
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dari 

derajat kesehatan masyarakat. Kematian saat melahirkan biasanya menjadi 

faktor utama mortalitas (Saefudin, 2002). AKI ini menggambarkan jumlah 

kematian perempuan hamil atau kematian dalam 42 hari setelah berakhirnya 

kehamilan tanpa mempertimbangkan umur dan jenis kehamilan. Bisa juga 

karena komplikasi persalinan atau nifas, penyakit bawaan sejak hamil, dan 

manajemen kehamilan yang salah tetapi bukan karena kecelakaan (Kadour, 

2008).   

Selama kurun waktu 25 tahun yaitu 1990 sampai dengan 2015, WHO 

memperkirakan 10,7 juta perempuan telah meninggal karena melahirkan. 

Pada tahun 2015, sebanyak 303.000 kematian ibu terjadi di seluruh dunia. 

Kematian wanita usia subur di negara miskin diperkirakan sekitar 25-50% 

penyebabnya adalah masalah kesehatan, persalinan, dan nifas (WHO, 2015).  

AKI masih merupakan masalah kesehatan yang serius di negara 

berkembang. Menurut laporan World Health Organization (WHO), tahun 

2014 beberapa negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-Saharan 

179.000 jiwa, Asia Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. 

Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 190 per 

100.000 kelahiran hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 
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26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran hidup, dan 

Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2015).  

Berdasarkan data dari WHO, AKI di Indonesia masih tinggi 

dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. AKI di Indonesia menurut 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 sebesar 359 

per 100.000 kelahiran hidup meningkat dibandingkan hasil SDKI tahun 2007 

yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2015 sebanyak 619 kasus (AKI sebesar 111,16 per 

100.000 kelahiran hidup), angka ini mengalami penurunan cukup signifikan 

dibandingkan jumlah kasus kematian ibu tahun 2014 yang mencapai 711 

kasus (111,16 per 100.000 kelahiran hidup). Sedangkan pada tahun 2016 

jumlah kematian ibu terjadi penurunan kembali walaupun sedikit yaitu 602 

kasus (AKI sebesar 109, 65 per 100.000 kelahiran hidup) (DKK Provinsi 

Jawa Tengah, 2015).  

AKI di Indonesia dan Jawa Tengah yang masih tinggi menunjukkan 

bahwa kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian, karena 

menggambarkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kabupaten yang 

tertinggi AKI di Jawa Tengah adalah Brebes, Tegal, Pemalang, Semarang, dan 

Grobogan. Kabupaten Karanganyar juga masih terdapat kematian ibu yaitu 

sebesar 10 orang pada tahun 2016 (DKK Provinsi Jateng, 2016). Jumlah 

kelahiran hidup di Karanganyar tahun 2015 sebanyak 12.974 bayi, sehingga 

didapatkan angka kematian ibu sebesar 123,3 per 100.000 kelahiran hidup. 

AKI tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2014 
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(138,5 per 100.000 kelahiran hidup). Jika dibandingkan dengan AKI nasional,  

angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar sudah dibawah angka 

nasional, namun jika dibandingkan dengan AKI di Jawa Tengah Kabupaten 

Karanganyar masih diatasnya (Dinkes Kabupaten Karanganyar, 2015).  

Berdasarkan waktu terjadinya, kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2015 

sebesar 60,90% kematian maternal terjadi pada waktu nifas, 26,33% pada 

waktu hamil, dan 12,76% pada waktu persalinan. Di Kabupaten Karanganyar 

pada tahun 2015 dari 16 kasus kematian ibu sebesar 12 kasus meninggal pada 

saat nifas (75%) dan pada tahun 2016 jumlah kematian ibu di Kabupaten 

Karanganyar sebesar 10 orang. Meskipun di Kabupaten Karanganyar sudah 

terjadi penurunan namun seharusnya jumlah kematian ibu tidak ada. Jumlah 

kematian ibu pada saat nifas pada tahun 2015 ditemukan terbanyak di 

Puskesmas Karanganyar yaitu sebanyak 3 kasus. Jumlah ini meningkat 

dibandingkan pada tahun 2012 yang hanya ditemukan 2 kasus kematian ibu 

nifas (Dinkes Kab. Karanganyar, 2015).  

Kematian ibu dapat dipengaruhi oleh komplikasi kehamilan, komplikasi 

persalinan, komplikasi nifas, riwayat penyakit ibu, riwayat KB, dan 

keterlambatan rujukan (Fibriana, 2007). Sarwani (2008) juga memaparkan 

bahwa komplikasi nifas dan riwayat penyakit ibu mempengaruhi kematian 

ibu.  

Masa nifas merupakan masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika 

alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas 

berlangsung kira-kira 6 minggu. Periode masa nifas dimulai dari 6 jam 
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sampai dengan 42 hari paskamelahirkan. Masa ini penting sekali untuk 

dipantau karena sebagian besar kematian maternal terjadi pada masa nifas 

(Saleha, 2009).  

Walyani dan Purwoastuti (2015) memaparkan bahwa sekitar 50% dari 

kematian pada masa nifas terjadi pada 24 jam pertama setelah melahirkan, 

diantaranya disebabkan oleh adanya komplikasi masa nifas. Menurut 

penelitian Assarag dkk (2013) komplikasi nifas meliputi kesehatan mental, 

infeksi genital, masalah payudara, dan pendarahan. 

