
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Salah satu ciri khas kedewasaan seorang perempuan adalah menstruasi.  

Menstruasi  merupakan proses yang kompleks dan harmonis dari serebrum, 

hipotalamus, hipofisis, alat-alat genital, korteks adrenal, kelenjar tiroid, 

prostaglandin, dan serotonin (Wiknjosastro, 1994). Namun, variasi dari siklus 

menstruasi dan gangguan menstruasi sering terjadi (Lee dkk, 2006)  

 

Beberapa studi menyatakan bahwa wanita usia reproduksi memiliki masalah 

dengan menstruasi yang abnormal, seperti sindrom premenstruasi dan 

menstruasi  yang tidak teratur.  Prevalensi siklus menstruasi yang abnormal 

berdasarkan evaluasi medis, terdapat 9-13 % wanita usia reproduksi 

mengalami menstruasi yang tidak teratur  (Johnson, 2004). Pada populasi di 

US menunjukkan 19% wanita usia 18-55 tahun mengalami gangguan dengan 

menstruasinya (Strine, 2005), dan juga dari hasil penelitian di India, 

mayoritas dari wanita yang dilaporkan memiliki rata-rata 37,9% menglami 

menstruasi tidak teratur (Williams, 2006). Sedangkan penelitian di Bali 

didapatkan 38,5% wanita mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur 

(Adnyani, 2012). 
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 Siklus menstruasi yang tidak teratur ini berimplikasi terhadap kesehatan 

wanita, sebagaimana banyak wanita dengan riwayat menstruasi teratur di 

kemudian hari mengalami penyakit DM (Diabetes Melitus) tipe 2 (Solomon, 

dkk, 2001), penyakit kardiovaskular (Solomon dkk, 2002), osteoporosis 

(Kaplan dan Manuck, 2004), dan infertilitas (Rowland dkk, 2002).  

 

Ada banyak hal yang mempengaruhi siklus menstruasi, diantaranya status 

gizi, pola makan, status ekonomi keluarga, dan aktifitas olahraga.  Status Gizi  

dapat diinterpretasikan dari Indeks  Massa Tubuh (IMT) seseorang. IMT 

ditentukan oleh Berat Badan dan Tinggi Badan. Berat Badan sangat 

mempengaruhi status gizi dalam kaitannya terhadap siklus menstruasi. Hal ini 

disebabkan oleh adanya  Adypocyte-derived hormone Leptin  yang berasal 

dari lemak tubuh yang  diduga dapat mempengaruhi siklus menstruasi. 

Peningkatan kronis kadar leptin dalam darah  dapat menyebabkan 

peningkatan kadar LH. Peningkatan LH berhubungan dengan peningkatan 

estradiol dan siklus menstruasi (Edward, 2007).  

 

Contoh lain dari pengaruh peningkatan lemak ditubuh adalah terjadinya 

menarche yang lebih cepat pada remaja putri yang memiliki status gizi 

obesitas. Sekitar tahun 1980, usia menarche remaja putri  di  Eropa  adalah  

sekitar 16-18  tahun, sementara pada tahun 2002 didapati usia  menarche  

sekitar 12,5-13,5 tahun  (Institut National D’etudes Demographiques, 2003).  

Demikian pula di Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

melaporkan terjadi penurunan usia  menarche  di  Indonesia. Nelson tahun 
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2000 menyatakan hal ini disebabkan status gizi yang lebih baik dan 

membaiknya kesehatan umum serta adanya pola konsumsi makanan.  

 

Sebenarnya,  hubungan antara komposisi tubuh dan perkembangan pubertas 

termasuk siklus menstruasi masih menjadi perdebatan (Kaplowitz, 2008).  

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan 

antara perubahan komposisi tubuh dan tahap perkembangan pubertas (Louis, 

2008). Berdasarkan penjabaran diatas, penulis merasa perlu mengadakan 

penelitian mengenai hubungan obesitas dengan siklus menstruasi di SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

 

B. Perumusan  Masalah 

 

Menstruasi merupakan suatu keadaan fisiologis yang dialami oleh wanita 

yang telah memasuki usia reproduksi. Namun kondisi ini sering disertai 

dengan masalah lain salah satunya yaitu ketidakteraturan siklus. 

Ketidakteraturan siklus menstruasi terbukti memberikan dampak yang besar 

bagi kesehatan wanita pada massa mendatang.  Berbagai studi telah dilakukan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi siklus haid dengan 

harapan agar dapat memodifikasi faktor tersebut sehingga siklus menstruasi 

menjadi lebih teratur. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu“Apakah ada 
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hubungan obesitas dengan siklus menstruasi di SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung” 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya hubungan obesitas dengan siklus menstruasi di SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran status gizi wanita berdasarkan indeks massa 

tubuh (IMT) di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Mengetahui gambaran siklus menstruasi di SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung. 

3. Mengetahui hubungan obesitas dengan siklus menstruasi di SMA 

Negeri 2  Bandar Lampung. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

1. Manfaat Praktis  

1. Bagi peneliti/penulis ,menambah pengalaman dalam menulis  karya 

ilmiah serta dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat selama 

perkuliahan. 

2. Bagi responden, sebagai sarana pemeriksaan status gizi serta 

informasi mengenai siklus menstruasi. 
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2. Manfaat Teoritis  

 Menjadi dasar pengetahuan hubungan obesitas dengan siklus 

menstruasi di Pusat Kebugaran Sonia Bandar Lampung. 

 Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 


