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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Haid atau menstruasi adalah proses fisiologis normal yang ditandai 

dengan peluruhan endometrium secara periodik dan siklik yang disertai 

perdarahan, sebagai respon dari interaksi hormon yang diproduksi oleh 

hipotalamus, hipofisis, dan ovarium.1 Haid yang berulang setiap bulan akan 

membentuk siklus haid. Siklus ini berperan dalam fertilitas dan kesehatan 

reproduksi perempuan, serta berkaitan dengan pembentukan sel telur dan 

endometrium.2,3 

Panjang siklus adalah jumlah hari antara hari pertama mulainya haid 

dan hari mulainya haid yang selanjutnya. Durasi rata-rata siklus haid adalah 

28 hari dengan panjang siklus rata-rata sekitar 25-30 hari. Umumnya lama 

haid yaitu 3-7 hari, dengan jumlah volume darah yang keluar selama haid 

sekitar 30 mL. Jika, volume yang keluar lebih dari 80 mL, dianggap tidak 

normal.1  

Faktor-faktor yang sering berperan dalam keteraturan dan aliran 

siklus haid perempuan antara lain adalah perubahan hormonal, status gizi, 

tinggi atau rendahnya IMT (Indeks Massa Tubuh), stres, penyakit metabolik 

seperti diabetes mellitus, pemakaian kontrasepsi, tumor pada ovarium, 

kelainan pada sistem saraf pusat-Hipotalamus-Hipofisis, dan usia.4  

Usia diantara 20-40 tahun merupakan usia dimana variabilitas dari 

siklus haid paling sedikit. Pada usia 35-50 tahun, terjadi penurunan produksi 

hormon estrogen sebesar 35%, sedangkan progesteron sebesar 75%. Hal ini 

dapat mempengaruhi keteraturan siklus haid karena dengan adanya 

penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron dapat menimbulkan 

gangguan pada aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium yang dimana berperan 

dalam mengatur sistem reproduksi wanita.5 

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa indeks 

massa tubuh yang berada diatas ataupun di bawah batas normal 
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dihubungkan dengan siklus haid yang tidak teratur.4,6 Indeks Massa Tubuh 

(IMT) didapat dari berat badan yang dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Di 

Indonesia terdapat peningkatan pada prevelansi obesitas. Dengan prevelansi 

gemuk/berat badan lebih pada usia >18 tahun sekitar 13,6% dan 21,8% 

obesitas. Hasil Riskesdas Provinsi Banten tahun 2018 yaitu 21,9% 

obesitas.7,8  

Peningkatan lemak tubuh akan meningkatkan kadar estrogen dalam 

darah. Hal ini terjadi karena seseorang dengan lemak tubuh yang tinggi, juga 

memiliki androgen yang tinggi. Diketahui bahwa androgen merupakan 

hormon yang akan diubah menjadi estrogen melalui proses aromatisasi pada 

sel-sel granulosa dan jaringan lemak. Kadar estrogen yang tinggi dalam 

darah akan memicu umpan balik negatif terhadap sekresi GnRh 

(Gonadotropin Releasing Hormone).9 Hipotalamus bekerja dalam 

menghasilkan GnRh, lalu GnRh akan merangsang hipofisis anterior dalam 

menghasilkan LH (Luteinizing Hormone) dan FSH (Follicle Stimulating 

Hormone) sehingga merangsang pertumbuhan folikel hingga ovulasi dan 

peningkatan kadar estrogen oleh folikel pada pertengahan siklus.  Apabila 

terjadi gangguan pada proses umpan balik tersebut maka akan terjadi 

gangguan ovulasi.10 Pada status gizi lebih (overweight dan obesitas) 

biasanya mengalami anovulatory chronic atau haid tidak teratur secara 

kronis.11 Karena cenderung memiliki sel-sel lemak yang berlebih, sehingga 

memproduksi estrogen yang berlebih. Sedangkan pada status gizi kurang 

(underweight) akan terjadi kekurangan berat badan dan tidak mempunyai 

cukup sel lemak untuk memproduksi estrogen yang dibutuhkan untuk 

ovulasi dan haid sehingga bisa mengakibatkan siklus haid tidak teratur.12 

Jumlah lemak tubuh secara positif berhubungan dengan jumlah 

leptin. Leptin disekresikan terutama oleh jaringan adiposa putih. Studi 

eksperimental mengatakan terdapat peran leptin pada ovulasi melalui 

stimulasi leptin hipofisis untuk mengeluarkan LH. Leptin juga dapat 

mengaktifkan reseptor untuk hormon pelepas gonadotropin di hipotalamus, 
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yang pada gilirannya merangsang sekresi LH & FSH. Apabila terjadi 