Salah satu masalah komplikasi nifas yang penting adalah kesehatan 

mental berupa depresi postpartum. Depresi postpartum adalah perasaan sedih 

akibat berkurangnya kebebasan ibu, penurunan estetika dan perubahan tubuh, 

berkurangnya interaksi sosial dan kemandirian yang terjadi setelah 

melahirkan. Depresi postpartum merupakan masalah yang sering ditemukan 

dan merupakan gangguan mood nonpsikotik yang biasanya terjadi 6-8 

minggu setelah melahirkan (Pieter, 2012). Depresi postpartum akan 

menimbulkan efek yang merugikan bagi ibu, bayi, dan berpengaruh pada 

anggota keluarga juga 

Dampak yang terjadi pada ibu antara lain ibu mengalami gangguan 

aktivitas, gangguan berhubungan dengan orang lain (keluarga dan teman) dan 

ibu mungkin tidak dapat merawat diri sendiri dan bayinya. Dampak secara 

kesehatan yaitu ibu tidak dapat mengikuti anjuran kesehatan selama masa 

nifas dan hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi ibu nifas 

yang lain. Dampak pada bayi yaitu bayi cenderung sering menangis, 
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mengalami masalah tidur, dan gangguan makan. Dampak lain dari depresi 

postpartum adalah mempengaruhi kemampuan bayi dalam perkembangan 

bahasa, kedekatan emosional dengan orang lain, dan masalah bersikap. 

Dampak yang paling fatal adalah ibu ada keinginan untuk bunuh diri atau 

bahkan ingin membunuh bayinya. Depresi postpartum juga akan 

menimbulkan dampak buruk bagi seluruh anggota keluarga karena ibu 

cenderung menarik diri dan menolak merawat bayi sehingga bayi mengalami 

kekurangan kasih sayang (Elvira dalam Lubis, 2006).  

Dira dan Wahyuni (2016) memaparkan bahwa depresi postpartum dapat 

dipengaruhi oleh pendidikan ibu yang rendah, umur, memiliki riwayat anak 

meninggal, kehamilan tidak diinginkan, dan paritas primipara. Wijayanti dkk 

(2013) juga memaparkan bahwa umur, pendidikan, dan paritas mempengaruhi 

depresi postpartum. Namun justru pendidikan ibu yang tinggi dan multipara 

yang berpengaruh terhadap terjadinya depresi postpartum.  

Penelitian sebelumnya oleh Wahyuni dkk (2014) depresi postpartum 

dipengaruhi oleh pekerjaan dan dukungan keluarga, bukan karena umur, 

pendidikan, dan paritas. Penelitian lain oleh Tikmani dkk (2016) depresi 

postpartum dipengaruhi dukungan keluarga, paritas, pendidikan, komplikasi 

melahirkan, kehamilan tidak diinginkan, dan obesitas. Survei pendahuluan 

yang dilakukan pada 10 orang ibu nifas di Puskesmas Karanganyar 

menunjukkan 50% ibu nifas mengalami kecemasan atau depresi.  

Berdasarkan faktor-faktor risiko terkait kejadian depresi postpartum yang 

sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-
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beda. Oleh karena itu peneliti tertarik menganalisis faktor umur, paritas, 

pendidikan, pekerjaan, dukungan suami, dan dukungan keluarga yang 

berhubungan dengan kejadian depresi postpartum di wilayah kerja  

Puskesmas Karanganyar Kabupaten Karanganyar tahun 2017.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara faktor risiko umur, paritas, pendidikan, 

pekerjaan, dukungan suami, dan dukungan keluarga dengan kejadian depresi 

postpartum di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar Kabupaten Karanganyar 

tahun 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara faktor risiko umur, paritas, pendidikan, 

pekerjaan, dukungan suami, dan dukungan keluarga dengan kejadian 

depresi postpartum di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan antara umur dengan kejadian depresi 

postpartum di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar Kabupaten 

Karanganyar tahun 2017. 
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b. Menganalisis hubungan antara paritas dengan kejadian depresi 

postpartum di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar Kabupaten 

Karanganyar tahun 2017. 

c. Menganalisis hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian 

depresi postpartum di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar tahun 2017. 

d. Menganalisis hubungan antara pekerjaan dengan kejadian depresi 

postpartum di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar Kabupaten 

Karanganyar tahun 2017. 

e. Menganalisis hubungan antara dukungan suami dengan kejadian 

depresi postpartum di wilayah kerja Puskesmas karanganyar 

Kabupaten Karanganyar tahun 2017.  

f. Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian 

depresi postpartum di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar tahun 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas dan Dinas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi 

postpartum sehingga dinas terkait dapat memberikan informasi dan 

pengambilan tindakan pencegahan.  
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2. Bagi Ibu Nifas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi postpartum 

sehingga ibu nifas dapat melakukan tindakan pengendalian dan 

pencegahan terhadap kejadian depresi postpartum. 

3. Bagi Bidan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi 

bidan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi postpartum 

sehingga bidan dapat lebih waspada tentang depresi postpartum pada ibu 

yang melahirkan.  

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pengembangan 

ilmu pengetahuan untuk menambah informasi tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan depresi postpartum, serta dapat menjadi bahan 

referensi untuk pustaka. 


