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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Banyak orang yang mengalami stres dan kecemasan yang berlarut-

larut hingga menjadi suatu gangguan. Salah satunya adalah depresi yang 

sering dianggap sepele dan bisa hilang dengan sendirinya. Faktanya saat 

ini depresi menjadi masalah gangguan mental yang serius di masyarakat 

sampai sekarang dan sering rekurensi.  Selain itu budaya di Indonesia 

sulit untuk terbuka mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kesehatan mental. Stigma negatif yang melekat di masyarakat dan 

mendapatkan cap “gila” membuat individu enggan untuk memeriksakan 

diri.  

Dikenal dengan istilah SAD atau Seasonal Affective Disorder dan 

merupakan salah satu tipe gangguan dari depresi. Individu dengan pola 

musiman (seasonal) akan mengalami depresi dalam jangka waktu tertentu 

yang sama setiap tahun seiring dengan perubahan musim tertentu setiap 

tahun (Liftiah, 2009, h. 93). Gangguan ini mungkin tidak familiar karena 

Indonesia merupakan negara tropis, sehingga sulit untuk mendeteksi 

kondisi ini mempertimbangkan latar belakang kemunculannya yang lebih 

banyak muncul pada saat musim dingin, meskipun para peneliti 

mengatakan gangguan ini juga bisa muncul pada musim panas. Kedua    
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banyak pasien-pasien dengan kasus depresi menerima diagnosis yang 

tidak spesifik melainkan hanya  sebatas mengalami gangguan depresi 

misalnya, depresi dengan psikotik, depresi ringan, depresi tanpa gejala 

somatis dan seterusnya.  

Menurut Vito A. Damay, meskipun depresi musiman lebih sering 

terjadi di negara-negara yang memiliki empat musim, namun bukan berarti 

di negara tropis seperti di Indonesia depresi semacam ini tak bisa 

dialami (Prasetyo, 2018). Di Indonesia mungkin akan muncul pada musim 

penghujan yang cukup panjang, di mana jarang terdapat hari-hari yang 

cerah. Hanya saja kondisi di Indonesia cukup beruntung karena setelah 

hujan biasanya matahari bersinar terang, sehingga ini yang membuat 

gangguan afektif musiman nyaris tidak terdeteksi (Legawa, 2014). 

World Health Organization menyatakan bahwa gangguan depresi 

berada pada urutan ke empat penyakit di dunia. Pada tahun 2020 

diperkirakan jumlah penderita gangguan depresif semakin meningkat dan 

akan menempati urutan kedua penyakit di dunia (Departemen Kesehatan , 

2007). Depresi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup 

serius dan wanita dikatakan dua kali lebih rentan daripada pria dalam 

mengalami depresi. Perbandingan persentasenya adalah sekitar 20% 

wanita dan 12% pria pada suatu waktu dalam kehidupannya yang pernah 

mengalami depresi (Harista & Lisiwanti, 2015). Di Indonesia sendiri 

berdasarkan hasil survei pada tahun 2007 yang dilakukan Persatuan 

Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (PDSKJ) sekitar 94% masyarakat 
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Indonesia mengalami depresi dari mulai tingkat ringan hingga paling berat 

(Sutarto dalam Maulida, 2012).  

Penelitian lain menunjukkan bahwa remaja perempuan memiliki 

risiko untuk mengalami masalah psikososial yang lebih besar sehingga 

perempuan menjadi lebih rentan mengalami depresi daripada laki-laki 

(Putri, 2014). Di sisi lain masa dewasa awal disebut sebagai periode yang 

penuh dengan tantangan, penghargaan, dan krisis (Potter & Perry dalam 

Maulida, 2012). Masa dewasa awal juga merupakan masa dimana banyak 

kesempatan tetapi juga diasosiasikan dengan risiko masalah kesehatan 

mental dan stres sosial dengan level yang lebih tinggi (Child Trends Data 

Bank, 2015). Insiden depresi meningkat selama masa remaja dan 

puncaknya  di masa dewasa awal. Sementara itu gambaran kausal seperti 

pengangguran, lingkungan pekerjaan yang tidak menguntungkan, 

ketrampilan yang minim dikaitkan dengan munculnya depresi pada masa 

dewasa awal (Putri, 2014).  