gangguan pada proses tersebut maka dapat terjadi gangguan ovulasi.13 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hossam dkk di Egypt pada 

siswi usia 15-18 tahun menunjukkan bahwa semakin besar IMT seseorang 

semakin besar kemungkinan dia mengalami siklus menstruasi tidak teratur.3 

Dari penelitian di Pakistan pada siswi usia 12-18 tahun mendapatkan bahwa 

75.5% siswi dengan IMT 14-24.9 memiliki pola menstruasi yang normal. 

Semua 16 siswi dengan IMT 25-29.9 kg/m2 memiliki siklus yang tidak 

teratur.15 Di Indonesia juga telah dilakukan penelitian oleh Rinasyah G, dkk. 

pada 330 perempuan usia 15-17 tahun di Jatinangor, Sumedang. Hasil 

menunjukkan terdapat hubungan indeks massa tubuh dengan siklus 

menstruasi yang signifikan sedang.16 Selain itu, penelitian di Bantul pada 

wanita usia 18-24 tahun didapati 27,1% dengan status nutrisi kurus, 17,5% 

status normal, dan 51,4% berat badan lebih mengalami siklus menstruasi 

yang tidak teratur.17 

Dengan melihat kejadian gangguan siklus haid yang banyak pada 

wanita dewasa muda serta hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

hubungan indeks massa tubuh dengan siklus haid, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola siklus haid. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya juga dapat dilihat bahwa kelompok 

usia yang sering diteliti merupakan kelompok usia 12-24 tahun, yang 

dimana pada kelompok usia tersebut variasi pola siklus haid masih sering 

terjadi. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti memilih untuk meneliti 

kelompok wanita usia reproduktif 20-35 tahun, dimana pada usia tersebut 

terdapat produksi hormon reproduksi yang konstan, agar dapat memperoleh 

hasil yang lebih signifikan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Kejadian gangguan siklus haid masih cukup banyak dialami oleh 

wanita dewasa muda, serta penelitian mengenai kejadian gangguan haid dan 

hubungannya dengan indeks massa tubuh telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diberbagai wilayah dan menghasilkan data yang menunjukkan 

bahwa masih sangat umum terjadi dan terdapat hubungan. Di Indonesia juga 

telah dilakukan beberapa penelitian mengenai hubungan indeks massa 

tubuh dengan siklus haid. Namun, masih belum cukup banyak. Pada 

penelitian-penelitian sebelumnya juga dapat dilihat bahwa kelompok usia 

yang sering diteliti merupakan kelompok usia 12-24 tahun, yang dimana 

pada kelompok usia tersebut variasi pola siklus haid masih sering terjadi. 

Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti memilih untuk meneliti kelompok 

wanita usia reproduktif 20-35 tahun, dimana pada usia tersebut terdapat 

produksi hormon reproduksi yang konstan, agar dapat memperoleh hasil 

yang lebih signifikan. Selain itu, masih belum terdapat penelitian spesifik 

yang berdomisili di Kecamatan Ciputat, Ciputat Utara, Pamulang, Pondok 

Aren, Serpong dan Serpong Utara, sehingga peneliti berniat melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola 

siklus haid pada wanita usia reproduktif 20-35 tahun di Kecamatan Ciputat, 

Ciputat Utara, Pamulang, Pondok Aren, Serpong dan Serpong Utara. 

 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

a. Apakah terdapat perbedaan pola siklus haid antara wanita dengan IMT 

lebih dan normal? 

b. Apakah terdapat perbedaan pola siklus haid antara wanita dengan IMT 

kurang dan normal? 

c. Apakah terdapat hubungan antara IMT dan pola siklus haid? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan 

pola siklus haid pada wanita usia reproduktif 20-35 tahun di 

Tangerang Selatan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui perbedaan pola siklus haid antara wanita 

dengan IMT yang lebih dan normal. 

b. Untuk mengetahui perbedaan pola siklus haid antara wanita 

dengan IMT yang kurang dan normal. 

c. Untuk mengetahui hubungan IMT dengan pola siklus haid. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi 

mengenai hubungan IMT dengan pola siklus haid. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis mengenai hubungan antara indeks 

massa tubuh dengan pola siklus haid. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi seluruh kalangan 

masyarakat mengenai hubungan antara indeks massa tubuh dengan 

pola siklus haid. 

 

  


