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HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH DENGAN SIKLUS
MENSTRUASI PADA MAHASISWI KH MAS MANSYUR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Abstrak
Pada masa remaja sangat cepat terjadi perubahan dalam organ reproduksi
terutama pada perempuan. Pendarahan secara periodik dan siklis dari uterus
disertai peluluhan endometrium disebut menstruasi. Faktor yang berperan dalam
keteraturan dan aliran siklus menstruasi perempuan antara lain adalah perubahan
hormonal, genetik, kondisi medis yang serius dan indeks massa tubuh. Ketika ada
perubahan di dalam tubuh maka akan membawa masalah pada perempuan
terutama terkait pada menstruasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan siklus menstruasipada
mahasiswi KH Mas Mansyur universitas muhammadiyah surakarta. Jenis
penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan menggunakan
diskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah responden
100 orang. Indeks massa tubuh variabel independent dan variabel dependen siklus
menstruasi. Pengumpulan data dengan mengisi kuesioner dan menggukur tinggi
badan serta berat badan. Analisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah
univariat dan bivariat dengan uji chi- square. Dari hasil chi-Square didapatkan
hasil bahwa nilai p-value sebesar 0.003 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan siklus
menstruasi.
Kata kunci: indeks massa tubuh, siklus menstruasi
Abstract
In adolescence very quickly changes occur in the organs issued to women.
Endometrial and cyclical bleeding from the recovered uterus of pulverization is
called menstruation. Factors that play a role in the regularity and flow of women's
menstrual cycles include hormonal changes, genetics, serious medical conditions
and body mass index. When there are changes in the body it will bring problems
to women associated with menstruation. The purpose of this study was to study
the relationship between body mass index and menstrual cycle on the campus of
KH Mas Mansyur Muhammadiyah University of Surakarta. This type of research
uses observational research using analytical descriptive with cross sectional
estimates with 100 respondents. Body mass index independent variable and
dependent variable menstrual cycle. Data collection by filling out questionnaires
and body height and weight. Analysis data used in this study were univariate and
bivariate with chi-square test. From the results of chi-square results obtained with
a value of p-value of 0.003 <0.05, so it can be concluded that there is a significant
relationship between body mass index and the menstrual cycle
.
Keywords: body mass index, menstrual cycle
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1. PENDAHULUAN
Pada masa remaja sangat cepat terjadi perubahan dalam organ reproduksi
terutama pada perempuan (Latifah et al., 2016). Menstruasi yang terjadi pertama
kali pada perempuan memasuki masa pubertas sering disebut dengan manarche
yang bisanya rata-rata usia 12-15 tahun. Kehidupan reproduksi perempuan
dimulai pada saat manarche dan berhenti pada menopause (Alam et al., 2015).
Pendarahan secara periodik dan siklis dari uterus disertai peluluhan
endometrium disebut menstruasi. Dimulai pada hari ke 14 sejak terjadinya ovulasi
(Aryulina dkk, 2007). Menstruasi biasanya terjadi selama 3-7 hari (Simbolon et
al., 2016). Dengan siklus yang normal rata-rata sekitar 21-35 hari setiap bulannya
(Sinaga et al., 2017). Jumlah menstruasi 80 ml. Faktor yang sering berperan
dalam keteraturan dan aliran siklus menstruasi perempuan antara lain adalah
perubahan hormonal, genetik, kondisi medis yang serius dan indeks massa tubuh.
Ketika ada perubahan di

dalam tubuh maka akan membawa masalah pada

perempuan terutama terkait pada menstruasi. Hal tersebut mempengaruhi kualitas
hidup remaja tersebut (Abdella et al., 2016).
Gangguan menstruasi dapat terjadi karena banyaknya darah dan lamanya
menstruasi, kelainan siklus menstruasi, pendarahan diluar haid dan gangguan
yang berhubungan dengan haid (Sari, 2013). waktu sejak hari pertama menstruasi
sampai datangnya menstruasi periode berikutnya disebut dengan siklus menstruasi
(Sitoayu et al., 2017). Siklus menstruasi pada wanita terdapat dua macam normal
dan tidak normal, ketidak normalan wanita yang mengalami gangguan pada siklus
menstruasi antara lain siklus memanjang (oligomenore) dengan siklus >35 hari,
siklus menstruasi yang pendek (polimenore) dengan siklus < 21 hari, tidak
mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut (amenore) (Irianto, 2015).
Indeks massa tubuh adalah pengukuran untuk proposional tubuh untuk
mengukur prentase lemak dalam tubuh. Tapi sebenarnya tidak untuk mengukur
presentase lemak hanya digunakan untuk memperkirakan berat badan yang sehat
sesuai dengan tinngi badan untuk mengidentifikasi masalah berat badan.
Kegemukan pada wanita membawa sel-sel ekstra yang memiliki efek estrogen
pada kelenjar. Dengan memiliki indeks massa tubuh yang tinggi maupun rendah
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menyebabkan gangguan menstruasi, haid tidak terartur dan nyeri haid (Samir et
al., 2012)
Dengan demikian latar belakang tersebut, perlu untuk melakukan
penelitian dengan mengambil judul hubungan antara indeks massa tubuh dengan
siklus menstruasi pada mahasiswi KH mas manysur universitas muhammadiyah
surakarta.

