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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Depresi merupakan gangguan psikologis yang ditandai dengan 

kondisi emosi berupa kesedihan dan amarah, disertai dengan adanya 

gejala-gejala kognitif, fisik, dan intrapersonal1. Depresi adalah suatu hal 

yang wajar karena merupakan sebuah bentuk respon terhadap pengalaman 

hidup yang dinilai negatif oleh seseorang2. Gejala depresi dapat berupa 

gangguan emosi, gangguan kognitif, keluhan somatik, gangguan 

psikologis, dan gangguan psikomotor3.Depresi dapat disebabkan oleh 

faktor genetik dan non-genetik4. 

Nyeri punggung bawah diartikan sebagai suatu sindroma nyeri yang 

dirasakan pada regio punggung bagian bawah yang merupakan akibat dari 

berbagai sebab5. Nyeri dapat menjalar hingga ke arah tungkai dan kaki6. 

Nyeri punggung bawah dapat disebabkan oleh berbagai penyakit 

muskuloskeletal dan gangguan psikologis7. Nyeri punggung bawah adalah 

salah satu dari jenis dari penyakit muskuloskeletal yang sering dijumpai, 

dengan prevalensi 36.8% - 69.7%8. Nyeri punggung bawah menjadi salah 

satu penyebab utama disabilitas tahunan9. 

  Pada penelitian yang dilakukan oleh David Robertson et al 

dijelaskan bahwa pada populasi di negara Kanada yang berumur 18 sampai 

26 tahun ditemukan adanya hubungan antara depresi dan gangguan 

somatisasi dengan nyeri punggung bawah10. Yang dilakukan di negara 

Kanada yang tingkat depresinya berbeda dengan Indonesia. Tantangan 

yang dihadapi oleh populasi berumur 18 sampai 26 tahun di Kanada tentu 

berbeda dengan di Indonesia. Maka dari itu, peneliti akan melakukan 

penelitian untuk mengetahui apakah di Indonesia yang tingkat depresinya 
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berbeda dengan Kanada, terdapat hubungan antara depresi dan gangguan 

somatisasi dengan nyeri punggung bawah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan pada latar belakang, maka didapatkan rumusan 

 masalah sebagai berikut : 

• Apakah terdapat hubungan antara depresi dengan nyeri punggung 

bawah ? 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Apakah terdapat hubungan antara depresi dengan nyeri punggung 

bawah pada populasi mahasiswa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk meneliti apakah terdapat hubungan antara depresi dengan 

nyeri punggung bawah pada mahasiswa. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui prevalensi depresi dan nyeri punggung 

bawah pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1.5.1.1 Mengetahui hubungan antara depresi dengan nyeri 

punggung bawah. 

1.5.1.2 Menjadikan penelitian sebagai sumber referensi bagi 

institusi atau Lembaga lain untuk melakukan penelitian 

yang lebih lanjut sehingga dapat memajukan ilmu 

kedokteran di Indonesia. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

 Sebagai refrensi edukasi bagi masyarakat dari 

berbagai latar belakang mengenai depresi dan nyeri 

punggung bawah. 

 

 

 

 

 

  


