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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1     Latar Belakang 

Gangguan bipolar merupakan gangguan mental serius yang 

dikarakteristikkan dengan episode berulang antara depresi dan mania (Sugawara 

et al., 2011), dan termasuk ke dalam gangguan mood (Kring et al., 2014). 

Gangguan bipolar memiliki dua tipe utama, yakni bipolar tipe I dan tipe II (Jann, 

2014). Perbedaan kedua tipe ini ialah pada bipolar tipe I terjadi pergantian 

berulang antara episode depresi dan mania, sedangkan pada bipolar tipe II terjadi 

pergantian berulang antara episode depresi dan hipomania (Bartolomeis et al., 

2014), dimana hipomania merupakan gejala mania yang lebih ringan (Kring et al., 

2014). Selain terjadi secara bergantian, episode depresi dan mania atau hipomania 

juga dapat terjadi secara bersamaan (Bobo, 2017). 

Berdasarkan Global Burden of Disease, menunjukkan jumlah penderita 

gangguan bipolar mencapai angka lebih dari 45 juta orang di seluruh dunia 

(WHO, 2018). Terdapat perbedaan prevalensi pada dua tipe utama gangguan 

bipolar, yaitu 1,06% untuk gangguan bipolar tipe I dan 1,57% untuk gangguan 

bipolar tipe II (Clemente et al., 2015). Di Indonesia sendiri, Bipolar Care 

Indonesia (BCI) sebagai satu-satunya komunitas yang menaungi orang dengan 

gangguan bipolar di Indonesia mencatat terdapat 1% orang dengan bipolar di 

Indonesia pada tahun 2016, dan angka ini meningkat ke angka 2% pada tahun 

2017 (Syafarilla, et al., 2019). 

Depresi diasosiasikan dengan disabilitas, mortalitas, dan biaya perawatan 

kesehatan yang signifikan (Anglin et al., 2013). Episode depresi, pada orang 

dengan gangguan bipolar mengalami kesedihan mendalam, kehilangan minat pada 

berbagai aktivitas, penurunan atau peningkatan nafsu makan dan berat badan, 

insomnia atau hipersomnia, agitasi psikomotor, kelelahan atau kehilangan energi, 

merasa tidak berharga, merasa bersalah, kesulitan berkonsentrasi maupun 

berpikir, hingga memiliki pemikiran bunuh diri (American Psychiatric 
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Association, 2013). Orang dengan gangguan bipolar tipe II mengalami durasi 

episode depresi hampir tiga kali lebih lama dibandingkan dengan episode 

hipomania (Tondo, Vázquez and Baldessarini, 2017). Episode depresi berasosiasi 

paling kuat dengan percobaan dan kematian akibat bunuh diri dibandingkan 

dengan episode mania (Schaffer, 2014; Beyer, 2015), dan tingkat keparahan 

depresi berbanding lurus dengan tingkat pemikiran bunuh diri (Donovan et al., 

2013). Tidak hanya pemikiran bunuh diri, pada pasien bipolar tingkat keparahan 

depresi juga merupakan prediktor dari percobaan bunuh diri (Al., 2012).  

Tingkat depresi diketahui berasosiasi dengan kualitas asupan makan, 

dimana tingkat depresi yang lebih parah berasosiasi dengan kualitas asupan 

makan yang lebih rendah (Appelhans et al., 2012). Asupan makan ini juga 

berasosiasi dengan depresi pada bipolar (Rituna et al., 2013). Asupan makan yang 

lebih sehat diketahui dapat memperbaiki gejala depresi (Parletta et al., 2017). 

