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2.1. Diabetes Melitus 

2.1.1. Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus adalah suatu penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin ataupun keduanya. (Reksodiputro, 2017) Menurut 

International Diabetes Federation, diabetes adalah salah satu penyakit 

yang tertinggi dalam dekade terakhir. Peningkatan penderita diabetes 

melitus ini, tentu tidak jauh dari beberapa faktor resiko yang 

menyebabkan penyakit diabetes melitus itu sendiri. 

2.1.2. Etiologi Diabetes Melitus 

Meningkatnya prevalensi angka diabetes melitus terutama pada negara 

berkembang dikarenakan oleh beberapa hal, seperti perubahan gaya 

hidup pada kota-kota besar dan peningkatan pendapatan perkapita 

pada setiap daerah mempengaruhi meningkatnya penyakit-penyakit 

degeneratif seperti diabetes melitus, penyakit jantung koroner, 

hipertensi, hiperlipidemia (Reksodiputro, 2017) Perubahan gaya hidup 

yang signifikan menyebabkan penyakit diabetes melitus, terlebih lagi 

dalam beberapa tahun terakhir makanan dan minuman disajikan 

dengan cepat, terkadang konsumen tidak memperhatikan nilai gizi 

yang terkandung dalam makanan tersebut. Dikarenakan makanan 

manis yang berlebihan yang tidak diimbangi oleh pola hidup 
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yang tepat dapat menyebabkan diabetes melitus.  Menurut Kemenkes 

diabetes melitus dapat disebabkan oleh pola makan atau nutrisi, 

kebiasaan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik dan stres. (Kemenkes, 

2014) Pada beberapa tahun terakhir, diabetes melitus tidak 

memandang usia. Dikarenakan perubahan gaya hidup yang signifikan 

dan ditunjang oleh kemajuan teknologi menyebabkan penyakit 

diabetes melitus sendiri dapat menyerang semua usia. Terlebih apabila 

seseorang tidak memandang nilai gizi makanan yang akan 

dimakannya dan aktivitas fisik yang kurang menyebabkan penyakit 

diabetes melitus.  Penyakit diabetes melitus antara lain dapat 

disebabkan oleh : 

a. Faktor demografi : jumlah penduduk yang meningkat, penduduk 

usia lanjut semakin bertambah banyak, urbanisasi yang tidak dapat 

dikendalikan. 

b. Perubahan pola hidup yang mengikuti trend : restoran siap saji, 

teknologi yang semakin canggih sehingga membuat seseorang 

menjadi kurang beraktivitas. (Reksodiputro, 2017)  

2.1.3. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Walaupun penggolongan diabetes melitus itu sendiri sangat 

penting dan sangat berpengaruh terhadap penangganan yang akan 

digunakan, tetapi menegakan diagnosa penggolongan penyakit 

diabetes melitus sendiri tidaklah mudah terutama pada penderita yang 

berumur muda. Dan biasanya 10% diagnosa mendapatkan revisi atau 
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dengan kata lain belum tentu diagnosa yang sudah ditegakan benar 

(Reksodiputro, 2017) 

Menurut American Diabetes Assosication (ADA) terdapat beberapa 

klasifikasi diabetes melitus yaitu : 

1. Diabetes melitus tipe 1 (dikarenakan defisiensi insulin yang 

absolut) dapat diperoleh melalui proses imunologik ataupun 

idiopatik 

2. Diabetes melitus tipe 2 (dapat disebabkan oleh resistensi insulin 

disertai defisiensi insulin atau gangguan sekresi insulin disertai 

defisiensi insulin) 

3. Diabetes melitus tipe lain : 

a. Defek genetik fungsi sel beta 

b. Defek genetik kerja insulin : resistensi insulin tipe A Penyakit 

eksokrin pankreas : pankreatitis 

c. Endokrinopati : akromegali 

d. Karena obat/zat kimia : vacor, pentamidin 

e. Infeksi : rubella kongenital 

f. Imunologi : sindrom Stiffman 

g. Sindrom genetik lain : sindrom Down, sindrom Klinefelter 

4. Sindrom kehamilan / Diabetes Gestasional (ADA, 2019) 

2.1.4. Gejala Diabetes Melitus 

Pada penderita diabetes melitus umumnya tidak merasakan gejala-

gejala yang mencirikan penderita diabetes itu sendiri. Sehingga untuk 

melakukan screening awal, penderita diabetes melitus tidak 
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melakukannya. Hal ini tentu akan berakibat terhadap meningkatnya 

resiko diabetes melitus. Gejala-gejala yang dapat dirasakan oleh 

pasien diabetes melitus antara lain : 

1. Poliuria 

2. Rasa haus 

3. Rasa lapar yang ekstrim 

4. Penurunan berat badan yang tidak lazim 

5. Sering terjadi infeksi 

6. Luka/memar lama untuk sembuh 

7. Kesemutan di kaki/tangan 

8. Infeksi berulang di gusi, kulit dan kandung kemih 

(Reksodiputro, 2017) 

2.1.5. Epidimiologi Diabetes Melitus 

Berdasarkan International Diabetic Federation (IDF) , pada tahun 

2013 terdapat 382 juta orang yang menderita diabetes melitus di 

seluruh dunia. Sedangkan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah 

tersebut meningkat menjadi 592 juta orang. Hal ini tentu tidak 

mengherankan dikarenakan diabetes melitus sendiri dianggap sebagai 

penyakit silent killer, sedikit pasien yang terdiagnosa penyakit 

diabetes melitus sebelum terjadi komplikasi.  