Gangguan depresi juga dikenal dengan istilah gangguan mood 

unipolar karena hanya melibatkan satu kutub emosional ke bawah 

(disphoria). Individu dengan gangguan depresi ditandai dengan adanya 

disphoria atau kesedihan yang dalam (Liftiah, 2009, h. 90-91). Pada DSM-

V disebutkan bahwa depresi mayor memiliki 8 variasi depresi dan masing-

masing memiliki atipikal simtom yang khas salah satunya adalah dengan 

tipe afektif musiman atau lebih dikenal dengan istilah seasonal affective 

disorder.  
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Gangguan afektif musiman juga dikenal sebagai winter 

depression, winter blues, summer depression, summer blues, or seasonal 

depression (Valentino, 2015). Pada DSM-5, kriteria untuk depresi dengan 

pola musiman termasuk depresi yang muncul dan berakhir selama spesifik 

musim setiap tahun untuk setidaknya dua tahun mengalami depresi 

musiman.  

Menurut Melrose (2015) gangguan dengan pola musiman sendiri 

paling banyak terjadi selama musim dingin tiba tetapi juga bisa terjadi di 

musim panas. Saat sinar matahari berkurang pada musim dingin, 

beberapa orang berjuang dengan Seasonal Affective Disorder (SAD), 

yang digambarkan dengan perasaan sedih dan kehilangan energi 

terutama selama bulan Desember, Januari, dan Februari. Selain itu 

beberapa klien menunjukkan gejala depresi musiman saat bulan Oktober-

November dan reda pada bulan Maret-April. Ada juga yang mulai 

menunjukkan gejala depresi saat bulan Agustus-Januari (Terman, 2011).  

Ciri-ciri dari SAD mencakup rasa lelah, tidur yang berlebihan, 

lapar akan karbohidrat dan berat badan akan cenderung naik (Nevid, 

2003, h. 233). Simtom-simtom lain diantaranya afek depresi hampir setiap 

hari, merasa putus asa, bersalah, memiliki pemikiran-pemikiran tentang 

kematian atau bunuh diri secara intens (Mayo Clinic, 2017). Menurut  

Valentino (2015) individu dengan SAD seolah terbagi menjadi “orang 

musim panas” dan “orang musim dingin”. Mereka juga menjadi sangat 
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lelah dan merasa tertekan sepanjang musim atau cuaca ekstrim terjadi. 

Biasanya pada musim hujan yang panjang atau dingin  

Penyebab pasti dari munculnya gangguan ini masih belum bisa 

diketahui, akan tetapi sama halnya dengan depresi umum variasi dari 

depresi ini kemungkinannya adalah perubahan musiman yang 

menyebabkan perubahan biologis. Kemungkinan lain adalah terjadinya 

defisiensi pada beberapa bagian syaraf yang memengaruhi hormon 

pengatur mood selama musim dingin (Nevid dalam Liftiah, 2009, h. 94).  

Selain itu ada juga variasi genetik yang mempengaruhi ritme 

sirkardian. Faktor resiko lain adalah adanya kerentanan terhadap stres, 

tinggal di lintang utara, dan memiliki kerabat yang telah dinyatakan 

memiliki gejala depresi. Para peneliti kemudian mengusulkan bahwa cara 

terbaik adalah sindrom ini dilihat sebagai gangguan kompleks yang 

dihasilkan dari kombinasi beberapa faktor (Kurlansik & Ibay, 2013).  

Berdasarkan preliminary study yang dilakukan, diperoleh data 

prevalensi dari hasil penelitian Valentino (2015) di AS mulai dari 1,4% di 

Florida menjadi 9,7%. Data lain dari banyak studi yang dilakukan di lintang 

dan kebudayaan yang berbeda sebanyak 1,4-9,7% di Amerika Utara, 1,3-

3,0% di Eropa dan 0-0,9% di Asia (Wirz, 2017).  

