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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DEPRESI 

POSTPARTUM: STUDY LITERATURE REVIEW 

 

Abstrak 

 

Latar belakang: Kejadian depresi postpartum cukup tinggi di asia.  Persentase 

terbesar terjadi saat memiliki anak pertama dan memiliki riwayat keluarga dengan 

gangguan mood. Berbagai faktor yang mempengaruhi diduga menjadi penyebab 

masalah tersebut seperti faktor usia, status ekonomi dan pekerjaan. Tujuan: 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kejadian depresi postpartum, sehingga dapat dilakukan penanganan depresi 

postpartum dengan segera. Metode: Penelusuran literatur dilakukan melalui mesin 

pencari Google Scholar, Garuda Ristekbrin dan Openknowledge. Kata kunci 

depresi postpartum, postpartum depression, faktor resiko yang digunakan untuk 

melacak artikel penelitian asli maupun kajian pustaka berbahasa inggris dan 

indonesia yang dapat diakses secara terbuka (open access). Hasil: didapatkan hasil 

11 artikel yang terpilih tentang faktor yang mempengaruhi kejadian depresi 

postpartum yang terdiri dari 3 artikel faktor usia, 2 artikel status ekonomi, 2 

artikel dukungan suami, 2 artikel pekejaan dan 2 artikel jenis persalinan. 

Kesimpulan: penulisan studi literatur yang didapatkan dari berbagai literatur 

bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kejadian depresi postpartum adalah 

faktor usia, status ekonomi, dukungan suami, pekerjaan dan jenis persalinan. 

 

Kata kunci: depresi postpartum, postpartum depression, faktor resiko 

Abstract 

Background: The incidence of postpartum depression is quite high in Asia. The 

largest percentage occurs when they have their first child and have a family 

history of mood disorders. Various influencing factors are thought to be the cause 

of the problem, such as age, economic status and employment. Purpose: This 

study was to determine the factors that can influence the incidence of postpartum 

depression, so that it can be done immediately to treat postpartum depression. 

Methods: Literature search was carried out through the Google Scholar search 

engine, Garuda Ristekbrin and Openknowledge. Keywords: postpartum 

depression, postpartum depression, risk factors used to track original research 

articles and literature reviews in English and Indonesian that can be accessed 

openly (open access). Results: 11 articles were selected about factors that 

influence the incidence of postpartum depression consisting of 3 articles of age 

factors, 2 articles of economic status, 2 articles of husband's support, 2 articles of 

employment and 2 articles of type of delivery. Conclusion: the writing of a 

literature study obtained from various literatures shows that the factors that can 

influence the incidence of postpartum depression are age, economic status, 

husband's support, occupation and type of delivery. 

 

Keywords: postpartum depression, postpartum depression, risk factors 
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1. PENDAHULUAN 

Masa postpartum atau masa setelah melahirkan merupakan suatu peristiwa 

kompleks yang berpengaruh bagi seorang ibu.  Perubahan yang terjadi dapat 

menyebabkan gangguan baik dari aspek fisik dan psikologikal.  Perubahan 

tersebut dapat menjadi suatu depresi setelah melahirkan yang disebut disebut 

depresi pascamelahirkan atau Postpartum Depression Elvira,dkk (2013). 

 Depresi postpartum adalah suatu gangguan mood yang terjadi setelah 

melahirkan dan merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari 

gejala depresi mayor Pradnyana,dkk (2013).  Kondisi depresi postpartum 

merupakan suatu keadaan yang serius dimana sebuah penelitian membuktikan 

bahwa 25% ibu yang baru pertama melahirkan mengalami depresi postpartum 

yang berat dan pada ibu yang melahirkan anak selanjutnya sekitar 20% Kusuma 

(2017).  Gangguan mood ini biasanya terjadi 2-6 minggu setelah melahirkan 

dengan karakterististik yaitu perasaan depresi, kecemasan yang berlebihan, 

insomnia, dan perubahan berat badan Difa & dinni (2018). 