Pada wawancara yang dilakukan oleh Riskesdas pada tahun 2013, 

penderita diabetes melitus meningkat hampir dua kali lipat 

dibandingkan dengan tahun 2007. Para penderita sebelum terdiagnosa 

umumnya mengeluhkan gejala seperti sering buang air kecil dalam 
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jumlah banyak, sering merasa haus, berat badan yang menurun. Pada 

pasien yang terdiagnosa diabetes melitus umumnya beberapa pasien 

menderita kencing manis dan merasakan gejala-gejala yang dialami 

oleh penderita diabetes, tetapi belum terdiagnosa menderita diabetes 

melitus. Hal ini mengakibatkan beberapa pasien yang sebenarnya 

sudah mengalami diabetes melitus, namun dikarenakan kurangnya 

kesadaran untuk periksa atau tidak adanya fasilitas yang memadai. 

Pada data Riskesdas disebutkan bahwa, masyarakat perkotaan 

memiliki pasien diabetes melitus yang lebih banyak dibandingkan 

dengan masyarakat pedesaan. Hal ini menginggat masyarakat 

perkotaan hidup dengan jam kerja yang tinggi dan gaya hidup yang 

tidak sehat. Masyarakat kota cenderung tidak mementingkan nilai gizi 

pada makanan yang dikonsumsi untuk sehari-hari. (Kemenkes, 2018) 

2.1.6. Patofisiologi Diabetes Melitus 

a. Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 1 

Diabetes Melitus tipe 1 adalah penyakit kronik autoimun yang 

berhubungan dengan destruksi selektif dari sel β pankreas 

terutama pada sel CD4+ dan CD8+. Beberapa literatur 

menyebutkan ada beberapa karateristik dari diabetes melitus tipe 

1, antara lain : 

1. Terdapat sel-sel yang imunokompeten dan sel aksesoris yang 

terinfiltrasi pada pankreas 
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2. Berhubungan dengan kerentanan terhadap penyakit imun tipe 2 

dari kompleks hikompatibilitas utama (MHC, HLA (Human 

Leukocyte Antigens)) 

3. Terdapat antibodi spesifik dari pankreas 

4. Perubahan imunoregulasi yang dimediasi sel T, khususnya di 

kompartemen sel T CD4+ 

5. Keterlibatan monokin dan sel TH1 yang memproduksi 

interleukin pada proses suatu penyakit 

6. Respon terhadap imunoterapi 

7. Terjadi pada penyakit autoimun di organ yang spesifik  (ADA, 

2019) 

b. Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 

Keadaan yang terjadi pada pasien diabetes melitus tipe 2 yaitu : 

gangguan sekresi insulin melalui disfungsi sel β pankreas, dan 

gangguan aksi insulin melalui resistensi insulin. Dalam situasi di 

mana resistensi terhadap insulin yang mendominasi, massa sel β 

mengalami transformasi yang dapat meningkatkan pasokan insulin 

dan mengkompensasi  permintaan yang berlebihan dan menjadi 

anomali.  

Pada umumnya, konsentrasi insulin plasma (baik puasa maupun 

pada stimulasi makan) biasanya meningkat, meskipun “relatif” 

terhadap tingkat keparahan resistensi insulin, konsentrasi insulin 

plasma tidak cukup untuk mempertahankan homeostasis glukosa 

normal. Mengingat hubungan antara sekresi insulin dan 
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sensitivitas hormon dalam kontrol homeostasis glukosa cukup 

rumit. (ADA, 2019) 

2.1.7. Pengobatan Diabetes Melitus 

1. Pengobatan Farmakologis 

a. Obat Hipoglikemi 

b. Insulin 

2. Pengobatan Non Farmakologis 

a. Terapi Nutrisi Medis 

Terapi Nutrisi Medis dimaksudkan untuk menjaga setiap 

makanan maupun minuman yang akan di konsumsi oleh 

penderita diabetes melitus. Beberapa tujuan dari terapi medis 

adalah : 

1. Untuk mencapai dan mempertahankan 

2. Kadar glukosa darah dalam batas normal atau mendekati 

normal tanpa efek samping hipoglikemi.  

3. Profil lipid agar mencegah penyakit-penyakit 

kardiovaskular. 

4. Tekanan darah dalam batas normal atau mendekati normal. 

b. Untuk mencegah dan memperlambat laju berkembangnya 

penyakit komplikasi kronis dengan melakukan asupan nutrisi 

dan modifikasi gaya hidup sehari-hari. 

c. Nutrisi yang diberikan secara individual dengan 

memperhitungkan kebutuhan nutrisi dan memperhatikan 
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kebiasaan makan dari pasien diabetes melitus. (Reksodiputro, 

2017) 

2.1.8. Faktor Resiko Diabetes Melitus 

Faktor resiko untuk diabetes melitus dikelompokkan menjadi dua 

yaitu faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang 

tidak dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi 

seperti : perilaku hidup yang tidak sehat, obesitas atau berat badan 

berlebih, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet yang 

tidak sehat atau tidak seimbang, merokok, riwayat Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT) atau riwayat gula darah puasa terganggu. 

