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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Indeks Masa Tubuh (IMT) 

2.1.1 Pengertian 

IMT (Indeks Massa Tubuh) merupakan rumus matematis yang 

dinyatakan sebagai berat badan (dalam kilogram) dibagi dengan kuadrat 

tinggi badan (dalam meter). Penggunaan rumus ini hanya dapat diterapkan 

pada seseorang yang berusia antara 16 hingga 70 tahun, berstruktur tulang 

belakang normal, bukan atlet atau binaragawan, dan bukan ibu hamil atau 

menyusui (Arisman, 2011). 

Penggunaan IMT sebagai parameter dalam menentukan total lemak 

tubuh seseorang memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan 

dibanding cara yang lain. Pengukuran IMT dapat memperkirakan total 

lemak tubuh dengan perhitungan yang sederhana, cepat, dan murah dalam 

populasi tertentu. Pengukuran IMT rutin dilakukan dan sering digunakan 

dalam studi-studi epidemiologi. Namun kelemahannya, IMT tidak dapat 

menjelaskan tentang distribusi lemak dalam tubuh seperti pada obesitas 

sentral maupun obesitas abdominal maupun menggambarkan jaringan 

lemak viseral (Thang et al., 2006). 

2.1.2 Komponen IMT 

 - Tinggi Badan 

Tinggi badan diukur dengan keadaan berdiri tegak lurus, tanpa 

menggunakan alas kaki, kedua tangan merapat ke badan, punggung dan 
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bokong menempel pada dinding serta pandangan di arahkan ke depan. 

Kedua lengan tergantung relaks di samping badan. Bagian pengukur yang 

dapat bergerak disejajarkan dengan bagian teratas kepala (vertex) dan 

harus diperkuat pada rambut kepala yang tebal. (Arisman, 2011). 

- Berat Badan 

Penimbangan berat badan terbaik dilakukan pada pagi hari bangun 

tidur sebelum makan pagi, sesudah 10-12 jam pengosongan lambung. 

Timbangan badan perlu dikalibrasi pada angka nol sebagai permulaan dan 

memiliki ketelitian 0,1kg. Berat badan dapat dijadikan sebagai ukuran 

yang terpercaya dengan mengkombinasikan dan mempertimbangkannya 

terhadap parameter lain seperti tinggi badan, dimensi kerangka tubuh, 

proporsi lemak, otot, tulang dan komponen berat patologis (seperti edema 

dan splenomegali). 

2.1.3 Faktor yang Berhubungan dengan IMT 

2.1.3.1 Usia  

Penelitian yang dilakukan oleh Kantachuvessiri (2005) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia 

yang lebih tua dengan IMT kategori obesitas. Subjek penelitian pada 

kelompok usia 40-49 dan 50-59 tahun memiliki risiko lebih tinggi 

mengalami obesitas dibandingkan kelompok usia kurang dari 40 

tahun. Keadaan ini dicurigai oleh karena lambatnya proses 

metabolisme, berkurangnya aktivitas fisik, dan frekuensi konsumsi 

pangan yang lebih sering. 
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2.1.3.2 Jenis Kelamin 

IMT dengan kategori kelebihan berat badan lebih banyak 

ditemukan pada laki-laki. Namun, angka kejadian obesitas lebih 

tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.  

2.1.3.3 Genetik 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lebih dari 40% 

variasi IMT dijelaskan oleh faktor genetik. IMT sangat berhubungan 

erat dengan generasi pertama keluarga. Studi lain yang berfokus 

pada pola keturunan dan gen spesifik telah menemukan bahwa 80% 

keturunan dari dua orang tua yang obesitas juga mengalami obesitas 

dan kurang dari 10% memiliki berat badan normal.  

2.1.3.4 Pola Makan 

Pola makan adalah pengulangan susunan makanan yang 

terjadi saat makan. Pola makan berkenaan dengan jenis, proporsi dan 

kombinasi makanan yang dimakan oleh seorang individu, 

masyarakat atau sekelompok populasi. Makanan cepat saji 

berkontribusi terhadap peningkatan indeks massa tubuh sehingga 

seseorang dapat menjadi obesitas. Hal ini terjadi karena kandungan 

lemak dan gula yang tinggi pada makanan cepat saji. Selain itu 

peningkatan porsi dan frekuensi makan juga berpengaruh terhadap 

peningkatan obesitas. Orang yang mengkonsumsi makanan tinggi 

lemak lebih cepat mengalami peningkatan berat badan dibanding 

mereka yang mongkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dengan 

jumlah kalori yang sama. 
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2.1.3.5 Aktivitas Fisik 

Aktifitas fisik menggambarkan gerakan tubuh yang 

disebabkan oleh kontraksi otot menghasilkan energi ekspenditur. 

