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I.1

Latar Belakang
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Remaja merupakan suatu peralihan dari awal anak-anak hingga awal
a

k
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dewasa, yang biasanya dimulai antara usia 11 tahun sampai dengan usia 21 tahun.
n

i

Di masa ini akan terjadi perkembangan dan pertumbuhan tiap individu. Ciri tanda
i

i

yang khas terjadi pada remaja adalah pubertas. Selama masa pubertas yang dialami
oleh remaja putri akan terjadi perubahan fisik secara cepat sehingga terjadi
kematangan alat reproduksi salah satunya ditandai dengan datangnya menstruasi
(Irianto, 2015). Menstruasi adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya
perdarahan akibat dari luruhnya endometrium yang mengandung banyak pembuluh
darah. Perdarahan ini akan terjadi secara periodik dari jarak menstruasi satu dengan
yang lainnya (Irianto, 2014).
Proses menstruasi ini akan berlangsung dengan rutin tiap bulannya pada
setiap wanita normal yang akan dimulai sekitar 14 hari setelah terjadi ovulasi. Pada
sebelum menstruasi sampai hari pertama bahkan hari kedua menstruasi, seringkali
pada remaja putri akan mengalami rasa tidak nyaman di bagian perut bawah. Nyeri
menstruasi atau bisa disebut dismenorea, nyeri dengan rasa kram di perut bagian
b

bawah. Keluhan dari nyeri menstruasi dapat terjadi beragam mulai dari nyeri ringan

hingga nyeri berat. Keparahan saat dismenorea dikaitkan dengan lama menstruasi
serta jumlah darah pada saat menstruasi (Savitri, 2015). Nyeri menstruasi dapat
dibedakan menjadi dua bagian yaitu nyeri menstruasi primer dan nyeri menstruasi
sekunder. Nyeri menstruasi primer biasa terjadi pada awal menstruasi (menarche)
sekitar usia 10 sampai dengan 15 tahun hingga usia 25 tahun. Nyeri pada saat nyeri
menstruasi primer bisa terjadi karena kontraksi dari uterus, lain hal pada nyeri
menstruasi sekunder bisa terjadi karena kelainan yang terdapat di dalam lapisan
uterus (Sugiharti & Sundari, 2019). Nyeri menstruasi sering terjadi pada masa
remaja merupakan nyeri menstruasi primer karena siklus hormon belum teratur dan
pada saat remaja belum begitu sering mengalami kontraksi uterus (Wahyuni &
Indahsari, 2014).
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Nyeri menstruasi merupakan keluhan dari sistem reproduksi yang disebabkan
dari ketidaksesuaian hormon progesteron yang berada dalam darah dan
mengakibatkan terjadinya rasa nyeri pada wanita selama menstruasi periodiknya.
Wanita yang biasanya mempunyai nyeri menstruasi akan menghasilkan
prostaglandin lebih banyak daripada dengan wanita yang tidak pernah mempunyai
nyeri saat menstruasi (Widiatami, Widyawati, & Admini, 2018). Prostaglandin
dapat menyebabkan meningkatnya kontraksi dari uterus yang akan menimbulkan
rasa nyeri selama menstruasi. Prostaglandin menyebabkan peningkatan kontraksi
dari uterus, dan apabila terjadi peningkatan kadar yang berlebih dapat
mengaktivasikan usus besar. Penyebab lain dari nyeri menstruasi yang dapat terjadi
wanita dengan perbedaan tertentu yaitu tumor rahim, endometriosis, apendisitis,
infeksi di pelvis, kelainan organ pencernaan serta kelainan ginjal. Terdapat faktorfaktor menyebabkan terjadinya nyeri menstruasi primer yaitu, faktor menstruasi
pertama pada usia dini, faktor sistem endokrin, kelainan organik, faktor kelainan
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psikis, faktor konstitusi, faktor dari alergi, kegemukan, periode menstruasi yang
k
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panjang, aliran darah menstruasi yang deras, riwayat dari keluarga yang positif
d

mempunyai penyakit tertentu, merokok dan meminum alkohol (Nurwana, Sabilu,
& Fachlevy, 2017).
Angka kejadian nyeri saat menstruasi di seluruh dunia masih terbilang
banyak, kejadian dengan nyeri saat menstruasi pada dunia diperkirakan lebih dari
50% atau sekitar 15,8-89,5% pada remaja putri di tiap negara yang mengalami nyeri
saat menstruasi. Angka kejadian dengan nyeri saat menstruasi di Amerika Serikat
sekitar 45-90% (Widiatami, dkk., 2018).