 Angka kejadian depresi postpartum cukup tinggi.  Persentase terbesar 

terjadi saat memiliki anak pertama, dan memiliki riwayat keluarga dengan 

gangguan mood.  Menurut data World Health Organization (WHO) menyebutkan 

bahwa pada tingkat global lebih dari 300 juta orang diperkirakan menderita 

depresi setara dengan 4,4% populasi dunia (WHO,2017) dalam Wati indah,dkk 

(2019).  Kejadian depresi postpartum adalah 1 sampai 2 dari 1000 kelahiran dan 

sekitar 50 sampai 60% ibu mengalami depresi postpartum saat memiliki anak 

pertama dan sekitar 50% ibu yang mengalami postpartum tersebut memiliki 

riwayat keluarga dengan gangguan mood I komang&wahyuni (2016). 

 Angka kejadian depresi postpartum lebih rendah dibandingkan negara-

negara lain di Asia.  Depresi postpartum di Asia cukup tinggi dan bervariasi 

antara antara 26-85%, sedangkan di Indonesia berdasarkan hasil penelitian di 

beberapa Rumah Sakit di Indonesia seperti di RSUP Haji Adam Malik, Medan 

tahun 2009 sebanyak 16% dari 50 ibu postpartum spontan dirawat inap 

mengalami depresi postpartum (kurniasari & astuti, 2015) dan di RS KIA Sadewa 

Yogyakarta Tahun 2017 kejadian depresi postpartum adalah sebanyak 7,7%.  
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Angka prevalensi kejadian depresi postpartum secara global mencapai hingga 10-

15%.  Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan di India melibatkan 359 ibu 

primipara didapatkan insiden depresi postpartum sebanyak 11% Motzfeldt (2013). 

 Depresi postpartum mempunyai dampak negatif yang signifikan pada 

kognitif, sosial dan perkembangan anak-anak Diniyah (2017).  Dampak dari 

depresi postpartum tidak hanya terjadi pada ibu, namun bisa juga terjadi pada 

bayi.  Ibu dengan depresi postpartum biasanya memiliki mood yang tertekan, 

hilangnya ketertarikan atau senang dalam beraktivitas, gangguan nafsu makan, 

gangguan tidur, agitasi fisik atau pelambatan psikomotor, lemah, merasa tidak 

berguna, susah konsentrasi, bahkan keinginan untuk bunuh diri Roswiyani (2010).  

Bayi juga akan mengalami keterlambatan dari berbagai aspek, baik dari segi 

kognitif, psikologi, neurologi, dan motorik bayi juga akan cenderung lebih rewel 

sebagai respon untuk mencari dan mendapatkan perhatian dari ibunya Wati 

indah,dkk (2019). 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi depresi postpartum ini 

diantaranya usia, status ekonomi, dukungan suami, pekerjaan, jenis persalinan dan 

kesiapan merawat bayi Natalia,dkk (2020).  Pentingnya diketahui faktor risiko 

untuk mencegah dampak depresi postpartum, maka meninjau hal tersebut sangat 

penting dilakukan diagnosis dini untuk mencegah depresi postpartum maupun 

memanajemen ibu yang sudah terdiagnosis agar tidak semakin memperparah 

kondisinya.  Diagnosis dan manajamen tersebut perlu dilakukan sejak dini 

terutama di negara berkembang karena besarnya jumlah populasi serta tingginya 

angka kesuburan Burgut,dkk (2013). 

 Menurut penelitian Yessi (2018) menunjukkan bahwa peran zink 

terbukti berhubungan dengan terjadinya depresi postpartum melalui mekanisme 

keseimbangan glutamatergik (glutamatergic theory).  Penelitian dari 

Andreande&St-andre,dkk (2018) delapan dari sepuluh studi menemukan pada 

wanita yang anemia atau defisiensi zat besi dapat menyebabkan resiko lebih tinggi 

untuk depresi postpartum. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

literature review tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian depresi 

postpartum. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kejadian depresi postpartum. 

