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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Amerika Serikat diperkirakan setiap 4-5 wanita mengidap 

kelainan ini dan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan pada dekadeusia 

ke-3 dan ke-4 dalam kurun kronologi kehidupan wanita. Berdasarkan otopsi, 

Novak menemukan 27% wanita berumur 25 tahun mempunyai sarang 

mioma. Mioma uteri jarang ditemukan pada wanita berumur 20 tahun, paling 

banyak terjadi pada wanita berumur 35-45 tahun (± 25%). Setelah 

menopause banyak mioma menjadi lisut, hanya 10% saja yang masih dapat 

tumbuh lebih lanjut. Mioma uteri ini mempunyai resiko lebih tinggi terjadi 

pada wanita nullipara atau yang kurang subur bila dibandingkan dengan 

wanita multipara. Di Indonesia ditemukan sekitar 2,39 - 11,7% angka 

kejadian mioma uteri dari seluruh penderita ginekologi yang dirawat (Lasmi, 

2011).  

Pernah ditemukan 200 sarang mioma dalam satu uterus, namun 

biasanya hanya 5-20 sarang saja. Dengan pertumbuhan mioma uteri dapat 

mencapai berat lebih dari 5 kg. Jarang sekali mioma uteri ditemukan pada 

wanita berumur 20 tahun, paling banyak pada umur 35-45 tahun (kurang 

lebih 25%). Pertumbuhan mioma diperkirakan memerlukan waktu 3 tahun 

agar dapat mencapai ukuran sebesar tinju, akan tetapi beberapa kasus 
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ternyata tumbuh cepat. Setelah menopause banyak mioma menjadi lisut, 

hanya 10% saja yang masih dapat tumbuh lebih lanjut (Lestari, 2009)  

Pada tahun 2010 kejadian mioma uteri terbanyak masih pada 

kelompok umur >35 tahun yaitu sebanyak 43 orang (63,2%) dan 45 orang 

(66,2%) terjadi pada multipara. Periode Januari 2011–Mei 2011 angka 

kejadian mioma uteri yaitu 39 orang (35,8%) dari 109 kasus ginekologi yang 

dirawat. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan penderita ca cerviks 

yang hanya 21 orang (19,3%), penderita kista ovarium 13 orang (11,9%), 

penderita menometroragi 12 orang (11%) serta penyakit ginekologi lainnya 

sebanyak 24 orang. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, insidensi mioma 

uteri pada tahun 2011 ini pun terjadi pada kelompok umur >35 tahun 

sebanyak 28 orang (71,8%) dan terjadi pada wanita multipara yaitu sebanyak 

26 orang (66,7%). Mioma uteri belum pernah ditemukan sebelum terjadinya 

menarche (Dewi, 2009) 

Berdasarkan data yang di peroleh dari RS II PTPN VIII Kabupaten 

subang, angka kejadian mioma uteri pada tahun 2010 sebanyak 17 orang 

(15%) dari jumlah 34 kasus ginekologi yang di rawat. Dari 17 orang 

penderita mioma uteri tersebut, kejadian terbanyak terjadi pada umur 41-50 

tahun yaitu berjumlah 11 orang (64,7%) dan terjadi pada multipara (P2-P5) 

yaitu sebanyak 9 orang (52,9%). Periode Januari 2011 - Mei 2011 penderita 

mioma uteri adalah 8 orang (28,6%) dari 28 kasus ginekologi yang dirawat. 

Dengan insidensi terbanyak pada umur 41-50 tahun yaitu 5 orang (62,5%) 

dan terjadi pada multipara (P2-P5) yaitu berjumlah 5 orang (62,5%). Angka 
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kejadian mioma uteri di RSUD Subang pada tahun 2008 sebanyak 49 orang 

(35,5%) dari 138 kasus ginekologi yang dirawat. Pada tahun 2009 sebanyak 

85 orang (30,5%) dari 279 kasus ginekologi yang dirawat dan pada tahun 

2010 terdapat 68 orang penderita mioma uteri (29,8%) dari 228 kasus 

ginekologi yang dirawat. Walaupun secara persentase dari tahun 2008–2010 

mengalami penurunan, namun insidensi mioma uteri setiap tahunnya selalu 

terjadi pada kelompok umur >35 tahun dan pada wanita dengan status 

multipara. Pada tahun 2008 mioma uteri terjadi pada kelompok umur >35 

tahun sebanyak 41 orang (83,7%) dan 30 orang (21,7%) terjadi pada wanita 

multipara. Tahun 2009 sebanyak 53 orang (62,4%) mioma uteri masih 

terjadi pada kelompok umur 4>35 tahun dan 45 orang (52,9%) terjadi pada 

multipara.  

RSUD Moewardi Surakarta periode Januari 2009-Januari 2010, 

menunjukkan bahwa dari 114 sampel pasien mioma uteri didapatkan bahwa 

frekuensi tertinggi terjadinya mioma uteri terdapat pada wanita usia 41-50 

tahun sebanyak 70 penderita (61,40%) dan pasien dengan nullipara 28 kasus 

(24,56%). Raih Anisti Dewi Praniti dalam penelitiannya di RSUD Banjar 

negara periode 1 Januari 2009-31 Desember 2010, ditemukan 79 pasien 

mioma uteri (Kurniasari, 2009) 

Dari uraian di atas berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Ny.R. 

Dengan Gangguan Sistem Reproduksi: Mioma Uteri di Bangsal Dahlia Rsud 

Pandan Arang Boyolali” sangat menarik untuk diteliti. 
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B. Rumusan Masalah 

Latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah: “Bagaimana 

melakukan asuhan keperawatan pada Ny. R dengan Gangguan Sistem 

Reproduksi: Mioma Uteri di Bangsal Dahlia RSUD Pandan Arang 

Boyolali?”  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah untuk mengetahui 

pentingnya kesehatan pada sistem reproduksi sehingga muncul masalah yang 

terjadi pada mioma uteri dan bisa untuk melakukan tindakan yang harus 

dilakukan oleh penderita. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum sebagai pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan pada 

bidang kesehatan terutama pada Bidang Keperawatan Maternitas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pasien, hasil KTI ini diharapkan dapat memotivasi pasien untuk 

menjaga kesehatannya terutama pada masalah sistem reproduksi. 

b. Bagi perawat, hasil KTI ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada perawat pada umumnya dan perawat pada khususnya dengan 

sistem reproduksi. 
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c. Bagi rumah sakit, hasil KTI ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam upaya penyelesaian masalah yang timbul 

pada sistem reproduksi. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