Sedangkan pada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu : ras 

atau etnik, umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan diabetes 

melitus atau keturunan, riwayat melahirkan dengan berat badan bayi > 

4.000 gram, riwayat melahirkan dengan berat badan bayi lahir rendah 

atau < 2500 gram. (Kemenkes, 2018) 

2.1.9. Komplikasi Diabetes Melitus 

Tabel 2. 1 Komplikasi Diabetes Mellitus 

Akut Kronis 

Hipoglikemi Mikrovaskuler Makrovaskuler 

DKA Retinopati CVA 

HHNK Neuropati CAD 

 Nefropati PAD,DVT 

  Diabetic Foot 

      (Reksodiputro, 2017)  

 

2.2. Depresi 

2.2.1 Pengertian Depresi 
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Depresi adalah gangguan mental umum yang muncul dengan 

keadaan  suasana hati yang tertekan, kehilangan minat atau 

kesenangan. Selain itu, depresi sering kali disertai dengan gejala 

kecemasan, gangguan tidur, dan hilangnya nafsu makan. Masalah-

masalah ini dapat menjadi kronis atau berulang dan menyebabkan 

gangguan substansial dalam kemampuan individu untuk mengurus 

tanggung jawabnya sehari-hari. (WHO, 2018) 

2.2.2 Kriteria Diagnosa Depresi 

1. Kriteria diagnosis gangguan depresi berat 

a. Pasien mengalami mood terdepresi (sebagai contoh : sedih atau 

perasaan kosong) atau kehilangan minat atau kesenangan 

sepanjang waktu selama + 2-4 minggu atau lebih ditambah 

dengan gejala-gejala berikut ini : 

Tidur : pasien mengalami insomnia atau hiperinsomnia hampir 

setiap hari. 

Minat : menurunnya minat atau kesenangan hampir pada semua 

kegiatan sepanjang waktu. 

Rasa bersalah : perasaan bersalah yang berlebihan atau tidak 

sesuai dan rasa tidak berharga sepanjang waktu. 

Energi : kehilangan energi atau letih hampir sepanjang waktu. 

Konsentrasi : menurunnya kemampuan untuk berpikir atau 

konsentrasi, sulit membuat keputusan hampir sepanjang waktu. 

Selera makan : dapat menurun ataupun meningkat. 
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Psikomotor: dalam pengamatan ditemukan agitasi atau 

retardasi. 

Bunuh diri : btimbul pikirang yang berulang tentang mati atau 

ingin bunuh diri. (Kusumawardani, 2017) 

b. Gejalanya tidak memenuhi untuk kriteria episodik campuran 

(episodik depresi berat dan episodik manik). 

c. Gejalanya menimbulkan penderitaan atau kendala dalam 

bersosial, pekerjaan atau fungsi penting lainnya yang 

bermakna secara klinik. 

d. Gejala yang ditimbulkan bukanlah efek langsung fisiologis 

dari suatu zat (sebagai contoh : penyalahgunaaan obat atu 

medikasi) atau suatu kondisi medik umum sebagai contoh : 

hypertyroidisme. 

e. Gejalanya tidak lebih baik dibandingkan dukacita (misalnya: 

setelah kehilangan seseorang yang dicintai), gejala yang 

berlangsung menetap lebih dari 2 bulan atau ditandai kendala 

fungsi yang jelas, preokupasi rasa ketidakbahagiaan yang 

abnormal, ide bunuh diri, gejala psikotik atau retardasi 

psikomotor. (APA, 2013) 

2. Gangguan depresi berat, episode tunggal 

Dalam DSM-IV-TR mengelompokkan beberapa kriteria 

diagnostik untuk gangguan depresi berat episode pertama. 

Perbedaan antara pasien ini dengan mereka yang mempunyai 

episode gangguan depresi berat kedua atau lebih disebabkan 



15 
 

 
 

karena ketidakjelasana perjalanan penyakit pasien yang hanya satu 

episode. (Kusumawardani, 2017) 

3. Gangguan depresi berat berulang 

Pasien yang mengalami sedikitnya episode ke dua dari depresi 

digolongkan dalam buku DSM-IV-TR  sebagai gangguan depresi 

berat berulang. (Reksodiputro, 2017) 

2.2.3 Gejala Depresi 

a. Gejala Mayor 

1. Afek depresi 

2. Hilangnya minat dan kegembiraan 

3. Mudah lelah dan aktivitas menurun 

b. Gejala Minor 

1. Konsentrasi dan atensi menurun 

2. Harga diri dan percaya diri menurun 

3. Rasa bersalah dan rasa tidak berguna 

4. Pesimis dan masa depan yang suram 

5. Gagasan suicide 

6. Pola tidur dan makan terganggu (Park, 2015) 

2.2.4 Epidimiologi Depresi 

a. Jenis kelamin 

Pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa perempuan dua kali 

lipat lebih mengalami depresi dibandingkan dengan laki-laki. Hal 

ini dikarenakan adanya perbedaan hormon antara keduanya, 
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pengaruh dari melahirkan, perbedaan stressor psikososial antara 

laki-laki dan perempuan.  

b. Usia  

Usia yang rentan mengalami depresi + 40 tahun. Interval usia yang 

rentan mengalami depresi adalah usia 20-50 tahun. Gangguan 

depresi berat dapat timbul pada usia anak-anak atau lanjut usia. 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa gangguan depresi berat 

dapat dialami oleh seseorang yang berusia muda dan dapat 

diperberat apabila menggunakan alkohol, menyalahgunakan zat 

(narkotika) dalam usia tersebut. 