Berdasarkan sumber dari National
n

l

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), rata-rata kejadian
h

n

n
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menarche pada remaja yang berada di Indonesia yaitu pada umur 12,5 tahun
e

dengan kisaran umur 9 sampai 14 tahun. Di negara Indonesia angka terjadinya nyeri
saat menstruasi primer berkisar hingga 54,89%, adapun sisanya dialami oleh remaja
dengan nyeri menstruasi sekunder. Nyeri saat menstruasi yang dialami oleh remaja
putri berkisar sekitar 43% hingga 93%, yang mana diperkirakan 74 sampai 80%
remaja merasakan nyeri menstruasi ringan, angka terjadinya endometriosis di
s

kalangan remaja putri dengan nyeri bagian panggul berkisar sekitar 25 sampai
n
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38%, sementara pada remaja putri yang tidak bisa memberi respon yang positif
a

i
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terhadap tindakan untuk nyeri menstruasi, khususnya bagian endometriosis terjadi
pada 67% kasus. Kelainan yang dialami pada 60-70% remaja putri di Indonesia
dengan perkiraan 15% diantaranya mempunyai keluhan bahwa aktivitas mereka
menjadi terhambat karena nyeri saat menstruasi (Nurwana, dkk., 2017).
Prevalensi dan keluhan nyeri menstruasi yang dialami wanita khususnya
remaja sekitar 40-50%, angka kejadian nyeri menstruasi ini akan menurun seiring
bertambahnya usia (Winarso, 2014). Kenyataan yang bisa ditemukan, dengan
angka kejadian yang tinggi di Indonesia tidak membuat partisipan nyeri menstruasi
untuk berobat. Dapat diperkirakan jumlah partisipan yang datang berobat hanya 12% saja karena para wanita menganggap nyeri menstruasi adalah hal yang wajar,
padahal nyeri menstruasi primer yang tidak disadari dan tidak mendapatkan
pemeriksaan lebih lanjut terkadang memperlihatkan kelainan organik yang
merupakan nyeri menstruasi sekunder (Wulandari, 2017). Apabila nyeri menstruasi
tidak ditangani maka dapat menyebabkan depresi, infertilitas, gangguan fungsi
seksual, kualitas hidup menurun karena tidak bisa menjalankan aktivitas seharihari, memicu angka kematian yang meninggi (Titilayo, Agunbiade, Banjo, &
Lawani, 2009).
Pengobatan secara farmakologi pada nyeri menstruasi primer biasanya
dilakukan dengan memberikan obat anti nyeri atau analgesik yang bekerja untuk
menekan sintesis dari prostaglandin yang menyebabkan nyeri. Penggunaan obat
analgesik memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Adapun cara yang
dapat dilakukan untuk membuat nyeri menstruasi primer berkurang yaitu dengan
melakukan tindakan kompres menggunakan air hangat, pijat perlahan pada daerah
yang sakit, teknik relaksasi, pengaturan posisi, olahraga, minum minuman
tradisional dan lain-lain. Nyeri menstruasi juga dapat diatasi dengan penanganan
secara non-farmakologi salah satunya dengan minum jamu. Jamu yang dapat
dijumpai serta mudah dibuat sendiri yaitu rebusan dari kunyit asam (Wulandari,
2017).
Kunyit asam adalah satu dari beberapa pengobatan tradisional yang biasanya
dikonsumsi oleh beberapa warga untuk mengurangi keluhan dari nyeri selama
menstruasi. Minuman kunyit asam ini merupakan suatu minuman yang terdiri dari
bahan utama yaitu kunyit dan asam jawa, secara alami kunyit mempunyai
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kandungan curcumine yang berperan sebagai analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Asam jawa pun mempunyai kandungan anthocyanin sebagai antiinflamasi, antipiretik dan penenang (Winarso, 2014).
Ekstrak etanol pada kunyit memiliki fungsi sebagai analgesik yang dapat
mengurangi atau mengatasi keluhan pada nyeri menstruasi primer sedangkan
kandungan anthocyanin yang terdapat di asam jawa akan bekerja dalam
menghambat penurunan prostaglandin, serta kandungan dari tanins, saponins,
alkaloid, sesquiterpenes, dan phlobotamins yang dapat mempengaruhi kerja saraf
otonom untuk menurunkan kontraksi dari uterus (Wulandari, 2017). Dalam
penelitian sebelumnya yang telah berhasil dilakukan menyebutkan bahwa ada
perbedaan dari pemberian minuman dengan kunyit asam dan minuman jahe dalam
penurunan nyeri menstruasi. Minuman yang terbuat dari kunyit asam ini dinyatakan
lebih efektif untuk mengurangi nyeri menstruasi primer pada remaja daripada
dengan minuman jahe (Ekawati, 2017).
Adanya keterkaitan dan pengaruh yang kuat antara kunyit asam dengan
tingkat nyeri menstruasi mendorong peneliti untuk melakukan penelitiaan lebih
lanjut mengenai apakah terdapat pengaruh dari konsumsi kunyit asam terhadap
tingkat nyeri menstruasi pada remaja putri.

