Mellitus di Kelurahan Dinoyo? 

1.2.2 Bagaimana hubungan pencegahan sekunder dengan depresi pada agregat 

penderita Diabetes Mellitus di Kelurahan Dinoyo? 

1.2.3 Bagaimana hubungan pencegahan tersier dengan depresi pada agregat 

penderita Diabetes Mellitus di Kelurahan Dinoyo? 

1.2.4 Faktor apa yang lebih dominan dari promosi kesehatan terhadap depresi 

pada agregat penderita Diabetes Mellitus di Kelurahan Dinoyo Malang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dibagi 

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :  

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis promosi kesehatan terhadap depresi pada agregat penderita 

Diabetes Mellitus dengan pendekatan model Community as Partner  di 

Kelurahan Dinoyo Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengidentifikasi karakteristik agregat penderita Diabetes Mellitus di 

Kelurahan Dinoyo Malang. 

1.3.2.2 Mengidentifikasi tingkat depresi agregat penderita Diabetes Mellitus 

di Kelurahan Dinoyo Malang. 
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1.3.2.3 Mengidentifikasi hubungan pencegahan primer dengan depresi 

pada agregat penderita Diabetes Mellitus 

1.3.2.4 Mengidentifikasi hubungan pencegahan sekunder dengan depresi 

pada agregat penderita Diabetes Mellitus 

1.3.2.5 Mengidentifikasi hubungan pencegahan tersier dengan depresi 

pada agregat penderita Diabetes Mellitus 

1.3.2.6 Mengidentifikasi faktor dominan dari Promosi kesehatan yang 

berhubungan dengan depresi pada agregat penderita Diabetes 

Mellitus di Kelurahan Dinoyo Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Agregat Penderita Diabetes Mellitus 

Menjadi alternatif untuk mencegah depresi sehingga diharapkan agregat 

penderita Diabetes Mellitus memiliki semangat dalam menjalani seluruh 

proses program pengobatannya. 

1.4.2 Bagi Institusi Keperawatan 

Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan bagi ilmu pengetahuan  tentang 

Analisis promosi kesehatan terhadap depresi pada agregat penderita 

Diabetes Mellitus sehingga dapat dijadikan referensi akademik serta 

pengembangan penelitian di bidang keperawatan komunitas. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Dengan mengetahui hubungan promosi kesehatan terhadap depresi pada 

agregat penderita Diabetes Mellitus dengan pendekatan model Community as 

Partner  maka akan menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti di 
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bidang keperawatan, khususnya keperawatan komunitas. Penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pedoman 

bagi penelitian lain yang akan mengembangkan topik yang berkaitan 

dengan intervensi model Community as Partner dalam penyelesaian masalah 

depresi pada penderita Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