c. Status Pernikahan 

Pada beberapa literatur menyebutkan bahwa, perempuan yang  

belum menikah memiliki kecenderungan depresi yang rendah 

dibandingkan dengan perempuan yang sudah menikah. Namun hal 

ini berbanding terbalik dengan laki-laki. (Kusumawardani, 2017) 

2.2.5 Faktor Resiko Depresi 

a. Faktor Psikososial 

Faktor yang menyebabkan depresi antara lain: 

1. Kehilangan orang tua saat usia < 11 tahun 

2. Kehilangan pekerjaan 

3. Kehilangan objek cinta  

b. Faktor Kepribadian 

Seseorang dengan gangguan kepribadian obsesikompulsi, 

histrionik dan ambang, beresiko tinggi untuk mengalami depresi 
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dibandingkan dengan ganggun kepribadian paranoid atau 

antisosial. 

Pasien dengan gangguan distimik dan siklotimik berisiko 

mengalami gangguan depresi berat. Peristiwa stressful merupakan 

prediktor terkuat untuk kejadia episode depresi. Beberapa riset 

menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami stressor akibat 

tidak percaya diri lebih rentan mengalami depresi. 

(Kusumawardani, 2017) 

2.2.6 Diagnosis Depresi 

1. Beck Depression Inventory II 

Para responden akan mengisi 21 pertanyaan, setiap pertanyaan 

memiliki skor 1 s/d 3, setelah responden menjawab semua 

pertanyaan kita dapat menjumlahkan skor tersebut, Skor tertinggi 

adalah 63 jika responden mengisi 3 poin keseluruhan pertanyaan. 

Skor terendah adalah 0 jika responden mengisi poin 0 pada 

keseluruhan pertanyaan. Total dari keseluruhan akan menjelaskan 

derajat keparahan yang akan dijelaskan di bawah ini:  

a. 0-9=Depresi minimal / Tidak ada depresi 

b. 10-18=Depresi ringan 

c. 19-29=Depresi sedang 

d. 30-63=Depresi berat 

2. The Zung Self-Rating Depression Scale 

The Zung Self-Rating Depression Scale terdiri dari 20 butir skala 

pelaporan. Skor normal adalah < 34; skor depresi adalah > 50. 
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Skala tersebut meliputi indeks global intensitas gejala depresi 

pasien, termasuk kecenderungan depresi dan ekspresi. 

3. The Raskin Depression Scale 

The Raskin Depression Scale adalah suatu skala klinik yang 

mengukur beratnya depresi, yang dilaporkan oleh pasien dan 

dokter pengamat, pada 5 poin skala dari tiga dimensi meliputi 

pelaporan verbal, penampilan perilaku, dan gejala sekunder. Skala 

berkisar antara 3-13; skor normal adalah 3, sedangkan skor depresi 

adalah > 7. 

4. The Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) 

The Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) adalah suatu 

skala depresi yang terdiri dari 24 item, tiap item berkisar antara 0-

4 atau 0-2 dengan total skor antara 0-76.  

Dokter mengevaluasi jawaban pasien terhadap pertanyaan tentang 

rasa bersaah, pikiran bunuh diri, kebiasaan tidur, dan gejala lain 

dari depresi. Untuk penilaian diperoleh dengan melakukan 

wawancara klinik. (Kusumawardani, 2017) 

2.2.7 Tatalaksana Depresi 

a. Rawat Inap 

Indikasi untuk dilakukannya rawat inap adalah adanya kebutuhan 

untuk prosedur dagnostik, resiko untuk bunuh diri dan melakukan 

pembunuhan, serta berkurangnya kemampuan pasien secara 

menyeluruh untuk asupan makanan dan tempat perlindungan. 

Selain itu, riwayat gejala yang berulang dan hilangnya sistem 
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dukungan terhadap pasien juga merupakan indikasi dari rawat inap. 

(APA, 2013) 

b. Farmakoterapi 

1. Golongan Trisiklik : Amitripin, Imipramine, Clomipramine, 

Tianeptine 

2. Golongan Tetrasiklik : Maprotiline, Mianserin, Amoxapine 

3. Golongan MAOI-Reversibel : Moclobemide 

4. Golongan SSRI : Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine, 

fluoxetine, Duloxetine, Citalopram 

5. Golongan Atypical : Trazodone, Mirtazapine, Venlafaxine  

c. Terapi lain 

Elektro Convulsive Therapy (ECT) biasanya digunakan apabila 

pasien tidak berespon terhadap farmakoterapi dengan dosis yang 

sudah adekuat atau tidak dapat mentoleransi farmakoterapi atau 

pada tampilan klinis yang sangat berat memperlihatkan perbaikan 

sangat cepat dengan penggunaan ECT. 

d. Psikoterapi 

Psikoterapi diberikan untuk membantu pasien mengembangkan 

strategi coping yang lebih baik dalam mengatasi stresor kehidupan 

sehari-hari. Untuk jenis psikoterapi yang diberikan tergantung pada 

kondisi pasien dan preferensi terapis atau dokternya. Beberapa 

macam psikoterapi yang dapat diberikan antara lain : psikoterapi 

suportif, atau redukatif (misalnya: psikoterapi kognitif atau terapi 
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perilaku atau terapi kognitif perilaku), atau psikoterapi 

rekonstruktif. 