Asupan makan yang dapat berhubungan dengan gejala depresi ialah asupan asam 

lemak omega-3 dan omega-6 (Hoffmire et al., 2012 dan Hibbeln and Gow, 2014) 

Asupan asam lemak omega-3 tidak secara konsisten berasosiasi terhadap 

gejala depresi (Hoffmire et al., 2012). Sebuah studi kohort pada tahun 2004, tidak 

ditemukan asosiasi signifikan antara asupan asam lemak omega-3 dengan depresi 

(Hakkarainen dkk, 2004 dalam Taylor et al., 2015). Namun hal yang bertolak 

belakang ditunjukkan oleh sebuah studi meta-analisis yang menunjukkan bahwa 

asupan asam lemak omega-3 terutama yang dikonsumsi dari ikan menurunkan 

resiko depresi secara signifikan (Grosso et al., 2016). Asupan asam lemak omega-

3 yang rendah pada remaja juga berkaitan dengan meningkatnya gejala depresi 

(Swenne et al., 2011). Penelitian lain menunjukkan bahwa subjek yang 

mengonsumsi makanan yang mengandung asam lemak omega-3 berdasarkan 

recall 24 jam cenderung memiliki keparahan depresi 25% lebih rendah 

dibandingkan yang tidak mengonsumsi makanan dengan asam lemak omega-3 

(Hoffmire et al., 2012). Diketahui bahwa tingkat asam lemak omega-3 dalam 

membran eritrosit secara signifikan lebih rendah pada orang dengan keparahan 

depresi yang lebih tinggi (Maes dkk, 1999 dalam Grosso et al., 2014).  

Peran asam lemak omega-3 ini berkaitan dengan peranannya dalam regulasi 

hormon serotonin (Patrick and Ames, 2020). Dua neurotransmitter ini merupakan 
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neurotransmitter yang paling penting dalam peranan regulasi mood (Farhud, 

Malmir and Khanahmadi, 2014). Serotonin sebagai neurotranmitter yang 

memediasi kepuasan, kebahagiaan, dan optimisme, diketahui rendah pada orang 

yang mengalami depresi (Ashok et al., 2017). Selain itu, asam lemak omega-3 

juga membantu menangani kondisi inflamasi, sedangkan inflamasi diketahui 

memainkan peran penting pada patofisiologi dari gangguan psikiatri (Koga et al., 

2019). 

Tidak hanya asam lemak omega-3, asam lemak omega-6 juga berasosiasi 

dengan terjadinya depresi. Pada sebuah studi follow-up menunjukkan bahwa 

wanita yang mengonsumsi rendah asam lemak omega-6 beresiko lebih rendah 

terhadap depresi (Lucas et al., 2011). Sedangkan asupan asam lemak omega-6 

yang berlebihan berasosiasi dengan resiko depresi yang lebih tinggi (Hibbeln and 

Gow, 2014). Pola diet Barat yang cenderung memiliki pola konsumsi asam lemak 

omega-6 yang tinggi berasosiasi secara signifikan dengan kecenderungan depresi 

dan bunuh diri pada wanita hamil (Vaz et al., 2014), sedangkan diet 

Mediterranean yang cenderung memiliki pola konsumsi asam lemak omega-6 

yang lebih rendah beraosiasi secara signifikan dengan turunnya resiko depresi 

(Djuric, 2012 dan Psaltopoulou et al., 2013). 

Hal ini berkaitan dengan asam lemak omega-6 yang memfasilitasi inflamasi 

(Koga et al., 2019). Salah satu biomarker dari inflamasi adalah IL-6 (Held et al., 

2017), dan asupan asam lemak omega-6 berbanding lurus dengan konsentrasi IL-6 

(Batlle et al., 2012). Konsentrasi IL-6 dalam darah berasosiasi dengan depresi, 

dimana konsentrasi IL-6 yang lebih tinggi berasosiasi dengan skor depresi yang 

juga lebih tinggi (Capuron et al., 2011). Tidak hanya IL-6, asupan asam lemak 

omega-6 juga berbanding lurus dengan konsentrasi C-Reactive Protein yang juga 

merupakan marker dari inflamasi (Batlle et al., 2012). Level CRP dalam darah 

yang lebih tinggi berasosiasi dengan keparahan depresi yang juga lebih tinggi 

(Köhler-forsberg et al., 2017). 

