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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Depresi postpartum (DPP) adalah komplikasi medis umum dari 

kehamilan dan persalinan. Definisi DPP menurut Teks Manual Diagnostik 

dan Statistik kelima untuk gangguan kejiwaan (DSM-5) adalah gangguan 

suasana hati yang dapat muncul selama masa kehamilan dan dalam empat 

minggu setelah melahirkan.1  Gejala dari DPP termasuk perasaan kesepian, 

gangguan tidur, penurunan nafsu makan, dan perubahan emosional.2 

Angka insiden DPP di Indonesia sampai saat ini belum diketahui 

secara pasti, karena belum ada lembaga yang melakukan penelitian tersebut, 

serta masih banyak ibu dengan DPP yang tidak terdiagnosis dengan baik. 

Studi yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo di Surabaya pada tahun 2006 

menemukan insiden DPP sebesar 22,35%.3 Penelitian di RSUP Haji Adam 

Malik Medan pada tahun 2009 menemukan insiden DPP sebanyak 16%.4 

Depresi postpartum dapat berlangsung hingga bertahun-tahun. 

Sebanyak 25-50% ibu mengalami DPP yang berlangsung lebih dari tujuh 

bulan.5 Depresi postpartum jangka panjang berdampak buruk terhadap 

kesehatan mental dan masalah sosial ibu, bahkan juga menyebabkan 

masalah setelah pemulihan.5–8 Depresi postpartum juga diasosiasikan 

dengan peningkatan risiko gangguan medis kronis, serta perilaku seperti 

merokok dan penyalahgunaan alkohol.9–11 Depresi postpartum juga 
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berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif, sosial dan fisik anak. 

Ibu yang menderita DPP juga akan memiliki beban ekonomi, karena mereka 

membutuhkan biaya yang besar untuk perawatan kesehatan, serta dapat 

menimbulkan kerugian dalam produktivitas akibat ketidakhadiran dari 

pekerjaan, pensiun dini, ataupun pengangguran jangka panjang. 12,13 

Depresi postpartum juga dapat menyebabkan gangguan dalam 

pemberian ASI (air susu ibu). Awalnya hubungan antara pemberian ASI dan 

DPP digambarkan sebagai hubungan yang bersifat searah, dengan DPP 

menyebabkan tingkat inisiasi pemberian ASI yang lebih rendah dan 

penghentian pemberian ASI dini.14 Baru-baru ini, beberapa penelitian 

menemukan bahwa hubungan tersebut mungkin bersifat dua arah. Laporan 

tersebut menunjukkan bahwa DPP dapat mengurangi tingkat pemberian 

ASI, dan sebaliknya, tidak inisiasi pemberian ASI dapat meningkatkan 

risiko DPP. Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan 

antara durasi pemberian ASI yang lebih lama dengan prevalensi DPP yang 

lebih rendah.15–17 Penelitian lain melaporkan bahwa pemberian ASI dapat 

melindungi ibu dari DPP, serta membantu pemulihan yang lebih cepat dari 

gejala DPP.18 Ada juga sejumlah studi tentang hubungan pemberian ASI 

dan DPP yang memiliki kesimpulan yang berbeda. Sejumlah peneliti telah 

melaporkan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian ASI dan DPP, dan 

ada dua laporan yang menyatakan bahwa ibu yang memberi ASI memiliki 

risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi.19–21  
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Pengaruh pemberian ASI pada risiko DPP masih belum dipahami 

dengan baik, karena adanya kesimpulan yang kontras dari berbagai 

penelitian. Beberapa studi yang menunjukkan efek positif dari pemberian 

ASI memiliki sampel kecil dan hanya sedikit yang telah mengendalikan 

faktor perancu seperti faktor sosial ekonomi, kualitas hubungan, dan 

peristiwa kehidupan penuh tekanan.22,23 Sebagian besar penelitian yang 

dilakukan juga belum mengontrol kondisi kesehatan mental ibu 

sebelumnya.24 Sejauh mana pemberian ASI dapat mempengaruhi kesehatan 

mental ibu masih belum jelas sampai saat ini, terutama di Indonesia. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian ASI dapat 

memengaruhi risiko ibu untuk mengalami DPP di Indonesia.  

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa hubungan antara pola 

pemberian ASI dan risiko depresi postpartum pada ibu memiliki kesimpulan 

yang berbeda, serta tidak ada penelitian terkait yang dilakukan di Indonesia. 

Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

hubungan pola pemberian ASI dengan risiko depresi postpartum pada ibu 

di Indonesia, terutama di daerah Tangerang. 

 

1.3.  Pertanyaan Penelitian 

Adakah hubungan antara pola pemberian ASI dengan risiko depresi 

postpartum pada ibu di daerah Tangerang? 
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1.4.  Tujuan 

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola pemberian ASI 

dengan risiko depresi postpartum pada ibu di daerah Tangerang. 

 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola pemberian ASI pada ibu di daerah Tangerang. 

2. Mengetahui risiko depresi postpartum pada ibu di daerah 

Tangerang. 

3. Mengetahui hubungan antara pola pemberian ASI dengan risiko 

depresi postpartum pada ibu di daerah Tangerang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademis 

1. Melatih keterampilan mahasiswa dalam berpikir secara kritis dan 

terstruktur dengan penulisan karya tulis ilmiah. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pemberian ASI 

dan hubungannya terhadap risiko depresi postpartum. 

3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Memberikan informasi bagi peneliti dan masyarakat mengenai 

pengaruh pola pemberian ASI dengan risiko depresi postpartum 

pada ibu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


