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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diabetes Melitus (DM) dibagi menjadi 2 yaitu DM tipe 1/insulin-

dependent/childhood-onset diabetes dikarenakan oleh pankreas tidak dapat

memproduksi insulin. Sedangkan pada DM tipe 2/adult-onset diabetes/non-

insulin-dependent dikarenakan resistensi (kurang peka) reseptor isnulin untuk

mengeluarkan hormon insulin. (Kemenkes, 2014)

Prevalensi penderita DM Indonesia menempati angka keenam dunia

setelah negara China, India, Amerika, Brasil dan Meksiko. Menurut data hasil

Riskesdas 2018, prevalensi penderita Diabetes Melitus di Jawa Timur

menduduki peringkat kelima terbesar se-Indonesia. Kota Batu menempati 10

besar provinsi di Jawa Timur dengan prevalensi diabetes melitus terbesar.

(Kemenkes, 2018) Penyakit diabetes melitus di puskesmas junrejo menempati

urutan nomor 11 pada daftar penyakit. Hal ini tidaklah mengherankan,

dikarenakan rendahnya pojok gizi yang disediakan oleh puskesmas untuk

penderita diabetes melitus. Selain itu, jumlah kader-kader puskesmas masih

sedikit sehingga konseling gizi untuk penderita diabetes melitus jarang

dilakukan. (UPTD Puskesmas Junrejo, 2012)

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa, seseorang yang menderita

diabetes melitus berisiko lebih tinggi untuk mengalami depresi. Depresi

berhubungan dengan perubahan biologis dari kelenjar adrenal-hipofisis-

hipotalamus dan sistem nervus simpatis, serta dapat disebabkan gangguan
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inflamasi subklinis. Di dunia ada + 365 juta orang menderita DM tipe 2 dan +

300 juta orang yang memiliki DM tipe 2 menderita depresi. (Tabak, 2014)

Secara global, + 300 juta orang dengan segala usia mengalami depresi di

seluruh dunia, dan diperkirakan pada tahun 2020 depresi adalah penyakit yang

menempati urutan nomor dua di seluruh dunia. (WHO, 2018) Menurut data

Riskesdas 2018 menunnjukkan prevalensi depresi pada daerah Jawa Timur,

penderita yang mengalami depresi sebanyak 4,8 juta penderita. (Kemenkes,

2018)

Pengaruh fungsi keluarga terhadap kejadian timbulnya depresi pada pasien

diabetes mellitus tipe 2 memiliki pengaruh sebanyak 10,6 %. Semakin baik

fungsi keluarga yang dimiliki, maka akan semakin baik kejadian depresi pada

penderita diabetes melitus. (Mutmainah, 2016) Untuk menilai fungsi keluarga

pada anggota keluarga yang menderita penyakit kronis dan membutuhkan

pengobatan jangka panjang atau seumur hidup dapat menggunakan instrumen

SCREEM Family (Social, Cultural, Religious, Economic, Educational,

Medical). (Nicodemous, 2014)

Berdasarkan kejadian, maka peneliti ingin mengetahui hubungan fungsi

keluarga terhadap kejadian depresi pada pasien diabetes melitus tipe 2 di

Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo, Kota Batu.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah hubungan fungsi keluarga terhadap kejadian depresi pada

pasien diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo, Kota

Batu.
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1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan fungsi keluarga terhadap kejadian depresi

pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja, Puskesmas

Junrejo Kota Batu 2019.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui karakteristik penderita diabetes mellitus tipe 2 di

Kecamatan Junrejo Kota Batu tahun 2019.

2. Mengetahui angka kejadian diabetes melitus tipe 2 di Kecamatan

Junrejo Kota Batu tahun 2019.

3. Mengetahui derajat depresi pada penderita diabetes melitus tipe 2

di Kecamatan Junrejo Kota Batu tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Klinis

Diharapkan bisa menjadi sumber KIE mengenai fungsi keluarga

sebagai langkah pencegahan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan menekan angka kejadian depresi pada pasien

diabetes mellitus tipe 2.
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1.4.2. Bagi Akademisi

Memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan untuk

menambah informasi ilmiah mengenai langkah pencegahan depresi

pada pasien diabetes melitus tipe 2.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana

cara menerapkan fungsi keluarga yang baik untuk meminimalisasi

depresi pada pasien diabetes mellitus tipe 2.
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