Di Indonesia, data Riskesdas 2013 prevalensi yang menunjukkan 

gejala depresi dan kecemasan mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% 

untuk usia 15 tahun ke atas dari jumlah penduduk Indonesia (Fidiansyah, 

2016). Hal ini dikarenakan orang dewasa lebih berisiko untuk mengalami 
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SAD daripada anak-anak. Selain itu dilaporkan juga wanita lebih sering 

mengalami SAD daripada laki-laki dan alasanya tidak jelas (Quan, 2009).  

Data lain berasal dari beberapa kasus SAD seperti kasus Kim 

Jong-hyun yang berasal dari Korea. Anggota boyband  SHINee asal 

Korea Selatan ini melakukan tindakan bunuh diri pada 18 Desember 2017. 

Pria berusia 27 tahun tersebut diduga dengan sengaja menghirup gas 

karbon monoksida dari panggangan briket batubara untuk mengakhiri 

nyawanya. Meski belum diketahui secara pasti apa pendorong tindakan 

pria yang akrab disapa Jonghyun itu, dugaan terkuat adalah depresi yang 

dialaminya. Sang vokalis juga memiliki tato anjing hitam di tubuhnya yang 

diasosiasikan sebagai simbol depresi. Simbol tersebut dipopulerkan oleh 

Winston Churchill, perdana menteri Inggris saat Perang Dunia II, yang 

menyatakan anjing hitam sebagai simbol depresi yang dialaminya (Apfrilia, 

2017).  

Di sisi lain dalam sebuah wawancara dengan Blue Night 

Radio pada 2016, Jonghyun mengakui mengidap seasonal affective 

disorder (gangguan afektif musiman) atau yang disingkat dengan SAD. 

Hal ini diketahui dari sepenggal kalimat yang diucapkannya. "Aku rasanya 

semakin lebih sensitif. Aku jadi sering menangis. Mungkinkah ini karena 

lagi musim gugur?" (Harsono, 2017).  

 

 

http://health.liputan6.com/read/3202821/jonghyun-shinee-idap-depresi-seasonal-affective-disorder
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Winter depression juga banyak terjadi di Nordic countries, akan 

tetapi ada pengecualian untuk Iceland karena ternyata berdasarkan 

penelitian Magnusson (dalam Axelsson dkk,2002) prevalensi SAD di 

Iceland lebih rendah daripada US. Konsumsi ikan secara signifikan terkait 

dengan status kesehatan mental. Penelitian longitudinal lain meneliti 

hubungan antara konsumsi ikan dan berbagai gangguan kesehatan 

mental seperti depresi dan kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsumsi ikan sebanyak 30% memiliki risiko lebih rendah 

mengalami gangguan mental (Sanchez-Villegas, Henríquez, Figueiras, 

Ortuño, Lahortiga, & Martínez-González dalam Pétursdóttir, 2017). 

Menurut (Li, Dai, Ekperi, Dehal, & Zhang, 2011) frekwensi yang 

rendah dalam konsumsi ikan merupakan faktor risiko penyebab depresi. 

Hal inilah yang menjadi penyebab orang-orang Iceland memiliki prevalensi 

SAD yang lebih rendah dibandingan dengan negara lain yang terletak di 

garis lintang yang sama. Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa 

tinggal di negara yang jauh dari katulistiwa dan memiliki iklim dingin tidak 

menjadi faktor utama individu mengalami SAD.  