Beberapa pertimbangan untuk pemilihan jenis psikoterapi yaitu 

tentang kondisi pasien misalnya : apabila pasien dalam kondisi 

berat dengan ciri psikotik, maka hanya psikoterapi suportif dan 

tidak dihibur atau langsung diberi nasihat (karena pasien akan sedih 

apabila tidak mampu melaksanakan nasihat dari dokternya), apabila 

pasien sudah tenang (tidak terpengaruhi gejala psikoiknya), maka 

dapat dipertimbangkan untuk pemberian psikoterapi kognitif, atau 

kognitif perilaku atau psikoterapi dinamik.   

e. Terapi keluarga 

Terapi keluarga diindikasikan untuk gangguan yang 

membahayakan pernikahan pasien atau fungsi keluarga atau jika 

gangguan depresi didasari atau dapat ditangani oleh situasi sebuah 

keluarga.  

Terapi keluarga menguji peran pasien gangguan depresi pada 

seluruh keluarga, dan juga menguji peran keluarga untuk 

menangani gejala dari pasien tersebut. (Kusumawardani, 2017) 

2.3 Keluarga 

2.3.1 Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena 

hubungan darah, perkawinan, dan adopsi didalam satu rumah tangga, 

yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan 

serta mempertahankan suatu budaya tertentu. (Ali, 2010) Terdapat 
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beberapa teori keluarga yang menyebutkan bahwa keluarga sebagai 

suatu sistem, antara lain : 

 

1. Saling ketergantungan (Interdepence) 

Interaksi sebuah keluarga cenderung diiulangi (repetisi) yang akan 

membentuk suatu pola pada sebuah keluarga. Pola ini didukung 

oleh aturan-aturan yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Pada 

umumnya peraturan yang dimiliki sebuah keluarga adalah 

peraturan tidak tertulis, yang tidak boleh dipertanyakan, yang akan 

membentuk pola tersebut.  

2. Ikatan (Boundaries) 

Boundaries adalah hal-hal atau kebiasaan dari para anggota 

keluarga, yang dapat diterima maupun tidak dapat diterima dalam 

sebuah keluarga. Boundaries dianalogikan sebagai pagar yang 

akan melindungi sebuah keluarga dari pihak lain.  

3. Triangulasi  

Triangulasi dapat didefinisikan sebagai pihak ketiga yang muncul 

diantara dua pihak (individu). Misalnya saja terdapat sebuah 

masalah pada dua dua orang pihak, terdapat kecenderungan 

keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga berperan agar 

menyelamatkan pasangan tersebut. Dikarenakan triangulasi 

muncul sebagai pihak untuk menyelesaikan masalah, biasanya 

triangulasi muncul berulang-ulang dengan harapan agar sebuah 

keluarga dapat tetap bersatu. (Endra, 2016) 
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2.3.2 Bentuk Keluarga 

Bentuk keluarga terdiri dari berbagai macam. Goldenberg 

membaginya menjadi beberapa bentuk sebagai berikut : 

1. Keluarga Inti (Nuclear Family)  

Keluarga inti adalah sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri 

dan anak kandung. 

2. Keluarga Besar (Extended Family)  

Keluarga besar adalah keluarga yang disamping terdiri dari suami, 

istri dan anak-anak, juga terdiri dari sanak saudara lainnya, baik 

menurut garis vertikal (ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, cicit) 

ataupun menurut garis horizontal (kakak, adik, ipar) yang berasal 

dari keluarga suami atau pihak istri. 

3. Keluarga Campuran (Blended Family) 

Keluarga campuran adalah sebuah keluarga yang terdiri dari 

suami, istri, anak kandung dan anak-anak tiri. 

4. Keluarga menurut Hukum Umum (Common Low Family) 

Keluarga menurut hukum adalah keluarga yang terdiri dari pria 

dan wanita  yang tidak terikat dalam perkawinan sah dan anak-

anak mereka tinggal bersama. 

5. Keluarga Orang Tua Tunggal (Single Parent Family) 

Keluarga orang tua tunggal adalah keluarga yng terdiri dari pria 

atau wanita, yang mungkin telah bercerai, berpisah, ditinggal mati, 

atau mungkin tidak pernah menikah, serta anak-anak mereka 

tinggal bersama. 
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6. Keluarga Hidup Bersama (Commune Family) 

Keluarga hidup bersama adalah keluarga yang terdiri dari pria, 

wanita, dan anak-anak yang tinggal bersama, berbagi hak dan 

tanggung jawab serta memiliki kekayaan yang sama. 

7. Keluarga Serial (Serial Family) 

Keluarga serial adalah keluarga yang terdiri dari pria dan wanita 

yang telah menikah dan mungkin telah mempunyai anak, tetapi 

kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi serta 

memiliki anak-anak dengan pasangan masing-masing tetapi 

semuanya menganggap sebagai satu keluarga. 

8. Keluarga Gabungan (Composite Family) 

Keluarga gabungan adalah keluarga yang terdiri dari suami dengan 

beberapa istri dan anaknya (poliandri) atau istri dengan beberapa 

suami dan anaknya (poligini). 

9. Keluarga tinggal bersama (Cohabitation Family) 

Keluarga tinggal bersama adalah keluarga yang terdiri dari pria 

dan wanita yang tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan 

yang sah. 