 

2. METODE  

Desain penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau literatur review, dan 

jenis desain penelitian literatur review ini adalah systematic review.  Jenis 

systematic review adalah sebuah tinjauan literatur yang menyeluruh, 

komprehensif, transparan, dan tidak bias dilakukan sesuai dengan pendekatan 

yang didefinisikan dengan jelas dan sistematis (Aveyard, 2010; Neely et al., 

2010).  Tinjauan sistematis melibatkan lintas disiplin ilmu yang terfokus cara 

strategi dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang dinyatakan dengan jelas dari 

literatur (Berkeljon & Baldwin, 2009).  Proses mengumpulkan, meninjau, dan 

presentasi semua bukti yang tersedia terkait dengan topik atau penelitian 

pertanyaan tidak terbatas pada uji klinis acak (Neely et al., 2010) dalam (Ellen A., 

2011). 

   

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Kualitas studi dari masing-masing artikel yang ditetapkan sebagai sumber 

systematic review ditentukan berdasarkan analisis kualitas The JBI Critical 

Appraisal Tool, sehingga ditetapkan artikel yang sesuai dengan systematic review.  

Hasil pencarian literatur yang sudah dianalisis dan ditetapkan dalam systematic 

review ini didapatkan hasil artikel menggunakan bahasa indonesia dan inggris 

pada rentang tahun 2015-2020 dari database yang digunakan oleh peneliti 

didapatkan dari database Open knowledge sejumlah 100 artikel jurnal dengan 

jenis studi penelitian cross sectional 82, quallitative study 12 dan case control 

study 6, dari database Google scholar sejumlah 1.480 artikel jurnal dengan jenis 

studi penelitian cross sectional 635, quallitative study 493 dan case control study 

352, dan yang terahir dari database Garuda ristekbrin didapatkan sejumlah 34 
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artikel jurnal dengan jenis studi penelitian cross sectional 28, quallitative study 4 

dan case control study 2 artikel. 

Dari 11 studi yang memenuhi kriteria untuk systematic review ini 

didapatkan hasil sebanyak 9 buah studi merupakan artikel studi cross sectional 

design, 1 buah studi menggunakan Qualitatif study design dan 1 studi 

menggunakan studi desain penelitian Case control study.  Berdasarkan hasil 

tersebut, setelah dilakukan critical appraisal menggunakan The JBI Critical 

Appraisal Tools pada studi menggunakan artikel yang termasuk dalam cross 

sectional diberi skor kualitas total mulai dari tujuh hingga delapan poin dari total 

delapan point pada daftar cheklist.  Quallitative study  pada systematic review ini 

diberikan point sepuluh dari total sepuluh point didalam cheklist dan yang terahir 

adalah satu studi Case control study yang diberikan nilai sepuluh dari sepuluh 

point. 

Hasil pencarian literatur yang menghasilkan 11 artikel yang kemudian 

dianalisis berdasarkan faktor yang mempengaruhi depresi pada masyarakat 

dengan kejadian depresi postpartum.  Hasil studi yang sesuai dengan kriteria 

systematic review ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Tabel Hasil Literature Review 

No Judul dan Nama Peneliti Tahun  Metode dan Besar 

Sampel Penelitian 

Hasil dari Faktor Analisis Hasil 

1. Pengaruh jenis persalinan 

terhadap risiko depresi 

postpartum pada ibu nifas 

 

(Ririn, nurdianti, & astutui, 

2016) 

2016 Survey analitik 

110 

Faktor jenis persalinan yang 

mempengaruhi kejadian 

depresi postpartum 

 

Ibu dengan persalinan bedah sesar 

memiliki peluang risiko depresi 

postpartum lebih besar 

dibandingkan ibu yang persalinan 

pervaginam. Jenis persalinan 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap risiko depresi 

postpartum artinya ibu dengan 

persalinan bedah sesar memiliki 

peluang risiko mengalami 

kejadian depresi postpartum  

2. Risk factors of postpartum 

depression   

(Nana & Nuryani, 2019) 

2019 Cross sectional 

100 

Faktor yang mempengaruhi 

depresi postpartum adalah 

paritas, pekerjaan dan 

dukungan suami. 