Menjaga kesehatan tubuh membutuhkan aktifitas fisik sedang atau 

bertenaga serta dilakukan hingga kurang lebih 30 menit setiap 

harinya dalam seminggu. Penurunan berat badan atau pencegahan 

peningkatan berat badan dapat dilakukan dengan beraktifitas fisik 

sekitar 60 menit dalam sehari. 

2.1.4 Klasifikasi IMT 

Indeks masa tubuh merupakan salah satu ukuran untuk memprediksi 

presentase lemak di dalam manusia. Lemak merupakan salah satu senyawa 

didalam tubuh yang mempengaruhi proses pembentukan hormon estrogen, 

dan faktor dominan penyebab sindroma pramenstruasi adalah hormon 

estrogen. (Cross et al., 2001) 

Tabel 2.1 Klasifikasi IMT  

 IMT (kg/m²) 

Berat Badan Kurus (underweight) <18,5 

Berat Normal 18,5 – 22,9  

Kegemukan (overweight) >23,0 

 (WHO, 2011) 

2.1.5 Cara Perhitungan IMT 

Berdasarkan metode pengukuran IMT menurut WHO 2011, untuk 

menentukan indeks massa tubuh sampel maka dilakukan dengan cara: 
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sampel diukur terlebih dahulu berat badannya dengan timbangan 

kemudian diukur tinggi badannya dan dimasukkan ke dalam rumus di 

bawah ini: 

                                           Berat Badan (kg) 

 IMT =  

          [Tinggi Badan (m)]² 

Kemudian interpretasikan hasil IMT yang didapat ke dalam tabel 

klasifikasi IMT menurut WHO di atas. 

2.2 Pre-menstrual Syndrome (PMS) 

2.2.1 Pengertian  

PMS atau ketegangan pra menstruasi yang terjadi beberapa hari 

sebelum menstruasi bahkan sampai menstruasi berlangsung. Terjadi 

karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron menjelang 

menstruasi. Gejala klinik dari pre-menstruasi adalah gangguan emosional, 

gelisah, susah tidur, perut kembung, mual serta payudara tegang, sakit 

kadang seperti tertekan  (Kumalasari, 2012).  

Sekitar 80-95% wanita pada usia melahirkan mengalami gejala-

gejala PMS yang dapat mengganggu beberapa aspek dalam kehidupannya. 

Gejala akan hilang beberapa hari setelah mendapat menstruasi (Devi, 

2012). 

Menstruasi atau haid atau datang bulan terjadi setiap bulan antara 

remaja sampai dengan menopause. Saat menstruasi merupakan masa yang 

penting karena pada masa ini perubahan fisiologis yang dipengaruhi oleh 
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hormon reproduksi. Panjang siklus menstruasi normalnya 22-35 hari dan 

lamanya menstruasi yaitu 3-8 hari. (Wiknjosastro, 2006). 

2.2.2 Penyebab PMS  

Menurut Kothiyal dan Aswal (2011) ada beberapa penyebab dari 

PMS, antara lain:  

a. Faktor Hormonal  

Penyebab yang pasti dari PMS belum diketahui, dapat bersifat 

kompleks dan multifaktorial. Namun dimungkinkan berhubungan 

dengan faktor-faktor hormonal, genetik, sosial, perilaku, biologis, 

dan psikis. Faktor hormonal yakni terjadi ketidakseimbangan 

antara hormon estrogen dan progesteron berhubungan dengan 

PMS. Kadar hormon estrogen sangat berlebihan dan melampaui 

batas normal sedangkan kadar progesteron menurun. Hal ini 

menyebabkan adanya perbedaan genetik pada sensitivitas reseptor 

dan sistem pembawa pesan yang menyampaikan pengetahuan 

hormon seks dalam sel. 