2.3.3 Fungsi Keluarga 

Fungsi Keluarga adalah ebuah sarana untuk mendidik, mengasuh, 

mengembangkan kemampuan bagi anggotanya untuk menjalankan 

fungsinya di masyarakat dan dapat digunakan instrument SCREEM 

Family untuk mengukur sebuah fungsi keluarga. SCREEM Family 

merupakan instrumen skrening untuk fungsi patologis dari sebuah 
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keluarga dalam mencari pelayanan kesehatan, penilaian kapasitas 

sebuah keluarga dan bagaimana keluarga dalam menghadapi sebuah 

krisis. Instrumen ini menilai 5 fungsi keluarga yaitu :  

1. Sosial = sebuah interaksi sosial antara anggota keluarga dengan 

suatu komunitas diluar anggota keluarga seperti teman, 

tetangga. 

2. Budaya = sebuah sebuah adat istiadat atau kebudayaan yang 

dimiliki oleh anggota keluarga dalam sebuah lingkungan 

keluarga. 

3. Kepercayaan = sebuah keyakinan atau kepercayaan yang 

dimiliki oleh anggota keluarga dan kepercayaan anggota 

keluarga dapat dipengaruhi oleh keluarga. 

4. Ekonomi = kemampuan perekonomian suatu keluarga dalam 

memenuhi setiap kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. 

5. Pendidikan = pendidikan yang ditempuh oleh anggota keluarga 

dalam jangka waktu tertentu. 

6. Layanan Kesehatan = layanan kesehatan tersedia di sekitar 

tempat tinggal anggota keluarga. 

Apabila pertanyaan dijawab dengan sangat tidak setuju 

mendapatkan nilai 0, tidak setuju bernilai 1, setuju bernilai 2, 

dan sangat setuju bernilai 3. 

a. 0-6 = sumber daya keluarga sangat tidak adekuat  

b. 7-12= sumber daya keluarga cukup adekuat 

c. 13-18= sumber daya keluarga adekuat (Dewi, 2016) 
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2.3.4 Instrumen Penilaian Fungsi Keluarga 

1. APGAR Family 

APGAR Family adalah instrumen skrining fungsi fisiologis dari 

keluarga untuk melihat tingkat kepuasaan anggota keluarga dengan 

melihat status fungsional anggota keluarga dan untuk mencatat 

anggota-anggota rumah tangga. (Endra, 2016) Instrumen ini menilai 

5 fungsi keluarga yaitu : Adaptasi, Kemitraan, Pertumbuhan, Kasih 

Sayang, Kebersamaan. Bila pertanyaan dijawab sering / selalu nilai 

2, kadang-kadang nilai 1,jarang / tidak nilai 0.  

a. 7-10 : fungsi keluarga baik 

b. 4-6 : fungsi keluarga kurang baik 

c. 0-3 : fungsi keluarga tidak baik (Takenaka & Ban, 2016) 

2. Asah, Asih, Asuh 

Dengan menggunakan instrumen asah, asih, dan asuh. Dapat melihat 

bagaimana fungsi pokok dari sebuah keluarga terhadap anggota 

keluarga yang lain. 

a. Asah yang bermakna memberikan kasih sayang, perhatian, 

rasa 

aman, kehangatan pada sesama anggota keluarga sehingga tiap 

tiap anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan usia dan kebutuhannya. 

b. Asih yaitu fungsi keluarga untuk menuju kemanan, kehangatan 

pada sesame anggota keluarga sehingga tiap-tiap anggota 
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keluarga dapat berkembang sesuai dengan usia dan 

kebutuhannya. 

c. Asuh yaitu fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak sehingga kelak siap untuk menjadi manusia 

mandiri. (Endra, 2016) 

2.4 Faktor yang Dapat Mempengaruhi Terjadinya Depresi pada Pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 

2.4.1 Lingkungan 

a. Biologi 

Menurut beberapa penelitian, faktor genetik mempengaruhi kondisi 

depresi pada pasien diabetes melitus. Beberapa factor seperti faktor 

lingkungan (faktor epigenitik) juga dapat mengaktifkan jalur 

depresi pada pasien diabetes melitus tipe-2. Faktor-faktor 

lingkungan yang berpengaruh antara lain : sosial ekonomi yang 

rendah, kualitas tidur yang buruk, kurangnya aktivitas fisik serta 

pola makan yang buruk. Stress kronis dapat mengaktifkan jalur 

hipotalamus-hipofisis-adrenal axis (HPA-axis) dan sistem saraf 

simpatis (SNS), meningkatkan produksi kortisol di adrenal korteks, 

meningkatkan adrenalin dan noradrenalin di medula adrenal. 

Kronik hiperkortisolemia dan simpatis yang meningkat 

mempromosi resistensi dari insulin, obesitas visceral, peningkatan 

sindroma metabolik dan diabetes melitus tipe2. (Badescu, 2016) 

Pada stres kronis memiliki konsekuensi yaitu : noradrenalin, 

kortisol dan beberapa sistem hormon lainnya yang mengaktifkan 
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sinyal ketakutan yang menyebabkan kecemasan, anoreksia atau 

hyperphagia, mediator yang serupa dapat menyebabkan 

taksiphilaksis yang menghasilkan depresi, mengidam-idamkan 

makanan, zat lain. Apabila kortisol berlebih dapat menyebabkan 

neurogenesis di hipokampus (bagian otak yang terlibat depresi 

serta diabetes melitus tipe 2). (Badescu, 2016) 

Stres kronis dapat menginduksi disfungsi dari kekebalan tubuh 

secara langsung atau melalui HPA atau SNS, meningkatkan 

produksi sitokin inflamatorik. Peningkatan jumlah sitokin 

inflamatorik mengakibatkan adanya interaksi dengan sel β 

pankreas, menginduksi resistensi insulin, dan mengakibatkan 

diabetes melitus tipe 2. Beberapa penelitian mengemukakan 

bahwa, respon inflamasi tersebut berhubungan dengan depresi. 