Dukungan suami pada ibu 

pascamelahirkan kurang baik 

karena suami tidak memberikan 

perhatian yang khusus, suami 

yang membiarkan ibu melakukan 

pekerjaan dan mengurus bayi 

sendiri, suami tidak memberikan 

motivasi dan dukungan yang lebih 

sehingga membuat ibu tidak yakin 

dalam mengurus bayi atau 

menjadi peran seorang ibu. 

3. Risiko depresi pada ibu 

postpartum 

 

(Iga & sari, 2018) 

2018 cross sectional  

46 

Faktor usia yang dapat  

mempengaruhi kejadian 

depresi postpartum 

 

Risiko depresi yang mungkin 

terjadi pada ibu postpartum terjadi 

pada ibu yang memiliki rentang 

usia 26–35 tahun. Hal ini 

kemungkinan karena usia 
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menikah mulai bergeser di atas 

usia 20 tahun seiring dengan 

pemasyarakatan program  

keluarga berencana 

4. Risk factors of postpartum 

depression at Dr. Moewardi 

Hospital, Surakarta 

 

(Matilda, budihastuti, & 

Sudiyanto, 2018) 

2018 

 

Cross sectional 

 

150 

 

Faktor depresi postpartum 

dipengaruhi oleh stress 

psikologi, jenis persalinan, 

kehamilan yang tidak 

diinginkan. 

Ibu dengan komplikasi persalinan 

lebih mungkin mengalami depresi 

pascamelahirkan dibandingkan 

dengan ibu dengan persalinan 

normal. Ibu yang berisiko 

mengalami komplikasi kehamilan 

dianjurkan untuk melahirkan 

secara caesar. Tetapi persalinan 

caesar sembuh lebih lama dari 

persalinan normal, yang dapat 

menunda pemulihan ibu untuk 

aktivitas sehari-hari dan pada 

gilirannya meningkatkan 

kemungkinan stres dan depresi 

pascapartum. 

5. Hubungan faktor demografi 

dan dukungan sosial dengan 

depresi pascasalin 

 

Nurfatimah, christina e 

(2018) 

2018 Cross sectional 

 

50 

Faktor status ekonomi, 

dukungan sosial meliputi 

Keluarga teman, dan bidan 

yang memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan kejadian 

depresi postpartum. 

depresi pascasalin sebagian besar 

terdapat pada responden yang 

memiliki status sosial ekonomi 

rendah yaitu sebanyak tujuh 

responden dan hanya dua 

responden yang status 

ekonominya tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kejadian 

depresi pascasalin di dipengaruhi 

oleh tingkat status ekonomi. 

6. Faktor yang berhubungan 

dengan tingkat depresi pada 

2015 Cross sectional 

 

Faktor yang mempengaruhi 

depresi postpartum adalah 

Ada hubungan antara status  

ekonomi dengan tingkat depresi 
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pasien postpartum di RSIA 

Siti Fatimah Makassar 

 

Idel riani, dahrianis, 

muhammad nur (2015) 

32 

 

status ekonomi pada ibu postpartum, hal ini 

terlihat dari data hasil  penelitian 

yang  menunjukkan bahwa 

responden dalam status ekonomi 

yang mampu sebanyak 17 orang 

dimana yang menderita depresi 

tingkat minimal sebanyak 3 

orang, depresi ringan sebanyak 10 

orang dan depresi sedang 

sebanyak 4 orang. Sedangkan 

responden dalam status ekonomi 

tidak mampu sebanyak 15 orang, 

dimana yang menderita depresi 

tingkat ringan sebanyak 3 orang, 

depresi sedang sebanyak 10 orang 

dan depresi tingkat berat sebanyak 

2 orang.  