Penelitian Kumar (2010) membuktikan bahwa SAD bisa juga 

terjadi negara tropis seperti India, meskipun variasi periode siang hari 

tidak terlalu ekstrim di negara tropis tetapi SAD masih bisa terjadi. Hal ini 

menunjukkan kemungkinan adanya faktor lain yang mungkin 

bertanggungjawab untuk kekambuhan SAD.  
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Simtom-simtom SAD juga dialami oleh informan A. mengaku 

sudah mengalami simtom-simtom depresi yang kambuh secara teratur 

sejak dua tahun terakhir. Sebenarnya simtom depresi sudah dirasakan 

sejak akhir tahun 2015 tapi kemudian ia menyadari adanya pola 

kekambuhan pada episodenya yang terkait dengan perubahan musim 

sejak tahun 2016 sampai sekarang. Saat musim panas  mood yang 

dirasakan cenderung flat, meskipun ada peristiwa yang mengganggunya 

mood nya bisa terpengaruh tetapi kemudian bisa kembali seperti semula 

dalam waktu singkat. Keadaan ini berbeda ketika masa peralihan musim 

dimulai dan memasuki musim hujan. Perubahan mood nya dimulai saat 

bulan September dan puncaknya adalah bulan Desember hingga Januari. 

Pada bulan-bulan tersebut A mengaku moodnya lebih sensitif bahkan 

cenderung merasa sedih dan mudah menangis sepanjang waktu. Selain 

itu ada perubahan pola tidur dan makan yang dialami. A menjadi lebih 

banyak menyantap karbohidrat dari biasanya, selain itu A juga merasa 

lesu sepanjang hari, mudah sekali menangis dan lebih banyak 

menghabiskan waktunya untuk tidur selama musim hujan berlangsung. 

Pola perubahan perilaku ini hanya dialami sepanjang musim hujan dan 

akan berangsur normal ketika berganti musim. (Wawancara, Jepara 03 

Maret 2018).  
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Data-data preliminary study di atas menunjukkan bahwa SAD bisa 

terjadi di hampir semua belahan dunia. Beberapa kasus depresi 

khususnya dengan gangguan afektif musiman mengalami gejala dari 

ringan sampai berat. Selain itu gangguan ini juga tidak bisa dianggap 

sebagai kasus “galau di musim dingin”, meskipun ada pemikiran yang 

menyebabkan miskonsepsi bahwa SAD adalah a “lighter” version dari 

depresi mayor kenyataannya SAD adalah merupakan sub tipe dari depresi 

mayor. Hal ini dikarenakan SAD memiliki simtom yang terjadi pada depresi 

pada umumnya dan memiliki simtom tidak biasa yang hanya ada pada 

SAD (Lieber, 2018).  

Menurut psikolog klinis dewasa Anna Margaretha Dauhan depresi 

yang timbul saat musim gugur dan musim dingin tidak berisiko lebih besar 

menyebabkan penderitanya bunuh diri, yang memengaruhi adalah tingkat 

keparahan depresinya, apapun jenisnya. Faktor lainnya yang 

memengaruhi depresi berujung dengan tindak bunuh diri adalah ada atau 

tidaknya dukungan sosial (Yuriatin, 2017)  

Penelitian (Maskall, Lam, dkk, 1997) mengenai simtom-simtom 

musiman pada wanita yang mengalami Late Luetal Phase Dysphoric 

Disorder (LLPDD) yang dikomparasikan dengan grup yang tidak memiliki 

masalah klinis menunjukkan bahwa pasien LLPDD memiliki skor 

seasonality global yang lebih tinggi (indeks seasonality dari mood dan 

simtom vegetatif berupa mood depresi, konsentrasi rendah, kehilangan 

minat pada aktivitas yang biasa dilakukan dan simtom spesifik yang “tidak 
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khas” dari depresi pada umumnya : hypersomnia, hyperphagia, 

carbohidrata craving, dan anergy) dan menunjukkan skor SAD yang lebih 

tinggi dengan pengukuran Seasonal Pattern Assessment Questionary 

criteria (SPAQ).  

