
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dan Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum 

Akademi  kebidanan  (AKBID) Sari  Mulia Banjarmasin  sebagai

lembaga  pendidikan  tinggi  di  bawah  naungan  Yayasan  Indah

berdasarkan  SK/ijin  Penyelenggara  Program  Studi  dan  Pendirian

Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin dikeluarkan dari Menteri

Pendidikan Nasional  RI Nomor : 19/D/O/2005  tanggal 3 Maret 2005,

mendidik  tenaga  kesehatan  dengan  Program  Studi  Kebidanan.

Pendidikan dengan jenjang Diploma III ditempuh minimal 6 semester

dan maksimal 10 semester.

Lokasi kampus di Jl. Pramuka Nomor 2 Kecamatan Banjarmasin

Timur kota  Banjarmasin,  Kalimantan  Selatan.  AKBID  Sari  Mulia

memiliki  ijin Operasional dari Menteri  Pendidikan Nasional Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) dengan nomor: 19/D/O/2005 dan

SK  Perpanjangan  Ijin  Nomor:  1300/D/T/K-XI/2010  selain  itu  juga

memiliki  akreditasi  LAM-PTKes  Nomor:  0472/LAM-

PTKes/Akr/Dip/III/2016 dengan peringkat Akreditasi B.

AKBID Sari Mulia Banjarmasin ini memiliki Visi dan Misi yaitu : 

Visi :

Menjadi Institusi Pendidikan Diploma III Kebidanan yang menghasilkan

bidan  profesional  yang  unggul  dalam  penanganan  kegawatdarurtan

kebidananan dan kewirausahaan tahun 2020.

Untuk mencapai Visi tersebut AKBID ini memiliki Misi yaitu :
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a. Melaksanakan  tri  dharma  perguruan  tinggi  melalui  kegiatan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk

meningkatkan  mutu  pembelajaran  dan  pelayanan  kebidanan

kepada masyarakat yang berbasis evidence base practice.

b. Membentuk karakter bidan terampil, mandiri dan mampu bersaing

dengan  memberikan  pendidikan  yang  terintegrasi  dengan

softskills dan pembinaan minat serta bakat. 

c. Meningkatkan  kompetensi  lulusan  dan  sumber  daya  yang

profesional dengan memberikan pembekalan dalam bentuk mata

kuliah  dan  program  sertifikasi  yang  bermanfaat  bagi

pengembangan  keilmuan,  terutama  bidang  kegawatdaruratan

kebidanan dan kewirausahaan.

d. Menjalin kerjasama dengan instansi, baik di dalam maupun di luar

negeri  yang  relevan  dan  berkesinambungan  sebagai  upaya

pencapaian visi.

e.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang

profesional  secara  bertahap  serta  mampu  memberikan  asuhan

kebidanan yang aman diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.

2. Stuktur Organisasi AKBID Sari Mulia Banjarmasin 

adalah :

a. Yayasan Indah Banjarmasin

b. Organogram struktur AKBID Sari Mulia Banjarmasin

1. Direktur

2. Pembantu direktur I (bidang akademik, evaluasi dan praktik)

3. Pembantu direktur II (bidang administrasi dan keunganan)

4. Pembantu direktur III (bidang kemahasiswaan)

5. Unit penjamin mutu (UPM)
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6. Bagian adminitrasi dan tata usaha

7. Bagian laboraturium kesehatan

8. Bagian perpustakaan terpadu

9. Bagian penelitian dan pengabdian masyarakat

10. Bagian klinik pendidikan Sari Mulia

11. Dosen

Jumlah Mahasiswi Semester II yaitu 86 mahasiswi yaitu :

Kelas A: 41 Mahasiswi

Kelas B: 45 Mahasiswi

3. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Kuliah

b. Laboraturium Terpadu

c. Perpustakaan

d. Laboraturium Multimedia

e. Klinik

Sumber : AKBID Sari Mulia Banjarmasin, 2018

4. Identitas Responden 

Tabel 4.1 Identitas Responden

Umur Frekuensi %

18 tahun 19 41,3

19 tahun 27 59,7

Total 46 100

Sumber : AKBID Sari Mulia Banjarmasin, 2018

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan  indeks  massa

tubuh  (IMT)  dengan  siklus  menstruasi  mahasiswi  AKBID  Sari  Mulia

Banjarmasin dan didapatkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 
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1. Analisis Univariat 

a. Indeks Massa Tubuh 

Berdasarkan penelitian, dihasilkan distribusi frekuensi responden

menurut IMT. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan  Indeks Massa Tubuh pada

Mahasiswi AKBID Sari Mulia Banjarmasin 

Indeks Masa Tubuh (IMT) Jumlah %
Normal 25 54,3
Tidak Normal 21 45,7
Total 46 100

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat  diketahui  bahwa  responden paling

banyak adalah yang mempunyai IMT normal yaitu  25  orang  mahasiswi

(54,3%). 

b. Siklus Menstruasi

Berdasarkan penelitian, dihasilkan distribusi frekuensi responden

menurut siklus menstruasi.