7. Prevalensi dan faktor risiko 

depresi postpartum di kota 

Denpasar menggunakan 

Edinburgh Postnatal 

Depression Scale 

(I Komang prayoga & 

sriwahyuni, 2016) 

2016 cross sectional  

 

44 

faktor resiko yang didapat 

dalam penelitian ini adalah 

umur dan memiliki riwayat 

anak meninggal. 

umur ibu yang dibawah 23 tahun 

menjadi faktor risiko berdasarkan 

pengukuran EPDS 

8. Karakteristik ibu yang 

mengalami depresi 

postpartum 

 

 (Ratu, 2019) 

 

2019 Deskriptif Kualitatif 

 

54 

Faktor yang mempengaruhi 

depresi postpartum dalam 

penelitian ini adalah pekerjaan, 

jumlah anak dan kehamilan 

yang tidak diinginkan. 

Kejadian  depresi pada penelitian  

ini  diduga disebabkan  oleh  

pekerjaan ibu  dimana ibu-ibunya 

berpendidikan SMA sehingga 

tidak memiliki pekerjaan lain 

yang dapat menambah sumber 

keuangan keluarga. 
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9. Risk factors for postpartum 

depression among Chinese 

women: path model analysis 

 

(Shiping, Xiao, Tingting, & 

Qiong, 2017) 

2017   Cross sectional 

882 

Faktor yang mempengaruhi 

depresi postpartum bagian ini 

adalah usia ibu, sering terpapar 

ponsel selama kehamilan,  

gangguan hipertensi  

gestasional, jumlah janin, 

persalinan prematur, berat 

lahir, inisiasi menyusui, cara 

pemberian makan, penyakit 

bayi dalam 4 minggu setelah 

melahirkan dan berat bayi pada 

usia 4 minggu 

Di satu sisi, usia ibu yang lebih 

muda menyebabkan tingkat 

depresi postpartum yang lebih  

tinggi dalam bentuk jalur 

langsung, yang sejalan dengan 

penelitian 

10. Dukungan suami dengan 

kejadian depresi 

pascamelahirkan 

 

Cindritsya tolongan, Grace 

e.c korompis,  Minar 

hutauruk 

 

2019 Cross sectional 

 

50 

Faktor yang mempengaruhi 

depresi postpartum bagian ini 

adalah dukungan suami 

Hasil penelitian menunjukan 

adanya hubungan antara 

dukungan suami dengan kejadian 

depresi pascamelahirkan, 

beberapa ibu mendapatkan 

dukungan suami kurang baik 

sebagian besar ibu 

pascamelahirkan yang mengalami 

depresi pasca melahirkan 

dikarenakan bebarapa 

karaketristik terutama dukungan 

suami  

11. Postpartum depression 

among women with Previous 

infertility in health care 

centers of Hamadan  

 

Nasrin matinnia, saeid yazdi-

ravandi (2020) 

2020 Cross sectional 

 

240 

Faktor yang mempengaruhi 

depresi postpartum bagian ini 

adalah umur, pekerjaan, lama 

infertilitas, dan depresi 

didapatkan hasil bahwa ibu yang 

bekerja sebagai karyawan 

memiliki peluang mengalami 

depresi postpartum lebih besar 

dibandingkan dengan ibu yang 

tidak bekerja. 
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3.2 Pembahasan 

Dibawah ini peneliti akan membahas artikel literatur mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kejadian depresi postpartum. 