I.2

Rumusan Masalah
n

h

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dapat disimpulkan bahwa ciri
tanda yang khas pada remaja adalah pubertas. Selama masa pubertas yang dialami
oleh remaja putri akan terjadi perubahan fisik secara cepat sehingga terjadi
kematangan alat reproduksi salah satunya ditandai dengan datangnya menstruasi.
Keluhan dari nyeri menstruasi dapat terjadi beragam mulai dari nyeri ringan hingga
nyeri berat. Keparahan saat dismenorea dikaitkan dengan lama menstruasi serta
jumlah darah pada saat menstruasi. Nyeri menstruasi merupakan keluhan dari
sistem reproduksi yang disebabkan dari ketidaksesuaian hormon progesteron yang
berada dalam darah dan mengakibatkan terjadinya rasa nyeri pada wanita selama
menstruasi periodiknya. Wanita yang biasanya mempunyai nyeri menstruasi akan
menghasilkan prostaglandin lebih banyak daripada dengan wanita yang tidak
pernah mempunyai nyeri saat menstruasi. Nyeri menstruasi biasanya dilakukan
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dengan pengobatan farmakologi dengan memberikan obat anti nyeri atau analgesik
yang bekerja untuk menekan sintesis dari prostaglandin. Penggunaan obat analgesik
pada beberapa remaja dianggap kurang efektif untuk mengatasi nyeri menstruasi,
karena nyeri tersebut masih dapat dirasakan. Nyeri menstruasi bisa diatasi dengan
penanganan non-farmakologi salah satunya yaitu minum jamu yang terbuat dari
kunyit asam.
Dari rumusan masalah diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan
penelitian “Pengaruh Konsumsi Kunyit Asam Terhadap Tingkat Nyeri Menstruasi
Pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Al-Hamid dan Nur Medina Jakarta dan Nur
Medina Tangerang” dengan tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh dari
mengonsumsi kunyit asam terhadap tingkat nyeri menstruasi pada remaja.

I.3

Pertanyaan Penelitian
n

n

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan dalam penelitian
n

n

h

n

n

dapat dijabarkan sebagai berikut:
n

i

a. Bagaimana gambaran tentang data demografi remaja putri yang
mengonsumsi kunyit asam selama menstruasi?
b. Bagaimana gambaran tentang data obstetri remaja putri

yang

mengonsumsi kunyit asam selama menstruasi?
c. Bagaimana karakteristik nyeri dan intensitas nyeri menstruasi sebelum
dilakukan intervensi?
d. Bagaimana karakteristik nyeri dan intensitas nyeri menstruasi setelah
dilakukan intervensi?
e. Bagaimana pengaruh dari konsumsi kunyit asam terhadap tingkat nyeri
menstruasi?

I.4
I.4.1.

Tujuan Penelitian
n

m

Tujuan Umum
n

m

Untuk menganalisis pengaruh konsumsi kunyit terhadap tingkat nyeri
s

i

menstruasi pada remaja putri.
i

a
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I.4.2.

Tujuan Khusus
n

s

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
n

nn

s

a. Untuk menganalisis tentang gambaran data demografi remaja putri yang
s

i

a
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mengonsumsi kunyit asam selama menstruasi.
b. Untuk menganalisis tentang gambaran data obstetri remaja putri yang
s

a

i

mengonsumsi kunyit asam selama menstruasi.
c. Untuk menganalisis karakteristik nyeri dan intensitas nyeri menstruasi
s

k

s

i

i

sebelum dilakukan intervensi.
d. Untuk menganalisis karakteristik nyeri dan intensitas nyeri menstruasi
s

k

s

i

i

setelah dilakukan intervensi.
e. Untuk menganalisis pengaruh dari konsumsi kunyit asam terhadap
s

i

t

m

tingkat nyeri menstruasi.
i

I.5

Manfaat Penelitian
t

n

I.5.1 Bagi Remaja Putri
i

a

i

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran informasi dan
n

n

menambah pengetahuan bagi remaja putri tentang penanganan nonfarmakologi
n

salah satunya yaitu pengaruh konsumsi kunyit asam terhadap tingkat nyeri
i

t

a

t

i

i

menstruasi.

I.5.2 Bagi Peneliti Keperawatan
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian yang
n

n

selanjutnya mengenai penanganan nonfarmakologi terkait dengan pengaruh
konsumsi kunyit asam terhadap tingkat nyeri menstruasi.
i

t

t

a
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I.5.3 Bagi Institusi Pendidikan
Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi, informasi dan dapat
n

n

diaplikasikan kepada pengajar maupun mahasiswa keperawatan dan kebidanan
serta dapat menjadi acuan dalam pembelajaran tentang penanganan nonfarmakologi
pengaruh konsumsi kunyit asam terhadap tingkat nyeri menstruasi.
i
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I.5.4 Bagi Warga Setempat
Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan informasi bagi warga setempat
n

n

terkait penanganan non-farmakologi tentang pengaruh konsumsi kunyit asam
i

terhadap tingkat nyeri menstruasi.
t

i
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