2. METODE
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan menggunakan
diskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dicari adanya
hubungan variabel independent indeks massa tubuh dengan variabel dependen
siklus menstruasi. Penelitian ini dilakukan di pesma KH Mas Manysur Universitas
Muhammadiyah dengan jumlah sampel 100 orang dengan penggunaan sampel
adalah non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Pengambilan
sempel tersebut ditentukan dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Kriteria inklusi
tersebut antara lain (a) wanita dengan rentang usia 18-24 tahun, (b) perempuan
yang sudah mengalami menstruasi, (c) perempuan yang tidak sedang hamil, (d)
perempuan yang tidak menyusui., (e) tidak sedang melakukan diet, (f) tidak
sedang mengkonsumsi obat penambah hormon. Sedangkan kriteria ekslusi antara
lain (a) responden yang memiliki gangguan patologi atau kelainan genetalia.
Analisa pada penelitian ini adalah analisa univariat dan analisa bivariat dengan
menggunakan uji chi-squeare. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah
menggunakan kuesioner dan pengukuran tinggi badan serta berat badan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
3.1.1

Distribusi Frekuensi
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Usia, Usia Manarche, Berat Badan, Tinggi
Badan, IMT, Siklus Menstruasi
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakteristik
Usia
18-20 tahun
21-23 tahun
24-26 tahun
Usia Menarche
9-11 tahun
12-14 tahun
15-16 tahun
Berat Badan
39-46 kg
47-54 kg
55-62 kg
63 -70 kg
71-81 kg
Tinggi Badan
143-152
153-160
161-168
169-176
IMT
Kurus
Normal
Obesitas
Siklus Menstruasi
Normal (21-35 Hari)
Tidak Normal (< 21 hari, > 35
hari dan Amenorea 3 bln)

Frekuensi

Persentase

86
13
1

86.0
13.0
1.0

16
75
9

16.0
75.0
9.0

27
48
19
4
2

27.0
48.0
19.0
4.0
2.0

26
57
15
2

26.0
57.0
15.0
2.0

19
75
6

19.0
75.0
6.0

56
44

56.0
44.0

Dari tabel 1 distribusi frekuensi berdasarkan siklus menstruasi sebanyak 56 (56%)
responden siklus menstruasinya normal yaitu antara 21-35 hari dan sebanyak 44
(44%) responden siklus mentruasinya tidak normal.
Dari tabel 1 distribusi frekuensi Indeks Massa Tubuh (IMT) sebanyak 19
(19%) responden dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dalam kriteria Kurus yaitu <
18.4, sebanyak 75 (75%) responden dengan indeks massa tubuh normal yaitu
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dengan kriteria 18.5 – 25. Sebanyak 6 (6%) responden dengan Indeks Massa
Tubuh (IMT) dalam kriteria Obesitas yaitu > 25.
Tabel 2. Hubungan IMT dengan Siklus Menstruasi
IMT

Siklus

pTotal value

Kurus

%

Normal

%

Obesitas

%

Normal

17

30.4

35

62.5

4

7.1

56

Tidak

2

4.5

40

90.9

2

4.5

44

Menstruasi Normal
Total

19

19

75

75

6

6

0.003

100

Dari tabel 2 sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, terdapat 19
(19%) responden yang Indeks Massa Tubuh (IMT) dalam kriteria kurus yaitu <
18.4. dari 19 responden tersebut, sebanyak 17 (30.4%) responden siklus
menstruasinya normal dan sebanyak 2 (4.5%) responden yang siklus
menstruasinya tidak normal. Responden yang Indeks Massa Tubuh (IMT) dalam
kriteria Normal yaitu 18.5 – 25 sebanyak 75 (75%) responden. Dari 75 responden
tersebut, sebanyak 35 (62.5%) responden dengan siklus mentruasi normal dan
sebnayak 40 (90.9%) responden yang siklus menstruasinya tidak normal.
Responden yang Indeks Massa Tubuh (IMT)
dalam kriteria Obesitas yaitu > 25
6
yaitu sebanyak 6 (6%) responden. Dari 6 responden tersebut, sebanyak 4 (7.1%)
responden siklus menstruasinya normal dan sebanyak 2 (4.5%) responden yang
sikus menstruasinya tidak normal. Dari hasil chi-Square didapatkan hasil bahwa
nilai p-value sebesar 0.003 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan siklus menstruasi.
3.2 Pembahasan
Menurut Rakhamawati (2013) dalam Mulyani dan Ladiyani (2016)

obesitas

memiliki persentase lemak tubuh yang tinggi yang merupakan bahan dasar dalam
pembentukan hormon estrogen. Cadangan lemak yang tinggi akan meningkatkan
aromatisasi androgen menjadi estrogen pada sel-sel granulosa dan jaringan lemak
sehingga kadar estrogen menjadi tinggi. Kadar estrogen tinggi menyebabkan
umpan balik terhadap FSH menjadi terganggu sehingga tidak mencapai kadar
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Keterangan

Ada
Hubungan

puncak

dan

mengganggu

pertumbuhan

folikel

sehingga

menyebabkan

pemanjangan siklus mentruasi. Sama halnya dengan kekurangan gizi dapat
mengganggu mekanisme hipotalamus memberikan rangsangan pada hipofisis
anterior untuk menghasilkan FSH dan LH yang berdampak pada siklus menstruasi
(Francin (2004) dalam Falicia et al., (2015)).

4. PENUTUP
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai
berikut:
4.1 Distribusi frekuensi indeks massa tubuh (IMT) pada mahasiswi KH Mas
Manysur universitas

muhammadiyah surakarta,

mayoritas

responden

mempunyai IMT normal, yaitu sebanyak 75 orang (75%).
4.2 Distribusi frekuensi siklus menstruasi pada mahasiswi KH Mas Manysur
universitas

muhammadiyah

surakarta,

mayoritas

responden

siklus

menstruasinya normal antara 21-35 hari, yaitu sebanyak 56 orang (56%).
4.3 Terdapat hubungan yang signifikan antar indek masa tubuh (IMT) dengan
siklus menstruasi. Hasil pengujian dengan menggunakan chi-square test
didapatkan hasil p-value sebesar 0.003 < 0.05.
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