Berdasarkan usia pada ibu postpartum bahwa mayoritas ibu postpartum 

dengan depresi mungkin terjadi berada pada rentang usia 26–35 tahun, meskipun 

ada beberapa  kasus depresi postpartum umumnya terjadi pada ibu melahirkan 

yang usia muda <20 tahun (Iga & sari, 2018).  Hal ini kemungkinan karena usia 

menikah mulai bergeser di atas usia 20 tahun seiring dengan pemasyarakatan 

program  keluarga berencana (Soep, 2011).  Data BKKBN (2012) yang 

menyatakan bahwa usia ideal wanita untuk  hamil dan melahirkan adalah pada 

rentang usia 20–35 tahun.  Tingginya kejadian depresi postpartum pada faktor 

usia tersebut kemungkinan karena faktor lain seperti masalah sosial ekonomi 

(Zulpatin, Arief , & Ghozali, 2017). Maka dari itu perlunya pencegahan depresi 

postpatum kepada pengambil kebijakan rumah sakit agar dapat melakukan deteksi 

dini atau screening diharapkan kepada  perawat khususnya perawat jiwa, perawat 

komunitas, dan perawat maternitas untuk  mengenali adanya gangguan mood 

setelah melahirkan serta memberikan pendidikan kesehatan mengenai depresi 

pada ibu  postpartum terkait dengan tanda dan gejala, faktor risiko maupun cara 

pencegahannya.   

Usia reproduksi sehat merupakan periode terbaik dimana ibu memiliki 

kesiapan fisik dan psikis dalam menghadapi masa kehamilan dan persalinan 

(Nana & Nuryani, 2019).  Usia yang merupakan salah satu faktor internal dalam 

diri seseorang, memiliki peran penting dalam menyebabkan depresi postpartum. 

Berdasarkan beberapa artikel yang telah diulas, usia yang paling rentang 

mengalami insiden depresi postpartum mereka yang dibawah 23 tahun 

berdasarkan pengukuran EPDS (I Komang & Wahyuni, 2016).  Faktor yang 

berhubungan dengan kehamilan adalah usia ibu dengan rentang usia <25tahun 

maka dari itu usia memiliki pengaruh langsung terhadap depresi postpartum  

(Shiping, Xiao, Tingting, & Qiong, 2017). 

 Seperti yang dikatakan (I Komang & Wahyuni, 2016) bahwa ibu 

postpartum dengan usia dibawah 23 tahun paling rentang mengalami depresi 
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postpartum.  Dalam teori usia reproduksi sehat merupakan periode terbaik dimana 

ibu memiliki kesiapan fisik dan psikis dalam menghadapi masa kehamilan dan 

persalinan. Pentingya wanita untuk  hamil dan melahirkan pada rentang usia 20–

35 tahun untuk mencegah terjadinya depresi postpartum. 

Berdasarkan hasil penelitian Nurfatimah (2018) menunjukkan bahwa 

depresi pascasalin sebagian besar terdapat pada responden yang memiliki status 

sosial ekonomi rendah yaitu sebanyak tujuh responden (29,2%) dan hanya dua 

responden (6,3%) yang status ekonominya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

kejadian depresi pascasalin di Wilayah Kerja Puskesmas Kayamanya dipengaruhi 

oleh tingkat status ekonomi (p=0,030).  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani 

(2015) yang mengatakan bahwa ada hubungan antara status ekonomi dengan 

tingkat depresi pada ibu postpartum, hal ini terlihat dari data hasil  penelitian 

menunjukkan bahwa responden yang dalam status ekonomi yang mampu 

sebanyak 17 orang (53.1%), dimana yang menderita depresi tingkat minimal 

sebanyak 3 orang (9.4%), depresi ringan sebanyak 10 orang (31.2%) dan depresi 

sedang sebanyak 4 orang (12.5%). Sedangkan responden dalam status ekonomi 

tidak mampu sebanyak 15 orang (46.9%), dimana yang menderita depresi tingkat 

ringan sebanyak 3 orang (9.4%), depresi sedang sebanyak 10 orang (31.2%) dan 

depresi tingkat berat sebanyak 2 orang (6.2%). 