Sitokin proinflamasi yang ditemukan dapat berinteraksi dengan 

banyak domain patofisiologis yang menjadi ciri depresi, termasuk 

neurotransmitter metabolisme, fungsi neuroendokrin, plastisitas 

sinaptik, dan perilaku. (Badescu, 2016) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Raison, sebanyak 50% dari 

pasien yang diobati dengan interferon Alfa berkembang menjadi 

depresi dan pasien dengan depresi memiliki tingkat darah yang 

lebih tinggi secara statistik dari sitokinin seperti faktor nekrosis 

tumor dan interleukin 6 dibandingkan mereka yang tidak 

mengalami depresi. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa stres 
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(melalui penurunan kronis sumbu HPA dan SNS) dan peradangan 

mempromosikan depresi dan DM2. (Badescu, 2016) 

b. Kimia 

Faktor kimia juga dapat mempengaruhi faktor depresi pada pasien 

diabetes melitus tipe 2. Beberapa zat kimia yang dihasilkan oleh 

kendaraan-kendaraan seperti polusi udara akan mempengaruhi 

kadar lipid dalam darah. Sehingga akan mempengaruhi tekanan 

darah pada penderita diabetes melitus tipe 2. Selain itu, paparan 

dari polusi udara dapat mengakibatkan rusaknya bagian sel-sel dari 

tubuh penderita diabetes melitus tipe 2. (Dendup, Feng, & Clingan, 

2018) 

c. Fisik 

1) Tempat Tinggal  

Lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi tingkat 

depresi pada pasien diabetes melitus tipe 2. Menurut beberapa 

penelitian, tempat tinggal yang padat dapat meningkatkan 

resiko depresi pada pasien diabetes melitus. Sehingga dapat 

mempromosikan perilaku yang tidak sehat, seperti : lebih 

banyak makan, mempengaruhi siklus tidur. Upaya yang 

dilakukan agar pasien diabetes melitus tipe 2 tidak mengalami 

depresi sebaiknya memilih tempat tinggal yang tidak terlalu 

padat. (Dendup, Feng, & Clingan, 2018) 

d. Budaya 

1. Agama 
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Beberapa penelitian membuktikan bahwa orang yang lebih 

religius memiliki lebih banyak kepatuhan terhadap pengobatan, 

tingkat depresi yang cenderung rendah. Beberapa literature 

menyebutkan bahwa, penderita diabetes mellitus tipe 2 yang taat 

terhadap kepercayaan yang diyakini. Bahwa penyakit yang 

dialami oleh penderita merupakan kehendak dari Tuhan Yang 

Maha Esa, memiliki manajemen depresi yang baik. Beberapa 

pasien menganggap bahwa, penyakit yang diberikan dapat 

menjadikan mereka lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Sehingga menjadikan mereka lebih menerima penyakit yang 

diderita. (Dendup, Feng, & Clingan, 2018) 

e. Sosial 

1. Mekanisme Koping 

Terjadinya depresi pada pasien diabetes melitus tipe 2 

dipengaruhi oleh salah satunya faktor dari mekanisme koping. 

Yaitu bagaimana seseorang mengkondisikan dirinya untuk 

membuat strategi agar memliki kompensasi atau penyelesaian 

yang baik pada stresor stres agar tidak sampai menjadi distres. 

Sebuah penelitian mengatakan bahwa penderita diabetes 

melitus tipe 2, rata-rata memiliki koping mekanisme yang baik 

pada penderita yang terdiagnosa lama (>10 tahun). Faktor-

faktor lain juga dapat mempengaruhi mekanisme koping yang 

baik pada penderita diabetes melitus tipe 2. Seperti pada 

wanita, memiliki koping mekanisme yang kurang baik 
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dibandingkan pria. Dikarenakan banyak aspek sosial dan 

emosional yang diintegrasikan kedalam koping mekanisme 

mereka. Beberapa penelitian menyebutkan, bahwa mekanisme 

koping yang buruk pada wanita ini tidak akan bertahan lama, 

sehingga wanita akan menerima dan memiliki mekanisme 

koping yang baik. (Parildar, Cigerli, & Demirag, 2015) 

2. Fungsi Keluarga 

Keluarga memiliki peranan penting dalam proses penyembuhan 

penyakit, terutama penyakit kronis. Penilaian fungsi keluarga 

pada pasien dengan penyakit kronis sangat penting dilakukan 

oleh dokter keluarga. Keluarga memiliki peranan yang penting 

untuk mengurangi depresi pada pasien diabetes melitus tipe 2. 

