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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Menstruasi adalah terlepasnya lapisan endometrium uterus yang 

mengakibatkan perdarahan dari rahim secara periodik yang terjadi setelah ovulasi 

berkisar 14 hari dan terjadi secara berkala (Bobak, 2004). Siklus menstruasi akan 

terjadi setiap bulannya apabila seorang wanita tidak mengalami kehamilan.  

Rentang waktu mulai dari hari pertama menstruasi terjadi hingga menstruasi yang 

selanjutnya disebut siklus menstruasi, sedangkan jarak antara tanggal mulai 

terjadinya menstruasi yang sebelumnya dan mulainya menstruasi selanjutnya 

disebut panjang siklus menstruasi (Proverawati & Misaroh, 2009). Pada wanita 

yang normal, panjangnya siklus menstruasi antara 28-35 hari dan lama menstruasi 

terjadi selama 3-7 hari (Sinaga et al., 2017). Rata-rata panjang siklus menstruasi 

antara 27-30 hari, namun siklus menstruasi yang terlampau pendek misalnya seperti 

21 hari atau amat panjang misalnya seperti 40 hari yang dialami seseorang dan 

apabila keadaan tersebut dialami terus-menerus atau tetap, maka masih dianggap 

normal (Sinaga et al., 2017). Menurut Riskesdas (2010), tingginya prevalensi 

gangguan siklus menstruasi di DKI Jakarta yaitu 17,2%. Berdasarkan hasil 

prevalensi tersebut, DKI Jakarta menjadi kota tertinggi kedua setelah Gorontalo 

(23,3%) di Indonesia. 

Menurut Lee LK et al. (2006), gangguan menstruasi mayoritas dialami oleh 

wanita pada usia 19 hingga 21 tahun. Usia ≥19 termasuk dalam kategori masa 

dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja akhir ke masa 

dewasa. Hurlock (1986) (dalam Natari 2016), menyatakan bahwa mulainya masa 

dewasa awal yaitu saat individu berusia 18 tahun sampai berkisar usia 40 tahun. 

Pada fase ini, banyak perubahan yang akan terjadi. Salah satu perubahan tersebut 

yaitu siklus menstruasi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Lee LK 

et al. (2006) yang menyatakan bahwa gangguan menstruasi dialami oleh lima puluh 

persen wanita pada dua tahun pertama setelah menarche dan kemudian kejadian 

gangguan menstruasi menurun pada empat sampai lima tahun setelah menarche, 
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namun menetap pada 20% wanita. Diteliti secara fisiologi, puncak insiden 

gangguan siklus menstruasi terjadi pada usia 19-21 tahun, insiden gangguan 

menstruasi pada usia ini dilaporkan sekitar 92% (Syafrudin, 2013).  

Hasil penelitian Shiferaw et al. (2014) pada mahasiswi di Universitas Bahir 

Dar Utopia, ditemukan 85,1% mahasiswi mengalami gangguan siklus menstruasi. 

Dalam penelitian Anggarini dan Cahyaningrum (2012) pada mahasiswi akademi 

kebidanan kota Semarang, terdapat 53,4% mahasiswi yang mengalami gangguan 

siklus menstruasi. Penelitian tersebut didukung pula oleh penelitian Safitri (2015) 

pada mahasiswi S1 Universitas Indonesia, yang menunjukkan bahwa 58,7% 

mahasiswi mengalami gangguan siklus menstruasi. Menurut Hazanah et al. (2015) 

pada penelitiannya yang dilakukan terhadap responden dengan usia 18-21 tahun di 

Borneo Timur, terdapat 45,5% responden yang mengalami gangguan siklus 

menstruasi. Selain itu, penelitian Felicia et al. (2014), menunjukkan bahwa 50,7% 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi mengalami gangguan 

siklus menstruasi.  