Mengacu pada data dari Komunitas Bipolar Care Indonesia, terdapat 453 

orang dengan gangguan bipolar di Jakarta pada tahun 2020. Berdasarkan uraian di 

atas, peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara asupan asam lemak omega-3 
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dan omega-6 dengan tingkat depresi pada penyintas gangguan bipolar tipe II di 

Komunitas Bipolar Care Indonesia. 

 

I.2     Rumusan Masalah 

Gangguan bipolar ialah gangguan mental yang utamanya dikarakteristikan 

oleh pergantian secara berulang antara episode depresi dengan mania pada bipolar 

tipe I dan episode depresi dengan hipomania pada bipolar tipe II. Bipolar Care 

Indonesia mencatat terdapat 2% orang dengan bipolar di Indonesia pada tahun 

2017. Pada episode depresi, orang dengan gangguan bipolar mengalami kesedihan 

mendalam, kehilangan minat pada berbagai aktivitas, penurunan atau peningkatan 

nafsu makan dan berat badan, dan sebagainya. Orang dengan gangguan bipolar 

tipe II mengalami durasi episode depresi lebih lama dibandingkan dengan episode 

hipomania. Asupan asam lemak omega-3 memainkan peranan dalam depresi 

melalui peranannya dalam regulasi serotonin dan dopamin serta efek anti-

inflamasi, sedangkan asam lemak omega-6 memainkan peranan dalam depresi 

melalui peranannya dalam efek pro-inflamasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk melihat bagaimana hubungan asupan asam lemak omega-3 dan 

omega-6 dengan tingkat depresi pada penyintas gangguan bipolar tipe II di 

Komunitas Bipolar Care Indonesia? 

 

I.3     Tujuan 

I.3.1       Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan asam lemak omega-3 dan omega-6 dengan 

tingkat depresi pada penyintas gangguan bipolar tipe II di Komunitas Bipolar 

Care Indonesia. 

 

I.3.2       Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik reponden berdasarkan jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, dan terapi psikofarmaka penyintas 

gangguan bipolar tipe II di komunitas Bipolar Care Indonesia. 

b. Mengetahui asupan asam lemak omega-3 penyintas gangguan bipolar 

tipe II di komunitas Bipolar Care Indonesia. 
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c. Mengetahui asupan asam lemak omega-6 penyintas gangguan bipolar 

tipe II di komunitas Bipolar Care Indonesia. 

d. Mengetahui tingkat depresi penyintas gangguan bipolar tipe II di 

komunitas Bipolar Care Indonesia. 

e. Menganalisis hubungan asupan asam lemak omega-3 terhadap tingkat 

depresi penyintas gangguan bipolar tipe II di komunitas Bipolar Care 

Indonesia. 

f. Menganalisis hubungan asupan asam lemak omega-6 terhadap tingkat 

depresi penyintas gangguan bipolar tipe II di komunitas Bipolar Care 

Indonesia. 

 

I.4     Manfaat Penelitian 

I.4.1       Bagi Responden 

Sebagai informasi bagi responden mengenai asupan asam lemak omega-3 

dan omega-6 dengan tingkat depresi mereka dan pengenalan asam lemak omega-3 

dan omega-6 terhadap kondisi kesehatan jiwa utamanya gangguan bipolar tipe II. 

 

I.4.2       Bagi Masyarakat/Institusi/Instansi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu terutama 

pada bidang studi Gizi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menambah wawasan masyarakat luas mengenai peranan asupan asam lemak 

omega-3 dan omega-6 dengan tingkat depresi pada penyintas gangguan bipolar 

tipe II. 

 

I.4.3       Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya 

khasanah ilmu utamanya pada bidang gizi, yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai bahan referensi maupun acuan untuk melakukan penelitian lanjutan di 

kemudian hari. Terutama yang berkaitan dengan hubungan antara asupan asam 

lemak omega-3 dan omega-6 terhadap tingkat depresi penyintas gangguan bipolar 

tipe II. 
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