b. Faktor Kimiawi  

Faktor kimiawi sangat mempengaruhi munculnya PMS. Bahan-

bahan kimia tersedia dalam otak seperti serotonin dan endorfin, 

berubah-ubah selama siklus menstruasi. Serotonin adalah suatu 

neurotransmiter yang merupakan suatu bahan kimia yang terlibat 

dalam pengiriman pesan sepanjang saraf di dalam otak, tulang 

belakang dan seluruh tubuh. Aktivitas serotonin berhubungan 

dengan gejala depresi, kecemasan, ketertarikan, kelelahan, 
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perubahan pola makan, kesulitan untuk tidur, impulsif, agresif, dan 

peningkatan selera. Karena depresi merupakan gejala utama pada 

PMS. Adapun peningkatan level hormon pria menyebabkan 

hormon prolaktin (hormon yang bertanggung jawab atas produksi 

ASI) menyebabkan keterlambatan ovulasi dan menurunkan level 

progesteron yang menyebabkan PMS. 

c. Faktor Gaya Hidup 

Faktor gaya hidup dalam diri perempuan terhadap pengaturan pola 

makan juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Makan 

terlalu banyak atau terlalu sedikit, sangat berperan terhadap gejala-

gejala PMS. Makanan terlalu banyak garam akan menyebabkan 

retensi cairan, dan membuat tubuh bengkak. Terlalu banyak 

mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman-minuman 

berkafein dapat mengganggu suasana hati dan melemahkan tenaga. 

d. Faktor Psikologis  

Faktor psikis, yaitu stres besar pengaruhnya terhadap kejadian 

PMS. Gejala-gejala PMS akan semakin menghebat jika dalam diri 

seseorang wanita terus menerus mengalami tekanan.  

Saryono & Waluyo (2009) menjelaskan bahwa sindrom ini biasanya 

lebih mudah terjadi pada wanita yang lebih peka terhadap perubahan 

hormonal dalam siklus menstruasi. Akan tetapi ada beberapa faktor yang 

meningkatkan risiko terjadinya PMS, yaitu: 
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 Wanita yang pernah melahirkan (PMS semakin berat setelah 

melahirkan beberapa anak, terutama bila pernah mengalami 

kehamilan dengan komplikasi). 

 Wanita yang sudah menikah lebih banyak mengalami PMS 

dibandingkan yang belum. 

 Usia (PMS semakin sering dan mengganggu dengan  

bertambahnya usia, terutama antara usia 30 – 45 tahun). 

 Stres (faktor stres memperberat gangguan PMS tetapi bukan 

menjadi penyebabnya). 

 Diet (faktor kebiasaan makan seperti tinggi  gula,  garam,  kopi,  

teh, coklat, minuman bersoda, produk susu, makanan olahan, 

memperberat gejala PMS). 

 Kekurangan  zat  gizi  seperti  kurang  vitamin  B  (terutama  B6), 

vitamin E, vitamin C, magnesium, zat besi, seng, asam lemak 

linoleat. Kebiasaan merokok dan minum alkohol juga dapat 

memperberat gejala PMS. 

 Kegiatan fisik (kurang berolahraga dan aktivitas fisik 

menyebabkan semakin beratnya PMS). 

Faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi gejala PMS adalah 

mengkonsumsi kopi berlebihan, mengalami depresi, atau memiliki riwayat 

keluarga yang mengalami PMS. 

2.2.3 Gejala PMS 

Menurut Arisman (2008), yang bisa kita rasakan atau gejala-

gejalanya umumnya berupa gejala fisik, gejala psikis dan gejala perilaku.  
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Tabel 2.2 Gejala Umum PMS 

Gejala Fisik sakit kepala; payudara kencang dan terasa nyeri; sakit 

punggung; perut kembung dan sakit; berat badan 

bertambah; ekstremitas sembab; retensi air; nausea; nyeri 

otot serta persendian. 

Gejala Psikis mudah marah; depresi; sering menangis dengan 

berlimpah air mata; cemas; susah berkonsentrasi; 

bingung; pelupa; susah diam; merasa kesepian; 

kehilangan rasa percaya diri; tertekan. 

Gejala Perilaku rasa lelah; insomnia; pusing; ketertarikan seksual 

berubah; makan banyak seperti ngidam. 