 Menurut Andry (2012), salah satu hal yang sangat berhubungan dengan 

depresi pascamelahirkan adalah tingkat ekonomi yang rendah. Kondisi ekonomi 

dalam keluarga pada saat ibu dalam proses persalinan kurang, akan berdampak 

pada kondisi psikologis ibu tersebut.  Hal ini erat hubungannya dengan depresi 

pasca melahirkan, karena tidak dapat dinafikan bahwa seorang ibu akan 

memikirkan biaya persalinannya dan kebutuhan lain yang dia perlukan sebelum 

dan sesudah proses persalinan. Selain itu rendahnya status sosial ekonomi juga 

menjadi masalah tersendiri, disamping karena faktor dekatnya tempat pelayanan 

kesehatan dan perawatan anak.  

 Peneliti berasumsi bahwa kondisi ekonomi yang baik sangat erat 

hubungannya dengan depresi postpartum. Semakin baik kondisi ekonomi seorang 
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ibu maka kecenderungan depresinya akan semakin minimal dan juga sebaliknya 

apabila kondisi ekonomi seorang ibu dalam keadaan yang kurang maka 

kecenderungan depresinya akan semakin tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian (Nana & Nuryani, 2019) didapatkan responden yang 

mengalami depresi pada ibu dengan dukungan suami yang rendah sebanyak 

55,1%. Uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

dukungan suami dengan kejadian depresi postpartum. Ibu dengan dukungan suami 

yang rendah memiliki kemungkinan 2.455 kali mengalami depresi dibandingkan 

ibu dengan dukungan suami yang tinggi. 

 Sebanding dengan penelitian Cindritsya (2019) berdasarkan penelitian 

yang didapatkan menunjukan dari 50 responden dengan kejadian depresi pasca 

melahirkan, terdapat 17 responden yang mengalami depresi pasca melahirkan 

dengan dukungan suami baik sebanyak 5 responden dan dukungan suami kurang 

baik sebanyak 12 responden. Kemudian untuk ibu yang tidak mengalami depresi 

sebanyak 33 responden dengan dukungan suami baik sebanyak 25 responden dan 

dukungan suami kurang baik sebanyak 8 responden.  Hasil uji Chi – Square 

dengan tingkat kepercayaan 95%  (a >0,05), menunjukan adanya hubungan 

dukungan suami dengan kejadian depresi pasca melahirkan di Puskesmas 

Tuminting. Dimana nilai p = 0,04 lebih kecil dari nilai  a= 0,05. 

 Dukungan dalam penelitian ini adalah dukungan yang diberikan oleh 

suami setelah ibu melahirkan. Dukungan suami dalam penelitian ini meliputi 

dukungan emosional, instrumental, informasional dan penilaian. Dari tiga 

dukungan dukungan emosional, informasi dan penilaian sebagian besar tinggi. 

Dukungan sosial berpengaruh dalam menurunkan depresi yang dialami ibu 

postpartum. Seorang wanita yang merasa dihargai, Diurus dan disayangi oleh 

keluarganya tentunya tidak akan terasa tidak berharga sehingga salah satu ciri 

khas seseorang yang sedang depresi bisa terhambat. Dewi (2010) menyatakan 

bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima ibu maka semakin rendah 

tingkat depresinya. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh (Ratu, 2019) diketahui  bahwa kejadian 

depresi yang dialami oleh ibu-ibu postpartum cukup tinggi, Kendal  dan  Kantor 

(dalam Beck, 2003) menekankan bahwa depresi postpartum harus ditekan menjadi 

1% atau bahkan  dihilangkan. Kejadian  depresi pada penelitian  ini  diduga 

disebabkan  oleh  pekerjaan ibu  dimana ibu-ibunya berpendidikan SMA sehingga 

tidak memiliki pekerjaan lain yang dapat menambah sumber keuangan keluarga.   

 Hal yang sejalan dari penelitian Matinnia (2020) didapatkan hasil bahwa  

ibu yang bekerja sebagai karyawan memiliki peluang mengalami depresi 

postpartum lebih besar dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja (p-value 

=0,03).   

