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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siklus  menstruasi  merupakan  tanda  proses  kematangan  dari  organ

reproduksi  dan erat  kaitannya dengan hormon. Siklus menstruasi berperan

dalam fertilitas  dan  kesehatan  reproduksi  perempuan (Sinha  et  al.,  2011).

Gangguan siklus menstruasi merupakan indikator penting yang menunjukkan

adanya  gangguan  fungsi  sistem  reproduksi  yang  di hubungkan  dengan

peningkatan  berbagai  penyakit  seperti  kanker  rahim,  kanker  payudara,

infertilitas, dan patah tulang (Gudmundsdottir et al., 2011). 

Siklus  menstruasi  pada  umumnya  berlangsung  secara  teratur  saat

memasuki usia 17-18 tahun ataupun 3-5 tahun setelah  menarche  (Rigon  et

al., 2012). Namun, penelitian di Iran yang dilakukan Gharravi (2006), diketahui

bahwa wanita  berusia  20-25 tahun yang memiliki  siklus  menstruasi  normal

hanya  39,8%. Di  Indonesia  perempuan berusia 20-24 tahun yang memiliki

siklus  menstruasi  teratur  sebesar  76,7%  dan  yang  tidak  teratur  14,4%,

sedangkan di  Kalimantan  Selatan  pada  wanita  usia  10-59  tahun  yang

mengalami siklus menstruasi teratur ada 68,4%, tidak teratur sebanyak 13,8%

dan pada wanita yang belum mengalami  menarche  serta pada wanita yang

sudah menopause sebanyak 17,8% (Depkes RI, 2010).

Faktor  yang  dapat  menyebabkan  gangguan  siklus  menstruasi  antara

lain  gangguan  hormonal,  status  gizi,  tinggi  atau  rendahnya  IMT,  stress

(Gharravi,  2009),  usia,  penyakit  metabolik  seperti  diabetes  mellitus,

pemakaian kontrasepsi, tumor pada ovarium, dan kelainan pada sistem saraf

pusat-hipotalamus-hipofisis  (Benson  dan  Pernoll,  2009).  Ukuran  tubuh  pun
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berkorelasi  dengan kelainan menstruasi.  World Health Organization  (WHO)

menyebutkan  bahwa  indeks  massa tubuh yang  berada di atas  ataupun di

bawah  batas  normal  dihubungkan  dengan  siklus  yang  tidak  teratur.

Persentase  indeks  massa  tubuh  wanita  usia  20-24  tahun  di  Indonesia,

diperoleh 18% kurus,  68,45% normal,  6,5% berat  badan  lebih,  dan  7,1%

obesitas. Di Sumatera Utara didapati kurus sebanyak 8,9%, normal sebanyak

60,8%, berat  badan lebih  sebanyak  12,8%, dan Obesitas  sebanyak  17,4%

(Depkes RI, 2010).

Penelitian  Tiara  Dwi  Mulyani  (2016)  pada  Mahasiswi  Fakultas

Kedokteran  di  Unversitas  Malahayati  di  kota  Bandar  Lampung bahwa  ada

hubungan antara indeks massa tubuh dengan siklus menstruasi dengan hasil

sebagian besar responden memiliki IMT normal (63,6%) dan mengalami siklus

menstruasi tidak teratur (29%).

Pada  penelitian  ini  peneliti  memilih  AKBID Sari  Mulia  Banjarmasin  di

kota Banjarmasin sebagai tempat meneliti. Hal ini berdasarkan selain letaknya

yang  strategis,  AKBID  Sari  Mulia  Banjarmasin  merupakan  AKBID  dengan

akreditasi  B  dan  dengan  jumlah  mahasiswi  yang  terbanyak  di  kota

Banjarmasin yaitu berjumlah 821 mahasiswa (BPS, 2018).

Hasil  studi  pendahuluan  pada  tanggal  9  Juli  2018  terhadap  10

mahasiswi semester II AKBID Sari Mulia Banjarmasin terdapat 6 mahasiswi

mengalami menstruasi teratur dan 4 mahasiswi mengalami menstruasi tidak

teratur.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui

“hubungan indeks massa tubuh (IMT) dengan siklus menstruasi  mahasiswi

AKBID Sari Mulia Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah 
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Adakah hubungan antara indeks massa tubuh dengan siklus menstruasi

pada mahasiswi AKBID Sari Mulia Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan siklus menstruasi pada

mahasiswi di AKBID Sari Mulia Banjarmasin.

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui prevalensi indeks massa tubuh (berat normal dan tidak normal)

di kalangan mahasiswi KBID Sari Mulia Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dapat  dijadikan  sebagai  tambahan  referensi  atau  pengetahuan

khususnya mengenai hubungan indeks massa tubuh (IMT) dengan

siklus menstruasi pada remaja putri. 

b. Institusi Pendidikan

Dapat  digunakan  sebagai  sumber  bacaan  untuk  penelitian

selanjutnya  dan  dijadikan  referensi  untuk  peningkatan  kualitas

pendidikan kesehatan khususnya  hubungan indeks massa tubuh

dengan siklus menstruasi pada remaja putri.