(Arisman, 2008) 

2.2.4. Tipe PMS  

Banyak wanita yang mengalami bermacam-macam gejala PMS yang 

tidak sama antara satu wanita dengan wanita lainnya, ada beberapa wanita 

yang mengalami hanya 1 gejala saja, tetapi ada beberapa wanita yang dapat 

mengalami lebih dari kandungan dan kebidanan dari Fakultas Kedokteran 

UCLA, Amerika Serikat membagi PMS berdasarkan gejalanya menjadi 

tipe A, H, C, dan D. Sebanyak  80% gangguan PMS terjadi pada wanita 

yang termasuk tipe A. Penderita tipe H sebanyak 60%,  tipe C sebanyak 

40%, dan tipe D sebanyak 20%. Namun, terkadang ada beberapa wanita 

yang mengalami dua atau lebih gejala sekaligus. Sebagai contoh gejala A 

dan C secara bersamaan. (Devi, 2012).  
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a. Tipe A (anxiety) 

Tipe A (Anxiety atau mudah cemas) merupakan gejala 

psikologis pada PMS yang paling banyak dialami wanita 

sebanyak 80%. Gejala yang dirasakan adalah cemas, sensitif, 

saraf tegang, dan perasaan labil. Beberapa wanita mengalami 

depresi ringan sebelum mendapat haid.  

Penyebab:  

1. Ketidakseimbangan hormon, antara hormon estrogenn dan 

progesteron, hormon estrogen lebih tinggi dibandng dengan 

hormon progesteron.  

2.  Kurangnya konsumsi vitamin B6 dan megnesium 

Anjuran:  

Meningkatkan konsumsi sayur, buah, vitamin B1, B6, 

kalsium, seng, dan magnesium.  

Hindari:  

Hindari minum kopi  

b. Tipe H (Hyperhydration)  

 Tipe H ini lebih banyak terjadi pada gejala fisik dan 

sekitar 60% dari gejala sindrom pra-menstruasi termasuk tipe 

ini. Gejala yang biasanya dirasakan adalah edem 

(pembengkakan). Perut kembung, nyeri pada payudara, 
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pembengkakan tangan dan kaki, serta peningkatan berat badan 

sebelum menstruasi. Gejala tipe ini dapat juga dirasakan 

bersamaan dengan sindrom pra-menstruasi lainya.  

Penyebab :  

Berkumpulnya air pada jaringan di luar sel (ekstrasel) 

yang dapat disebabkan tingginya asupan atau gula pada 

pola makan. 

Anjuran : 

Tingkatkan konsumsi vitamin B1, B6, magnesium, 

kalium, vitamin E 

Hindari : 

Kurangi asupan garam dan gula pada pola makanan serta 

membatasi minum sehari-hari. 

c. Tipe c (craving) 

 Sebanyak 40% gejala PMS termasuk dalam tipe C 

(craving atau hasrat) ini. Gejala tipe C ditandai dengan rasa 

lapar yang meningkat dan ingin mengonsumsi makanan 

tertentu seperti makanan yang manis-manis (seperti coklat) 

dan karbohidrat sederhana (seperti gula/permen). Pada 

umumnya, sekitar 20 menit setelah menyantap gula dalam 

jumlah banyak, timbul gejala hipoglikemi seperti kelelahan, 
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jantung berdebar-debar, pusing kepala yang terkadang bisa 

sampai mengakibatkan pingsan. Hipoglikemi timbul karena 

pengeluaran hormon insulin dalam tubuh meningkat.  

Penyebab :  

1. Stres, kelelahan, sakit kepala, kebingungan atau 

pusing  

2. Tinggi garam dalam pola makan, tidak terpenuhi asam 

lemak esensial (omega 6) atau juga bisa karena 

kurangnya magnesium. 

Anjuran : 

Meningkatkan konsumsi vitamin B1, B6, C, E, 

kromium, omega 6, magnesium dan kalium. 

Hindari : 

Kurangi asupan garam dan gula yang terlalu berlebihan. 

d. Tipe D (Depresi) 

Sebanyak 20% gejala sindrom pra-menstruasi termasuk 

tipe D. Gejalanya ditandai dengan rasa depresi, ingin 

menangis, lemah, gangguan tidur, mudah lupa, bingung serta 

sulit mengucapkan kata-kata (verbalisasi). Biasanya PMS tipe 

D berlangsung bersamaan dengan gejala PMS tipe A, hanya 

sekitar 3% seluruh tipe PMS benar-benar murni tipe D. 
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Penyebab : 

1.Ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen. 

