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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Depresi merupakan gangguan psikiatri yang paling sering ditemukan. 

Tujuh dari sepuluh perempuan dan empat dari sepuluh laki-laki akan mengalami 

setidaknya satu episode depresi yang signifikan secara klinis pada usia 65 tahun 

(McGuffin & Katz, 1989). 

Depresi memberikan dampak pada komunitas lebih besar dari pada 

penyakit fisik kronis lainnya (Ayuso-Mateoz et al, 2001). Gangguan depresi 

mayor memberikan beban penyakit yang sangat besar pada masyarakat, dan 

merupakan beban penyakit keempat diantara semua penyakit (Ustun et al, 2004). 

Prevalensi gangguan depresi mayor merupakan prevalensi tertinggi diantara 

gangguan psikiatri lainnya (Sadock & Sadock, 2007). 

Depresi merupakan kontributor yang signifikan terhadap beban global dari 

penyakit dan mengenai semua komunitas di dunia. Depresi diperkirakan mengenai 

350 juta orang. The World Mental Health Survey yang dilakukan pada 17 negara 

menemukan bahwa 1 dari 20 orang melaporkan pernah mempunyai sebuah 

episode depresi pada tahun sebelumnya. Depresi dapat mengakibatkan bunuh diri. 

Hampir 1 juta hidup hilang setiap tahunnya karena bunuh diri, yang berarti ada 

3.000 kematian karena bunuh diri setiap harinya (World Federation for Mental 

Health, 2012). 

Dari data ini dapat diketahui bahwa depresi masih menjadi masalah besar 

untuk kesehatan jiwa bagi masyarakat. Sejauh ini belum didapatkan data atau 
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laporan spesifik tentang karakteristik pasien penderita depresi, khususnya di 

provinsi Bali terutama yang berhubungan dengan karakteristik demografi 

penderitanya. 

Data karakteristik demografi penderita depresi di Indonesia masih sangat 

terbatas. Berangkat dari latar belakang ini, peneliti memilih untuk melaksanakan 

penelitian retrospektif berjudul  “Karakteristik Demografi Pasien Depresi di 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali Periode 2011 – 2013”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

(1)  Bagaimana karakteristik demografi pasien depresi di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali periode 2011-2013? 

(2) Berapakah angka insiden depresi di Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah, Denpasar, Bali periode 2011-2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

demografi pasien depresi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali 

periode 2011 – 2013. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

(1)  Untuk mengetahui umur yang paling banyak dijumpai pada pasien 

depresi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali periode 

2011-2013 
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(2) Untuk mengetahui jenis kelamin yang paling banyak dijumpai pada 

pasien depresi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali 

periode 2011-2013 

(3) Untuk mengetahui jenis pekerjaan yang paling banyak dijumpai pada 

pasien depresi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali 

periode 2011-2013 

(4)  Untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak 

dijumpai pada pasien depresi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, 

Denpasar, Bali periode 2011-2013 

(5) Untuk mengetahui angka insiden depresi di Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah, Denpasar, Bali periode 2011-2013 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberi 

sumbangan pemikiran untuk dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

 (1)  Diharapkan hasil dari penelitian deskriptif ini nantinya dapat 

digunakan sebagai data dasar sebuah penelitian analisis. 

(2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. 