Tabel  4.3 Distribusi  Frekuensi  Berdasarkan  Siklus  Menstruasi  pada

Mahasiswi AKBID Sari Mulia Banjarmasin 

Siklus Menstruasi Jumlah %
Teratur 26 56,4
Tidak Teratur 20 43,6
Total 46 100

Berdasarkan  Tabel  4.3 dapat  diketahui bahwa responden  paling

banyak adalah yang mempunyai siklus menstruasi teratur yaitu 26 orang

mahasiswi (56,4%).

2.  Anallsis Bivariat 

Hubungan  antara  indeks  massa  tubuh  (IMT)  dengan  siklus

menstruasi dapat diketahui dengan dilakukan uji chi squere apabila p < α
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(0,05)  maka  Ha  diterima  artinya  ada  hubungan antara  indeks  massa

tubuh (IMT) dengan siklus menstruasi.  Hubungan indeks massa tubuh

(IMT) dengan siklus menstruasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 Hubungan indeks massa tubuh (IMT) dengan siklus menstruasi

mahasiswi AKBID Sari Mulia Banjarmasin 

No

IMT
Siklus Menstruasi

Jumlah %
Nilai
p

Teratur % Tidak
Teratur

%

1 Normal 24 52,2 1 2,2 25 54,4
0,000

2 Tidak Normal 2   4,3 19 41,3 21 45,6

Total
26 56,5 20 43,5 46 100

Berdasarkan hasil  penelitian pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa

IMT  dapat  mempengaruhi  siklus  menstruasi.  Pada  responden  yang

memiliki IMT normal kebanyakan memiliki siklus menstruasi yang teratur.

Sebanyak  25 responden yang  memiliki  IMT normal  terdapat  24 orang

dengan  siklus  menstruasi  teratur  dan  1  orang  tidak  teratur.  Pada

responden  yang  memilki  IMT tidak  normal  kebanyakan  memiliki  siklus

menstruasi yang tidak teratur. Sebanyak 21 responden yang memiliki IMT

tidak  normal  terdapat  19  orang  yang  memiliki  siklus  menstruasi  tidak

teratur dan 2 orang yang teratur.

Hasil  analisis  statistik  dengan  menggunakan  uji  chi  squere

didapatkan nilai  p 0,000 < α = 0,05 maka Ha diterima yang berarti  ada

hubungan antara IMT dengan siklus menstruasi mahasiswi  AKBID Sari

Mulia Banjarmasin. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa semester II

AKBID Sari  Mulia  Banjarmasin  tentang  hubungan  indeks massa tubuh
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(IMT)  dengan  siklus  menstruasi  mahasiswa  AKBID  Sari  Mulia

Banjarmasin didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Indeks  Massa  Tubuh  (IMT) mahasiswi  di  AKBID  Sari  Mulia

Banjarmasin 

Berdasarkan  Tabel  4.2 diketahui  dari  46 orang  mahasiswi

didapatkan hasil IMT  normal sebanyak  25 orang  mahasiswi  (54,3%)

dan IMT tidak normal sebanyak 21 orang mahasiswi (45,7%). Indeks

massa  tubuh  (IMT)  adalah  berat  badan  (BB)  dalam  kilogram  (kg)

dibagi tinggi dalam meter kuadrat (m2) (Sugondo, 2009).

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  mahasiswi  AKBID Sari

Mulia  Banjarmasin banyak  yang  mempunyai  IMT  normal.  Penelitian

lain juga dilakukan oleh Rahmawati, A (2015) di Universitas Surakarta.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  mahasiswi

memiliki  IMT  normal. Menururt Hill (2005) beberapa  faktor  yang

mempengaruhi IMT seseorang yaitu usia, genetik, pola makan, stress

dan aktivitas fisik. 

2. Siklus  menstruasi  pada  remaja  mahasiswi  AKBID  Sari  Mulia

Banjarmasin 

Berdasarkan  hasil  penelitian dari  46  remaja  putri,  yang

mengalami siklus menstruasi teratur sebanyak 26 mahasiswi (56,4%)

dan  yang  tidak  teratur  sebanyak  20  mahasiswi (43,4%).  Jadi

mahasiswi  AKBID  Sari  Mulia  Banjarmasin  kebanyakan  mengalami

siklus menstruasi yang teratur. 