2. Kombinasi gejala sindrom pra-menstruasi tipe D dan 

tipe A dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

stres, kekurangan asam amino tirosin, atau 

kekurangan magnesium dan vitamin B (terutama B6). 

Anjuran : 

Meningkatkan konsumsi vitamin B1, B6, C, magnesium, 

asam amino tirosin dan asam amino triptofan.  

Hindari :  

Asupan garam dan kopi yang terlalu berlebihan  

e. Tipe P (Plain)  

Tipe lain dari sindrom pra-menstruasi biasanya disebut 

tipe P (plain) dengan gejala seperyi timbulnya jerawat, kulit 

berminyak, dismenorea, mual dan muntah. Dianjurkan untuk, 

mengonsumsi vitamin A, beta karoten, kolin, inositol, dan 

vitamin E.  

2.2.5 Terapi untuk PMS 

Penatalaksanan PMS  menurut Andrews (2001) yaitu : 

1). Tindakan Swabantu (Diskusi) 
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Diskusi tentang berbagai gejala yang dialami oleh wanita 

yang dapat membantu anda menentukan tingkat keparahan 

masalah wanita tersebut. Anda harus menanyakan kepada 

wanita berapa lama gejala tersebut berlangsung, seberapa parah, 

dan apakah gejala tersebut segera reda dengan menstruasi. 

Idealnya, kita juga harus mencoba menentukan  ambang 

keluhan dan toleransi wanita, serta derajat gangguan yang 

ditimbulkan oleh PMS terhadap kehidupan normal wanita. Akan 

tetapi, pada praktiknya sangat sulit untuk memastikan fakta 

tersebut.  

2). Perubahan Diet  

Rekomendasi diet untuk meredakan PMS yaitu : 

a. Kurangi asupan garam. Garam yang berlebihan dapat 

menyebabkan retensi cairan sehingga timbul perasaan 

kembung dan mastagia. Makanan yang tinggi garam juga 

harus dibatasi, misalnya keju, daging, atau ikan yang 

diawetkan dan kacang asin.  

b. Kurangi asupan cairan. Anjuran ini terutama cocok untuk 

wanita yang gejala utamanya kembung dan mastalgia.  

c. Batasi asupan kafein. Batasi konsumsi teh, kopi, atau kola. 

Kafein dapat menambag tingkat ansietas dan irritabilitas. 

Banyak wanita merasa bahwa kopi yang tidak mengandung 

kafein atau teh herbal sebagai minuman pengganti yang 

tepat. Teh camomile merupakan relaksan kuat, teh 
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peppermint membantu mengatasi mual, dan teh bunga limau 

meredakan perubahan alam perasaan.  

d. Kurangi asupan lemak  

e. Kurangi asupan junk food. Konsumsi sebanyak mungkin 

makanan yang segar dengan kandungan gizi masih lengkap. 

Lakukan variasi diet yang mengandung nutrient berspektrum 

luas.  

f. Makan teratur, sangat menakjubkan betapa banyak wanita 

yang lupa makan atau makan tidak teratur, tepat di bulan 

tersebut pada saat mereka harus makan teratur dan 

melakukan diet seimbang. 

g. Jangan makan berlebihan. Beberapa wanita dianjurkan untuk 

menjaga kadar gula darahnya (menghindari resiko gejala 

menyerupai hipoglikemia, seperti : kelelahan, irritabilitas, 

dan sakit kepala).. Jika mereka merasa keinginan mereka 

untuk mengkonsumsi camilan semakin sering muncul, buah-

buahan dan sayur-sayuran segar harus menggantikan 

makanan yang manis. 

h.Batasi asupan alkohol dan tembakau. Wanita sering 

mengkonsumsi alkohol atau tembakau sebagai pereda jangka 

pendek perubahan alam perasaan, tetapi konsumsi alkohol 

dan tembakau dapat menyebabkan masalah jangka panjang.  
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3). Latihan dan Tehnik Relaksasi 

Semua bentuk latihan bermanfaat bagi wanita penderita PMS  

dan tentu saja, wanita harus diberi dorongan untuk 

menjalankannya. Diperkirakan bahwa latihan memicu produksi 

endorphin, opiate alami yang meningkatkan rasa sejahtera dari 

harga diri serta meningkatkan toleransi wanita terhadap 

perubahan PMS sehingga mengurangi pengaruh PMS dalam 

kehidupannya. 

