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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Depresi pasca-persalinan (DPP) adalah episode depresi yang memiliki onset 

peripartum, berarti terjadi serangan gejala mood pada saat kehamilan atau 

dalam empat minggu setelah persalinan.1 Dalam masa ini, para ibu memiliki 

peluang dua kali lebih besar untuk memiliki episode depresi, dan sering tidak 

terdeteksi dan tidak terdiagnosa dengan baik.2 Prevalensi DPP di Indonesia 

masih belum banyak diteliti karena masih banyak yang tidak terdiagnosa 

dengan baik sehingga tidak ada data yang pasti mengenai insiden dan 

prevalensinya di Indonesia. Namun, menurut studi yang dilakukan di RSUP 

Haji Adam Malik, Medan pada tahun 2009, ditemukan bahwa 16% dari 50 ibu 

pasca-persalinan mengalami DPP.3 Menurut studi nasional, prevelensi ibu 

dengan DPP adalah 2,32%.4  

Gejala DPP dapat bertahan hingga bertahun-tahun jika tidak ditangani 

dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal dan salah satunya adalah adat 

istiadat setempat. DPP dapat menyebabkan ibu menjadi lebih tidak acuh 

terhadap anaknya. Hal ini menyebabkan anak lebih tidak diperhatikan sehingga 

gizi juga dapat terganggu dan memengaruhi pertumbuhan bayi baik dari segi 

berat badan (BB) dan panjang badan (PB). Kurangnya dukungan sosial akan 

menyebabkan kondisi ini menjadi lebih buruk kepada ibu dan anaknya. 
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Hubungan antara risiko DPP dan status gizi bayi yang buruk (kurus, status 

gizi kurang, dan perawakan pendek) diduga diakibatkan oleh ibu sulit untuk 

menyusui karena depresi yang dialaminya. Beberapa studi menunjukan adanya 

bukti asosiasi yang signifikan antara DPP dan status gizi bayi yang buruk.5–9 

Namun belum banyak penelitian yang membahas hubungan risiko DPP dengan 

status gizi yang buruk. Di Indonesia sendiri, tidak ada penelitian terkait risiko 

DPP dengan status gizi yang buruk pada anak. Oleh sebab itu, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara risiko DPP dengan 

status gizi bayi buruk (kurus, status gizi kurang, dan perawakan pendek) di 

masyarakat Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan hubungan signifikan antara DPP 

dengan status gizi bayi yang buruk (kurus, status gizi kurang, dan perawakan 

pendek). DPP dapat timbul akibat berbagai faktor dan hubungannya dengan 

status gizi bayi juga memiliki faktor perancu, salah satunya kebiasaan 

setempat. Di Indonesia, masih belum ada penelitian yang membahas mengenai 

hubungan antara risiko DPP dengan status gizi bayi. Oleh sebab itu, peneliti 

ingin mengetahui hubungan antara kedua faktor tersebut di dalam populasi 

Indonesia, terutama di daerah Tangerang, Banten.   
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1.3 Pertanyaan Penelitian  

• Bagaimana hubungan risiko DPP pada ibu dengan perawakan pendek 

pada bayi di daerah Tangerang Banten?  

• Bagaimana hubungan risiko DPP pada ibu dengan status gizi kurang  

pada bayi di daerah Tangerang Banten?  

• Bagaimana hubungan risiko DPP pada ibu dengan kurus pada bayi di 

daerah Tangerang Banten?  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum  

• Mengetahui hubungan risiko DPP dengan perawakan pendek pada bayi 

pada populasi di daerah Tangerang, Banten 

• Mengetahui hubungan risiko DPP dengan status gizi kurang  pada bayi 

pada populasi di daerah Tangerang, Banten 

• Mengetahui hubungan risiko DPP dengan kurus pada bayi pada 

populasi di daerah Tangerang, Banten 

 

1.4.2 Tujuan Khusus  

• Untuk mengetahui risiko DPP di daerah Tangerang. 

• Untuk mengetahui prevalensi bayi dengan status gizi buruk (perawakan 

pendek, status gizi kurang, dan kurus) pada ibu yang memiliki risiko 

tinggi untuk DPP. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademik  

• Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait dengan DPP. 

• Meningkatkan pengetahuan pembacanya akan DPP dan 

pengaruhnya kepada status gizi buruk pada bayi, terutama pada 

masyarakat Tangerang. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis  

• Memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai risiko DPP 

dan hubungannya kepada status gizi buruk pada bayi. 

  


