
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Dismenore adalah salah satu masalah atau gangguan ginekologis 

yang paling umum terjadi pada wanita usia reproduksi. Prevalensi dismenore 

50-90% dari populasi umum anak perempuan remaja.
1 

Perkiraan terbaik dari 

prevalensi dismenore primer secara umum adalah sekitar 75%.
2
 Berdasarkan 

penelitian sebelumnya, prevalensi dismenore primer di Tambaksari, 

Surabaya, Indonesia adalah 71,3%  dari 80 responden berusia 15-35 tahun.
3
 

Dismenore didefinisikan sebagai sensasi kram yang parah dan menyakitkan 

di perut bagian bawah yang sering disertai dengan gejala biologis lainnya, 

termasuk berkeringat, takikardia, sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri 

payudara, perubahan mood, dan sakit punggung.
2 

Gejala-gejala ini sering 

muncul sesaat sebelum (24-48 jam) atau pada awal menstruasi dan maksimal 

selama 48 jam pertama sesudahnya.
4 

Secara umum, Dismenore 

diklasifikasikan menjadi dismenore primer dan sekunder. Dismenore 

sekunder didiagnosis ketika gejala disebabkan oleh penyakit yang mendasari, 

gangguan, atau kelainan struktural baik di dalam ataupun di luar rahim, 

sedangkan dismenore primer didiagnosis ketika hal-hal tersebut tidak ada 

yang terdeteksi.
5 

 

  Etiologi dismenore primer belum dipahami sepenuhnya, tetapi 

sebagian besar gejala dapat dijelaskan dengan aksi prostaglandin, terutama 

PGF2α yang dilepaskan selama peluruhan endometrium. Ketika menstruasi 
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dimulai, PGF2α akan merangsang kontraksi miometrium, iskemia pada 

uterus, dan kepekaan ujung saraf.
6 

Presentase lemak tubuh merupakan salah 

satu unsur dalam IMT dan dapat direpresentasikan melalui IMT dan diduga 

memiliki pengaruh terhadap kadar prostaglandin yang diproduksi.  

  Indeks Massa Tubuh (IMT) disebut juga dengan indeks Quetelet 

yang merupakan ukuran untuk menunjukkan status gizi pada orang dewasa. 

Hal Ini didefinisikan sebagai berat seseorang dalam kilogram dibagi dengan 

kuadrat tinggi seseorang dalam satuan meter (kg/m
2
). Rentang IMT didasari 

oleh banyaknya kadar lemak dalam tubuh dan cukup terkait dengan 

adipositas. Lemak yang berlebih dapat meningkatkan risiko untuk terjadinya 

beberapa penyakit. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa seseorang 

dengan IMT tertentu dapat menjadi indikasi terjadinya dismenore primer.
7
 

  Pertambahan berat badan hingga indeks massa tubuh overweight 

dan obesitas dapat mengganggu keseimbangan hormon steroid, termasuk 

androgen, estrogen, dan hormon terikat-seks/sex-bound hormones (SHBG). 

Hal tersebut disebabkan oleh jaringan adiposa yang menyimpan berbagai 

lipid yang dapat memetabolisme steroid, termasuk androgen.
 

Perubahan 

SHBG menyebabkan perubahan pelepasan androgen dan meningkatkan 

produksi estrogen pada jaringan target. Tingkat produksi prostaglandin 

meningkat setelah stimulasi endometrium oleh estrogen dan progesterone.
8 

Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa kelebihan berat badan dan obesitas 

dapat berkontribusi pada etiologi dismenore primer. Tidak hanya itu, indeks 

massa tubuh underweight juga dapat berkontribusi sebagai penyebab 
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dismenore primer. Wanita yang sangat kurus menyebabkan pembentukan 

atau metabolisme estrogen menjadi lebih rendah dibandingkan dengan wanita 

yang gemuk, tetapi patofisiologi hingga menyebabkan dismenore primer 

belum diketahui dengan jelas.
9
  

  Penelitian ini menggunakan WaLIDD Score dalam menentukan 

tingkatan dismenore. Hal ini didasari oleh International Journal of Women’s 

Health 2018 yang menyatakan bahwa WaLLID Score merupakan metode 

terbaru dalam mendiagnosis dismenore. Penilaian WaLLID Score meliputi 

keterlibatan gangguan aktivitas fisik, lokasi nyeri, intensitas nyeri, dan berapa 

hari rasa nyeri muncul serta membagi derajat dismenore menjadi 4, yaitu 

tanpa dismenore, dismenore ringan, dismenore sedang, dan dismenore 

berat.
10

 Derajat dismenore ini akan dibandingkan dengan IMT yang akan 

dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui mayoritas IMT yang 

mengalami derajat dismenore berat. Selain itu, untuk membedakan dismenore 

primer dan sekunder peneliti menggunakan rhinessa women’s questionnaire.  

Hampir semua wanita usia reproduktif pernah mengalami dismenore primer. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara IMT 

dengan dismenore primer. Namun, tedapat beberapa penelitian yang 

menyatakan bahwa hanya wanita dengan IMT kategori underweight yang 

signifikan mengalami dismenore primer dan beberapa penelitian yang 

menyatakan bahwa hanya wanita dengan IMT kategori obesitas yang 

memberikan hasil signifikan. Bahkan, terdapat juga penelitian yang gagal 

menunjukkan adanya hubungan antara IMT dengan dismenore primer. 
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Karena adanya perbedaan hasil atau kontradiksi dalam penelitian 

sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini.  

1.2 Rumusan Masalah   

Meskipun sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai hubungan antara 

status gizi berdasarkan indeks massa tubuh dengan dismenore primer, namun 

belum terdapat penelitian yang meneliti seluruh kategori IMT (baik 

underweight, normal, overweight at risk, obesitas tipe 1 maupun obesitas tipe 

2) pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Selain 

itu, penelitian ini juga meneliti keterlibatan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi derajat dismenore, yaitu usia menarke <12 tahun dan aktivitas 

fisik. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian ini untuk 

mengetahui keterkaitan dua hal tersebut terutama pada Mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

1. Apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh underweight dengan 

derajat dismenore primer? 

2. Apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh overweight at risk 

dengan derajat dismenore primer? 

3. Apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh obesitas tipe 1 

dengan derajat dismenore primer? 

4. Apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh obesitas tipe 2 

dengan derajat dismenore primer? 
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5. Kategori indeks massa tubuh mana yang memiliki hubungan paling 

signifikan dengan derajat dismenore primer? 

6. Faktor-faktor lain apa yang berkontribusi terhadap derajat dismenore 

primer? 

1.4 Tujuan Penelitian   

1.4.1  Tujuan Umum   

Untuk mengetahui hubungan antara status gizi berdasarkan indeks 

massa tubuh dengan derajat dismenore primer pada mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

1.4.2  Tujuan Khusus  

1) Untuk mengetahui kategori indeks massa tubuh mana yang 

memiliki hubungan paling signifikan dengan derajat dismenore 

primer pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berkontribusi 

terhadap derajat dismenore primer pada mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

1.5  Manfaat Penelitian  

1.5.1  Manfaat Akademik  

Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh status gizi 

berdasarkan indeks massa tubuh terhadap derajat dismenore 

primer.   
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1.5.2  Manfaat Praktis   

Untuk meningkatkan kesaradaran orang yang mengalami 

dismenore primer akan pentingnya memiliki status gizi yang baik 

yang dapat dilihat berdasarkan indeks massa tubuh normal agar 

dapat menurunkan derajat keparahan dismenore primer. 

 

 

  