Berdasarkan Riskesdas (2013), status gizi penduduk DKI Jakarta yang 

berusia diatas 18 tahun yang termasuk dalam kategori kurus memiliki prevalensi di 

bawah prevalensi nasional (8,7%), sedangkan untuk penduduk yang termasuk 

dalam kategori obesitas menempati posisi ketiga tertinggi diatas prevalensi 

nasional. Keberadaan lemak di dalam tubuh berhubungan dengan status gizi dan 

dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Hal tersebut dikarenakan jumlah insulin 

dan leptin dalam tubuh dipengaruhi oleh keberadaan lemak dalam tubuh. Dalam 

sistem reproduksi, GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) dipengaruhi oleh 

hormon insulin dan leptin. Sekresi GnRH akan mempengaruhi proses sekresi FSH 

(Follicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) yang kemudian 

akan menyebabkan terjadinya folikulogenesis (berakhir dengan ovulasi) dan 

steroidogenesis (menghasilkan estrogen dan progesteron) dengan cara merangsang 

ovarium (Novita, 2018). Beberapa penelitian mendukung pernyataan bahwa status 

gizi berpengaruh terhadap siklus menstruasi, salah satunya penelitian Hidayah et al. 

(2016), menunjukkan bahwa 33,3% responden dengan status gizi kurus pada 

penelitian tersebut mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, sedangkan 

responden dengan status gizi gemuk sebesar 10,2%. Pada responden yang 
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mengalami siklus mentruasi teratur lebih banyak dialami oleh responden dengan 

status gizi normal (33,3%) dan dari hasil uji Chi Square didapat nilai p yakni 0,001 

yang berarti bahwa ada hubungan antara status gizi dan siklus menstruasi. 

  Menurut Almatsier (2009), tubuh dan sistem penunjangnya yang melakukan 

gerakan fisik disebut aktivitas fisik. Otot rangka yang memerlukan pengeluaran 

energi yang menghasilkan setiap gerakan tubuh disebut aktivitas fisik. Aktivitas 

fisik dalam kehidupan sehari-hari misalnya melakukan pekerjaan (occupational), 

berolahraga, melakukan perawatan (conditioning), melaksanakan pekerjaan yang 

ada di rumah, atau melakukan aktivitas lain. Berdasarkan Riskesdas (2013), 

proporsi aktivitas fisik penduduk yang berusia diatas 10 tahun di DKI Jakarta yaitu 

sebesar 55,8% termasuk dalam kategori aktif, sedangkan 44,2% termasuk dalam 

kategori kurang aktif.  

Almatsier (2009) menambahkan, gangguan fisiologis siklus menstruasi dapat 

terjadi akibat dari aktivitas fisik dengan intensitas yang berat. Gangguan yang dapat 

terjadi yaitu menstruasi tidak terjadi (amenorrhea), tulang menipis (osteoporosis), 

tidak teraturnya menstruasi yang dialami atau perdarahan intermenstrual, dinding 

rahim yang mengalami pertumbuhan secara abnormal, dan infertilitas. Latihan fisik 

yang berat dan gangguan pada pulsasi GnRH berhubungan dengan disfungsi 

hipotalamus yang ditengarai menjadi penyebab terlambatnya menarche dan 

gangguan siklus menstruasi (Yani, 2016). Hal tersebut terjadi karena keadaan 

hipoestrogenisme yang berhubungan dengan latihan fisik yang menginduksi 

terjadinya amenorrhea (Warren & Perlroth, 2001). 

Stres adalah reaksi tubuh terhadap setiap perubahan yang membutuhkan 

penyesuaian atau respons. Meskipun kehidupan kampus adalah fase yang amat 

menyenangkan, namun kehidupan kampus juga memberikan tekanan yang tak 

terhindarkan karena tuntutan akademis, kompetisi, dan tanggung jawab individu. 

Mahasiswi fakultas kesehatan di Selandia Baru, diketahui menderita tingkat stres 

yang lebih besar karena beban akademis yang lebih berat (MacLeod et al., 2003). 

Mahasiswi kesehatan perlu belajar lebih keras dan rentan terhadap stres, yang dapat 

menyebabkan disfungsi poros ovarium hipotalamo-hipofisis yang menyebabkan 

kelainan menstruasi (Lakkawar et al., 2014). Selain itu, stres lebih sering dialami 

oleh wanita daripada pria (Troisi, 2001). Hasil penelitian AlJadidi et al. (2016), 
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menunjukkan bahwa 80,9% mahasiswi di Saudi Arabia mengalami perubahan 

dalam menstruasi mereka selama ujian. Mahasiswi kesehatan berisiko tinggi untuk 

mengalami penyimpangan menstruasi karena gaya hidup yang tertekan, makanan 

yang tidak teratur, dan kebiasaan olahraga (Lakkawar et al., 2014).  