Menstruasi adalah perdarahan secara periodik dan siklik uterus

disertai pelepasan (deskuamasi)  endometrium (Wiknjosastro, 2009).

Tahun-tahun reproduksi  normal  wanita  ditandai  dengan  perubahan

ritmis bulanan kecepatan sekresi hormon-hormon dan juga perubahan
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fisik pada ovarium serta organ-organ seksual lainnya, pola ritmis ini

disebut siklus menstruasi (Guyton, 2008).

3. Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Siklus Menstruasi  

Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukan bahwa ada  hubungan

antara  indeks massa tubuh (IMT) dengan siklus menstruasi.  Hal ini

berdasarkan dari hasil  analisis statistik menggunakan  uji chi square

didapatkan nilai  p = 0,000 < α = 0,05 maka Ha diterima. Pada saat

IMT normal maka siklus menstruasi akan teratur dan sebaliknya jika

IMT tidak normal maka siklus menstruasi akan menjadi tidak teratur.

Jumlah lemak dalam tubuh mempengaruhi  sekresi  dan kinerja

hormon  reproduksi  karena  jaringan  adiposa  bekerja  dalam

membentuk, mengkonversi dan menyimpan hormon reproduksi yang

mengatur terjadinya siklus menstruasi. Estrogen yang meningkat akan

menyebabkan  gangguan  umpan  balik  terhadap  sekresi  GnRh

sehingga  mengganggu pertumbuhan folikel  pada ovarium sehingga

memperpanjang siklus menstruasi (Rakhmawati, 2012).

Perempuan  yang  memiliki  IMT  kurus,  kadar  estrogen  dalam

darahnya  lebih  sedikit  atau menurun.  Kadar  estrogen yang  rendah

akan  memicu  terjadinya  umpan  balik  positif  pada  GnRH sehingga

sekresi  LH  menurun.  LH  yang  rendah  dapat  menyebabkan

pemendekan  fase  luteal  sehingga  menyebabkan  perdarahan  antar

haid, bercak prahaid dan polimenorea (Ariadi, 2017). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita, Y

(2014)  pada  mahasiswi  prodi  kebidanan  di  Poltekkes  Majapahit

Mojokerto, yang menunjukkan bahwa mahasiswa dengan IMT yang

tidak normal cenderung mengalami siklus menstruasi tidak teratur.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara

IMT  dengan  siklus  menstruasi.  Kebanyakan  dari  responden  yang

memiliki  IMT  normal  maka  siklus  menstruasinya  teratur  dan

responden  yang  memiliki  IMT  tidak  normal  kebanyakan  siklus

menstruasinya  tidak  teratur.  Hasil  analisis  statistik  dengan

menggunakan uji chi squere didapatkan nilai p 0,000 < α = 0,05 maka

Ha  diterima  yang  berarti  ada  hubungan  antara  IMT  dengan  siklus

menstruasi  mahasiswi  AKBID  Sari  Mulia  Banjarmasin.  Dari  25

responden yang memiliki  IMT normal terdapat 1 responden dengan

siklus  menstruasi  tidak  teratur.  Hal  ini  kemungkinan  dapat  terjadi

karena responden mengalami stress atau terlalu banyak melakukan

aktivitas  fisik  sehingga  siklus  menstruasi  menjadi  tidak  teratur.

Sedangkan  dari  21  responden  yang  memiliki  IMT  tidak  normal

terdapat  2  responden  memiliki  siklus  menstruasi  teratur.  Hal  ini

kemungkinan dapat terjadi karena responden melakukan aktivitas fisik

yang teratur dan tidak mengalami stress sehingga siklus menstruasi

menjadi  teratur.  Menurut  Kusmiran  (2011)  faktor-faktor  yang

mempengaruhi siklus menstruasi yaitu IMT, stress, aktivitas fisik, diet,

paparan lingkungan dan kondisi kerja.

Beberapa hal  yang  dapat  dilakukan  agar  memiliki  IMT normal

adalah  dengan  mengkonsumsi  makanan  yang  bergizi  seimbang

disertai  dengan  pola  makan  teratur,  olahraga  yang  teratur  dan

mengurangi tingkat stress. Jika IMT normal maka siklus menstruasi

akan teratur.  Hal ini  dapat dilihat  berdasarkan hasil  penelitian yang

menunjukkan  bahwa  kebanyakan  responden  dengan  IMT  normal

mengalami siklus menstruasi teratur.
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