 Status ibu yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap ataupun tidak 

bekerja (hanya menjalankan tugas rutinitas sebagai ibu rumah tangga) cenderung 

tidak mempengaruhi kondisi psikologis ibu nifas, sebab status pekerjaan ibu lebih 

berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan keluarga. Tingkat kecemasan ibu 

yang tidak bekerja cenderung berhubungan dengan adanya keterbatasan dana saat 

ibu memerlukan pelayanan kesehatan berbeda dengan ibu yang bekerja yang 

kemungkinan memiliki dana yang lebih baik untuk melakukan pemeliharaan 

kesehatan, selain itu ibu-ibu yang hanya bekerja dirumah mengurusi anak-anak 

mereka dapat mengalami keadaan krisis situasi dan mencapai gangguan perasaan 

karena rasa lelah dan letih yang mereka rasakan. Pada ibu rumah tangga yang 

mengurusi semua urusan rumah tangga sendiri, kemungkinan mempunyai tekanan 

terhadap tanggung jawabnya baik sebagai istri atau sebagai seorang ibu Hutagaol 

(2010).   

 Berdasarkan hasil penelitian (Ririn, nurdianti, & astutui, 2016) Jenis 

persalinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap risiko depresi 

pascamelahirkan. Ibu dengan persalinan melalui operasi caesar mempunyai 

peluang risiko depresi pascamelahirkan 3,716 kali lebih besar dibandingkan ibu 

dengan  persalinan normal atau pervaginam. 

 Hasil yang sama dikemukakan oleh (Matilda, budihastuti, & Sudiyanto, 

2018) dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa depresi postpartum dipengaruhi 

secara langsung dan positif oleh jenis persalinan (b= 1,27; 95% CI = 0,32 hingga 
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2.21; p = 0,008). Ibu dengan komplikasi persalinan lebih mungkin mengalami 

depresi pascamelahirkan dibandingkan dengan ibu dengan persalinan normal. Ibu 

yang berisiko mengalami komplikasi kehamilan Tetapi persalinan Caesar sembuh 

lebih lama dari persalinan normal, yang dapat menunda pemulihan ibu untuk 

aktivitas sehari-hari dan pada gilirannya meningkatkan kemungkinan stres dan 

depresi pascapartum. 

 Jenis persalinan berpengaruh terhadap risiko depresi postpartum hal ini 

dikarenakan pengalaman ibu pada saat melahirkan, trauma fisik yang didapatkan 

pada saat persalinan akan mempengaruhi psikologis ibu.  Menurut pendapat 

Kruckman dalam Marni (2014), bahwa faktor saat persalinan yang mencakup 

lamanya  persalinan, jenis persalinan serta intervensi medis yang digunakan 

selama proses persalinan akan mempengaruhi risiko depresi postpartum.  

 Pentingnya dilakukan pencegahan untuk mengurangi pengaruh jenis 

persalinan dilakukan skrining secara rutin pada saat kunjungan nifas untuk 

mengidentifikasi adanya kejadian depresi postpartum. 

 

4. PENUTUP 

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak 

penderita depresi yang memiliki resiko tinggi mengalami depresi postpartum.  

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi kejadian depresi 

postpartum adalah faktor usia, status ekonomi, dukungan suami, pekerjaan, dan 

jenis persalinan. Upaya mengurangi faktor yang mempengaruhi kejadian depresi 

postpartum yang masih banyak belum dilakukan intervensi, diperlukan penelitian 

lebih lanjut untuk memahami penyakit atau fenomena tersebut.  Sehingga bisa 

dihasilkan sebuah intervensi untuk mengurangi kejadian akibat depresi 

postpartum. 

 Untuk institusi pendidikan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait 

dengan intervensi mengurangi kejadian depresi postpartum, bagi rumah sakit atau 

sarana kesehatan hendaknya dapat menyediakan sarana dan prasarana yang 

mendukung perawatan pemenuhan kebutuhan untuk mengurangi depresi 
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postpartum, untuk masyarakat perlu meningkatkan rasa kepedulian dan dukungan 

terhadap penderita depresi postpartum. 
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