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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Depresi postpartum atau depresi pascapersalinan merupakan kondisi 

yang mungkin dialami oleh perempuan pada periode pascapersalinan. Tidak 

seorang pun yang mengira akan mengalami hal tersebut, karena pada 

umumnya perempuan yang hamil, terlebih yang baru pertama kali, tentu 

sangat menantikan kehadiran bayinya. Dari penelitian-penelitian, diketahui 

bahwa di negara-negara Barat, angka kejadian depresi postpartum dialami 

lebih kurang 15-20% dari perempuan yang melahirkan, baik yang pertama 

kali maupun yang berikutnya. Di Malaysia pada tahun 1995 diketahui ibu 

yang mengalami depresi postpartum sebanyak 3,9% sedangkan di Singapura 

angka kejadiannya hanya 1%. Angka kejadian depresi postpartum di 

Indonesia mencapai rerata 11-30%, dan apabila tidak diatasi secara memadai 

akan berdampak negatif  bagi ibu, bayi, maupun keluarga (Elvira, 2006). 

Depresi postpartum berhubungan dengan lingkup hasil akhir yang 

buruk untuk bayi baru lahir, seperti iritabilitas pada bayi, dan berat badan 

lahir rendah. Bayi yang memiliki sifat sulit dan tidak dapat diduga serta 

kurang dapat beradaptasi sering kali lahir dari ibu yang mengalami depresi 

(Bobak dkk, 2004). 

Menurut penelitian, anak dari ibu yang mengalami depresi postpartum  

dapat mengalami gangguan perilaku pada usia tiga tahun, artinya pada usia 

tiga tahun sudah dapat dideteksi adanya perilaku yang berbeda dibandingkan 

dengan anak seusianya. Anak tersebut juga dapat mengalami rendahnya 

fungsi berfikir pada usia empat tahun, yang dapat terdeteksi ketika anak mulai 

masuk sekolah. Hal ini memberi gambaran pula bahwa depresi postpartum 

dapat berdampak negatif dalam jangka panjang bagi keluarga (Jacobsen, 1999 

cit., WHO, 2003). 

Kruckman menguraikan usia sebagai salah satu faktor penyebab 

depresi postpartum. Sebagian besar masyarakat percaya bahwa saat yang 
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tepat bagi seorang perempuan untuk melahirkan yaitu pada usia antara 20-30 

tahun, dan hal itu mendukung masalah periode yang optimal bagi perawatan 

bayi oleh ibunya. Faktor usia perempuan yang bersangkutan saat kehamilan 

dan persalinan seringkali dihubungkan dengan kesiapan mental perempuan 

tersebut untuk menjadi seorang ibu (Saryono dan Permana, 2010). 

Secara fisik, kehamilan dan kelahiran terbaik, yang berarti risiko 

paling rendah untuk ibu dan anak adalah antara 20-30 tahun. Kehamilan 

risiko tinggi dapat timbul pada kehamilan <18 tahun, kehamilan >35 tahun, 

kehamilan setelah empat kelahiran, dan kehamilan dengan interval/ jarak 

kurang dari dua tahun (Hartanto, 2004). 

Jika ditinjau dari aspek psikis, wanita pada usia 18-35 tahun sudah 

matang dalam mengambil keputusan serta pada usia ini kemampuan 

produktivitas sudah memadai. Berbeda dengan umur <18 yang terlalu muda 

dan umur >35 yang terlalu banyak stresor psikososial (Maramis, 2005). 

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis memilih penelitan dengan judul 

“Perbedaan Tingkat Depresi Postpartum pada Primipara Berdasarkan Faktor 

Usia di RSUD Banjarsari” agar dengan mengetahui faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya depresi postpartum terutama faktor usia, dapat 

menekan angka kejadian depresi postpartum itu sendiri. 

 
B. Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan tingkat depresi postpartum pada primipara 

berdasarkan faktor usia? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat depresi postpartum pada primipara 

usia muda, usia ideal, dan usia tua. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat depresi postpartum pada primipara usia muda. 

b. Mengetahui tingkat depresi postpartum pada primipara usia ideal. 

c. Mengetahui tingkat depresi postpartum pada primipara usia tua. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan psikiatri tentang perbedaan tingkat depresi 

postpartum pada primipara usia muda, usia ideal, dan usia tua. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan untuk ibu hamil dan melahirkan dalam rangka 

menekan angka kejadian depresi postpartum.  

b. Sebagai masukan untuk pertimbangan perlunya diadakan 

penyuluhan tentang depresi postpartum. 

c. Agar dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pengaruh usia primipara terhadap depresi 

postpartum. 

 