Studi komparatif lain membandingkan depresi dengan tipe 

musiman dan tidak. Studi ini terdiri dari tiga kelompok kategori dari depresi 

yakni (none, gangguan afektif musiman dan depresi mayor). Hasilnya 

partisipan dengan gangguan afektif musiman secara umum dilaporkan 

memiliki simtom yang lebih parah dari depresi. Skor t-tes mengindikasikan 

bahwa partisipan dengan SAD lebih tinggi (mean=10,20, SD=7,75) dari 

kelompok lain yang tidak mengalami SAD (mean=6,79, SD=5,16) (t=-2,52, 

df=92, p<0,05). Selain itu juga ditemukan bahwa individu dengan SAD 

memiliki skor yang lebih tinggi pada Beck Depression Inventory-II (BDI-II) 

juga mendukung konsep bahwa individu-individu dengan SAD mengalami 

level simtom-simtom depresi yang lebih tinggi dari kelompok lain (Sullivan 

& Payne, 2007). Gangguan afektif musiman dianggap menjadi masalah 

kesehatan mental yang serius karena kekambuhan dan durasinya. Selain 

itu simtom-simtom nya juga memiliki pengaruh besar pada keluarga 

pasien dan pekerjaannya (Kurlansik & Ibay, 2013). 

Gangguan depresi mayor merupakan gangguan jiwa yang serius 

dan sering sekali rekuren, sehingga gangguan ini menjadi isu utama 

kesehatan masyarakat dan beban berat manusia. Sayangnya mekanisme 

terjadinya depresi belum sepenuhnya diketahui (Amir, 2012). Banyak teori 
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yang digunakan untuk memahami dinamika depresi salah satunya 

pendekatan psikoanalisa klasik milik Freud yang memandang gangguan 

suasana hati disebabkan oleh reaksi terhadap perasaan kehilangan, yang 

melalui perasaan bawah sadarnya orang tersebut merasa bersalah dan 

tertinggal (Liftiah, 2009, h. 102).    

Untuk memahami dinamika suatu gangguan psikologis Freud 

memiliki konsep utama melalui struktur kepribadian yang terdiri dari id,ego 

dan super ego. Kunci-kunci untuk memahami tingkah laku dan masala 

kepribadian adalah kesadaran serta ketidaksadaran berisi motif-motif yang 

tidak disadari. Konsep selanjutnya adalah kecemasan yang berfungsi 

memperingatkan adanya ancaman dan memotivasi untuk berbuat 

sesuatu. Pada saat kecemasan-kecemasan dirasakan individu, 

mekanisme pertahanan akan berperan sebagai upaya untuk mengatasi 

kecemasan. Tujuan dari mekanisme pertahanan sendiri untuk mencegah 

kemunculan terbukanya dorongan-dorongan id maupun untuk 

menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan 

bisa dikurangi atau diredakan (Corey, 2010). 

Melihat kerangka berpikir di atas, maka di sinilah pentingnya 

pembahasan dinamika gangguan afektif musiman pada wanita dewasa 

muda. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme terjadinya 

gangguan afektif musiman yang berfokus pada konsep utama 

psikoanalisa klasik Freud.  



12 
 

 
 

Mengingat masih minimnya penelitian mengenai variasi rekuren 

dari depresi mayor yang dibahas di Indonesia khususnya SAD, serta 

kecenderungan gangguan ini yang muncul pada orang dewasa dimana 

masa perkembangan ini adalah masa perkembangan paling produktif dari 

kehidupan manusia.  Pemahaman ini nantinya diharapkan dapat 

membantu untuk proses asessment lebih lanjut serta perancangan 

treatment bagi klien dengan kasus yang sama. 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :  

Bagaimana dinamika gangguan afektif musiman pada wanita dewasa 

muda? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang berkaitan dengan rumusan masalah 

sebagai berikut :  

Mengetahui dinamika gangguan afektif musiman pada wanita dewasa 

muda 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

pada bidang psikologi klinis khususnya mengenai gangguan afektif 

musiman pada wanita dewasa muda.  

2. Manfaat Praktis   

Penelitian ini menyediakan acuan yang dapat digunakan oleh 

masyarakat dari bidang ilmu lain maupun masyarakat awam mengenai 

depresi yang bisa terjadi pada wanita dewasa muda  dengan 

gangguan afektif musiman.  