Dikarenakan keluarga adalah support system, sehingga dapat 

memunculkan kenyamanan bagi pasien. Fungsi keluarga salah 

satunya bagaimana menjaga gizi yang baik, mengingatkan 

minum obat bagi penderita diabetes melitus tipe 2. Apabila 

fungsi sebuah keluarga dapat berjalan dengan baik, maka dapat 

berpengaruh terhadap depresi pasien. (Ali, 2010) 

3. Proses Adaptasi  

Proses adaptasi pada pasien diabetes melitus tipe 2 merupakan 

salah satu faktor yang dapat menyebabkan depresi. Proses 

adaptasi pada pasien diabetes melitus tipe 2 dibedakan atas 

jenis kelamin dan lama menderita penyakit. Beberapa 

penelitian mengungkapkan bahwa, pada pria yang memiliki 
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penyakit akan menurunkan maskulinitas didalam lingkungan 

mereka. Sehingga kemampuan adaptasi pada pria kurang baik 

dibandingkan dengan wanita. Wanita dengan penyakit diabetes 

mellitus tipe 2 menunjukkan kemampuan beradaptasi yang 

lebih besar terhadap penyakit, dan jauh lebih kecil 

kemungkinannya untuk mereka menyesali keadaan yang 

mereka alami sekarang. (Park, 2015) 

2.4.2 Layanan Kesehatan 

Layanan kesehatan dapat menyebabkan depresi pada pasien diabetes 

mellitus tipe 2. Beberapa penyebab layanan kesehatan termasuk faktor 

depresi antara lain : 

a. Layanan kesehatan yang mahal menyebabkan beberapa pasien 

diabetes mellitus tipe 2 mudah mengalami depresi. Pada pasien 

dengan ekonomi yang rendah, untuk mendapatkan pengobatan 

tentu sangat sulit dikarenakan faktor biaya. Terlebih dengan 

penyakit diabetes mellitus yang memerlukan pengobatan seumur 

hidup. Dengan mempermudah akses pengobatan dan pemeriksaan 

rutin bagi pasien diabetes melitus tipe 2 oleh pemerintah, akan 

mengurangi resiko terjadinya depresi. (Al-Rubean, 2015) 

b. Rasa takut pasien terhadap petugas kesehatan menyebabkan 

depresi sehingga tidak terkontrolnya gula darah pada pasien 

diabetes mellitus tipe 2. Salah satu faktornya adalah petugas 

kesehatan selalu menyalahkan pasien dan memberi label bahwa 

pasien tidak patuh terhadap pengobatan. Apabila petugas kesehatan 
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memberikan respon positif terhadap pasien, tentu pasien akan 

menuruti pengobatan yang diarahkan oleh petugas kesehatan. 

Sehingga minimalisasi depresi pasien diabetes melitus tipe 2 dapat 

dilakukan. (Kalra, Jena, & Yeradekar, 2018) 

2.4.3 Psikobiologis 

a. Umur 

Faktor umur berhubungan dengan tingkat kematangan seseorang 

untuk dapat menerima suatu keputusan. Kejadian depresi pada 

penderita diabetes melitus tertinggi pada usia 65 tahun. Hal ini 

dikaitkan dengan faktor resiko lainnya seperti kehilangan dan 

kesedihan akan sesuatu keadaan, isolasi sosial atau dukungan 

sosial terbatas, konflik dalam keluarga, dan kurangnya tanggung 

jawab keluarga dalam  merawat penyakit yang dialaminya. (Park, 

2015) 

b. Jenis kelamin 

Perbedaan pria dan wanita membedakan bagaimana mekanisme 

adaptasi, ketaatan dalam pengobatan,  serta depresi yang dapat 

terjadi. Dalam faktor depresi yang ditimbulkan oleh penyakit 

diabetes melitus, pria memiliki angka depresi dan yang lebih 

rendah, serta lebih menikmati hidup. Selain itu, pada pria 

didapatkan manajemen penyakit yang lebih baik dan memiliki 

kecemasan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita. 

Wanita memiliki angka yang lebih tinggi dikarenakan beberapa 

faktor seperti wanita yang memiliki peran sebagai ibu rumah 
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tangga, yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga. 

Sehingga wanita sulit untuk menjalankan pengobatan, berolahraga, 

merawat diri (merawat kaki), memeriksa gula darah serta jadwal 

makan yang tidak teratur. (Park, 2015) 

c. Tipe Kepribadian 

Tipe kepribadian yang cenderung menyebabkan depresi pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 adalah tipe kepribadian D (Tipe 

Plegmatis). Tipe ini merupakan tipe kepribdian dengan ciri-ciri 

depresif, distres, pesimis. Salah satu pengaruh negatif yang 

ditimbulkan terhadap kesehatan apabila memiliki kepribadian ini 

adalah tidak optimalnya perilaku untuk merawat diri sendiri. 

Sehingga dapat merugikan dari segi kesehatan penderita diabetes 

melitus sendiri karena merasa selalu tertekan akan sesuatu.. 

(Dooren, 2016) 

2.4.4 Life Style 

a. Perilaku Diet 

Menjaga pola makan atau diet sangat dianjurkan bagi penderita 

diabetes melitus tipe 2. Dengan menu yang berbeda jenis setiap 

hari sesuai dengan anjuran dokter, akan mengurangi depresi bagi 

penderita. (Jeong, 2017) 

b. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik dapat mempengaruhi tingkat depresi seseorang 

dengan diabetes mellitus tipe 2. Aktivitas fisik dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu : aktivitas fisik ringan, sedang dan berat. Pada 
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aktivitas ringan diketahui tidak berhubungan dengan terjadinya 

depresi pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan untuk 

aktivitas sedang, seperti olahraga dengan intensitas sedang dapat 

mempengaruhi depresi. Sehingga dianjurkan pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 agar melakukan aktivitas fisik, untuk meminimalisasi 

terjadinya depresi.  (Jo-Kim, 2018) 


