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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Obesitas diartikan sebagai akumulasi lemak berlebih yang dapat 

mengganggu kesehatan. Presentase obesitas diseluruh dunia naik 3 kali lipat 

dari tahun 1975 hingga 2016.  Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan 

antara kalori yang dikonsumsi dan dikeluarkan, dampaknya adalah 

peningkatan berat badan.  Peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

merupakan faktor risiko terbesar terjadinya penyakit kardiovaskular, 

diabetes, gangguan muskuloskeletal, dan kanker. 1  

Lemak dibutuhkan untuk maturasi seksual dan pembentukan 

hormon seksual seperti estrogen, androgen, dan progesteron. 2 Menarche 

merupakan tanda maturasi seksual perempuan, terjadi pada fase terakhir 

proses pubertas diikuti dengan perubahan fisik dan metabolik.  Selama 

pematangan seksual, lemak secara terus menerus disimpan dalam jaringan 

subkutan, terutama pada bagian panggul disebabkan oleh estrogen, 

akibatnya terjadi peningkatan BMI dari 0.5 menjadi 1.3 kg/m2 selama fase 

maturasi Tanner.  Oleh sebab itu dipercaya bahwa peningkatan IMT pada 

saat dewasa dipengaruhi oleh pra-pubertas adipositas.3 

Terdapat laporan mengenai menurunnya usia menarche di 

sebagian besar negara. Penelitian yang dilakukan oleh National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) menyebutkan rata-rata usia 

menarche menurun dari usia 13,3 pada wanita kelahiran dibawah 1920 

menjadi usia 12,4 pada kelahiran antara 1980 dan 1984.  Tetapi, rata-rata 

usia menarche normal bervariasi antara 11-14 tahun. 4 

Riset menunjukkan menarche dini dikaitkan dengan penumpukkan 

adipositas pada saat dewasa.  Pada penelitian meta-analisis menunjukkan 

menarche dini (£ 11 tahun) meningkatkan risiko obesitas pada dewasa 

sedangkan pada menarche terlambat (³ 14 tahun) dikaitkan dengan 

penurunan IMT dewasa. Selain itu, menarche dini berkaitan dengan 
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meningkatnya risiko kanker endometrial, leiomyoma, dysmenorrhea, dan 

obesitas pada saat dewasa. 5,6 

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara usia menarche 

dengan IMT pada usia remaja remaja akhir (18-20 tahun).  Telah dilakukan 

penelitian mengenai hubungan antara usia menarche dengan perubahan 

IMT, tetapi hasil penelitian sebelumnya tidak menunjukan arti yang 

bermakna, dan masih banyak perdebatan.  Penelitian yang dilakukan di kota 

Semarang pada bulan Agustus 2012, dengan jumlah responden berjumlah 

71 dengan sampel siswi SMA kelas X dan XI yang dipilih secara stratified 

random sampling, dilakukan dengan metode cross-sectional, menunjukan 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia menarche dengan IMT.7 

Tetapi, penelitian yang dilakukan di kota Jakarta pada tahun 2016, dengan 

jumlah responden 87 mahasiswi fakultas kedokteran YARSI dengan metode 

penelitian cross-sectional, menunjukan hasil yang bermakna mengenai 

hubungan antara usia menarche dengan IMT. 8 

Hal inilah yang menjadikan alasan penulis melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara usia menarche dan Indeks Massa Tubuh (IMT).  

Peneliti memilih mahasiswi Universitas Pelita Harapan fakultas kedokteran 

angkatan 2018 dan 2019 sebagai responden penelitian ini.  Subjek penelitian 

dipilih mahasiswi dengan pertimbangan kesiapan mental untuk membuka 

diri mengenai usia menarche dan waktu penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya menjadikan alasan 

penulis ingin meneliti kembali hubungan antara usia menarche dengan  

IMT. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Adakah hubungan antara usia menarche dengan IMT saat penelitian 

dilakukan (usia 18-19 tahun)? 

 



 

 3 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara usia menarche dan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui rata-rata usia menarche mahasiswi Universitas 

Pelita Harapan angkatan 2018 dan 2019 

b. Mengetahui rata-rata Indeks Massa Tubuh (IMT) mahasiswi 

Universitas Pelita Harapan angkatan 2018 dan 2019 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan 

mengenai dampak yang ditimbulkan dari usia menarche terhadap 

IMT  

1.5.2 Manfaat praktis 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya orang tua 

untuk menjaga pola makan anak 

b. Meningkatkan kesadaran para remaja untuk menjaga berat 

badan 

c. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada 

anak perempuan mengenai dampak hubungan usia menarche 

dengan IMT 

 

  