Mahasiswi Program Studi Ilmu Gizi Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta mayoritas ialah perempuan dan belum ada penelitian terkait 

gangguan siklus menstruasi yang dilakukan pada mahasiswi Program Studi Ilmu 

Gizi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta menjadi salah satu 

alasan peneliti tertarik mengangkat masalah ini. Selain itu, tingginya risiko bahaya 

yang akan timbul bila gangguan siklus menstruasi terus terjadi tanpa ada 

pencegahan atau penanganan yang tepat pada masa dewasa awal ini membuat 

peneliti semakin tertarik untuk meneliti hubungan status gizi, aktivitas fisik, dan 

tingkat stres dengan siklus menstruasi pada mahasiswi Ilmu Gizi Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Selain itu, peneliti melakukan studi 

pendahuluan kepada 30 mahasiswi  dan didapatkan hasil bahwa sebesar 66,67% 

mengalami gangguan pada siklus menstruasi. Hasil studi pendahuluan yang peneliti 

dapatkan lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Safitri (2015) pada Mahasiswi 

S1 di Universitas Indonesia yaitu sebesar 58,7%.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Seorang mahasiswi di fakultas kesehatan yang memiliki berbagai macam 

tingkatan aktivitas akademik maupun non-akademik seringkali dibebani dengan 

tekanan yang tak dapat dihindari karena tuntutan akademis, kompetisi, dan 

tanggung jawab. Hal ini mungkin saja akan berpengaruh terhadap status gizi, 

membuat para mahasiswi mengalami kelelahan, dan juga stres yang akan 

berdampak kepada terganggunya siklus menstruasi. Menurut Riskesdas (2010), di 

DKI Jakarta prevalensi gangguan siklus menstruasi yaitu sebesar 17,2%. Hasil 

penelitian Shiferaw et al. (2014) pada mahasiswi di Universitas Bahir Dar Utopia, 

ditemukan 85,1% mahasiswi mengalami gangguan siklus menstruasi. Hasil 

penelitian Safitri (2015) pada mahasiswi S1 Universitas Indonesia, ditemukan 

58,7% mahasiswi mengalami gangguan siklus menstruasi. Menurut Hazanah et al. 

(2015) pada penelitiannya yang dilakukan terhadap responden dengan usia 18-21 
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tahun di Borneo Timur, terdapat 45,5% responden yang mengalami gangguan siklus 

menstruasi. Selain itu, penelitian Felicia et al. (2014), menunjukkan bahwa 50,7% 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi mengalami gangguan 

siklus menstruasi. Namun, belum terdapat penelitian mendalam yang dilakukan 

pada mahasiswi Program Studi Ilmu Gizi, terutama di Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang bagaimana hubungan status gizi, aktivitas fisik dan tingkat stres dengan 

siklus menstruasi pada mahasiswi Program Studi Ilmu Gizi Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tahun 2019. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan status gizi, aktivitas 

fisik dan tingkat stres dengan siklus menstruasi pada mahasiswi Ilmu Gizi 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tahun 2019. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui usia, siklus menstruasi, status gizi, aktivitas fisik, dan 

tingkat stres mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta tahun 2019. 

b. Untuk menganalisis hubungan status gizi dengan siklus menstruasi pada 

mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta tahun 2019. 

c. Untuk menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan siklus menstruasi 

pada mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta tahun 2019. 

d. Untuk menganalisis hubungan tingkat stres dengan siklus menstruasi pada 

mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta tahun 2019. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Responden  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan responden terkait 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi serta dapat dijadikan 

acuan dalam melakukan tindakan preventif dalam rangka menjaga agar siklus 

menstruasi tetap normal. 

 

I.4.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang hubungan status 

gizi, aktivitas fisik, dan tingkat stres dengan siklus menstruasi. 

 

I.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

faktor yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan sebagai bahan referensi 

dalam penelitian yang akan datang. 
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