4). Manajemen Stres 

Pada umumnya, nasehat tentang manajemen stres melihat 

sangat sederhana dan mendasar, tetapi sangat mengejutkan 

betapa sedikit wanita yang benar-benar berfikir logis tentang 

bagaimana mereka dapat mengatur hidup mereka secara efektif 

guna membantu diri mereka. Anjuran yang dapat diberikan 

sebagai berikut :  

a. Atur perawatan anak dengan tepat agar memberikan waktu 

istirahat 

b. Hindari mengajak sanak saudara atau tamu untuk menginap 

c. Hindari mengajak teman untuk makan malam 

d. Tunda ujian mengemudi 

e. Jangan mulai diet baru yang ketat 

f. Tunda janji pekerjaan baru 
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2.2.6 Skala Pengukuran PMS 

Metode pengukuran PMS dengan menggunakan skala yang telah 

distandarisasikan yaitu Shortened Premenstrual Assessment Form 

(SPAF). SPAF merupakan instrumen pengukur premenstrual syndrome 

yang terdiri dari 10 butir pernyataan singkat, penilaian gejala PMS 

berdasarkan pengalaman yang terjadi saat siklus menstruasi yang 

terakhir. SPAF sendiri merupakan instrumen yang telah diterjemahkan 

dan telah diuji dengan nilai koefisien cronbach alpha sebesar 0,704. 

Subyek penelitian diminta untuk menilai setiap gejala PMS yang 

dialami dari 10 gejala yang tercantum di kuesioner dengan skala 1-6 

dari tidak ada perubahan (1) sampai muncul perubahan yang ekstrim 

(6). Hasil penjumlahan nilai gejala PMS akan meliputi nilai 10-60. 

Premenstrual Syndrome Assessment skor dikategorikan menjadi:  

 Tidak ada gejala (skor 1-10) 

 PMS gejala sedang (skor 11-35) 

 PMS gejala berat (skor 36-60) (Presti & Puspitosari, 2010). 

2.2.7. Mekanisme IMT dengan PMS 

Salah satu faktor risiko PMS adalah IMT. Perempuan yang memiliki 

skor >30, memiliki resiko tiga kali lipat mengalami PMS dibandingkan 

dengan perempuan yang IMT <30. Permasalahan tinggi dan rendahnya 

skor IMT pada usia remaja merupakan masalah penting, karena dapat 

menyebabkan risiko terjadinya berbagai penyakit dan mempengaruhi 
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produktifitas. (Sukarni dan Wahyu, 2013).  

Premenstrual syndrome (PMS) merupakan keadaan yang 

disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yakni meningkatnya hormon 

estrogen. Estrogen di dalam tubuh akan mengakibatkan meningkatnya laju 

kecepatan metabolisme seluruh tubuh, yang berakibat nafsu makan akan 

bertambah. Estrogen juga menyebabkan deposisi protein dan peningkatan 

jumlah simpanan lemak dalam jaringan subkutan, sehingga persentase 

lemak tubuh lebih besar dibanding sebelumnya. Lemak disimpan pada 

payudara, jaringan subkutan, bokong dan paha, akibatnya terjadi kenaikan 

berat badan. (Guyton & Hall, 2008). Sumber pembuatan estrogen itu 

sendiri adalah lemak tubuh terutama lemak di jaringan perifer yang dapat 

diprediksi dengan pengukuran IMT (Setyowati, 2006) 

Pada orang yang dengan berat badan berlebih atau obesitas, 

kolesterol akan cenderung meningkat yang disebabkan oleh gangguan 

regulasi asam lemak dan ester kolesterol. Jumlah sel-sel lemak pada  tubuh 

orang dewasa hampir seluruhnya ditentukan oleh jumlah cadangan lemak 

dalam tubuh waktu permulaan anak-anak. Sebagian besar orang yang 

sangat gemuk mempunyai sel-sel lemak yang jauh lebih banyak dari pada 

orang normal seringkali sebanyak tiga kali atau lebih.  Sumber pembuatan 

hormon steroid adalah kolesterol yang berasal dari diet yang dibawa LDL 

(Low-density Lipoptotein) dalam pembuluh darah. Seiring dengan 

meningkatnya IMT menunjukkan persentasi lemak tubuh akan meningkat 

begitu juga dengan produksi hormon steroid estrogen (Guyton & Hall, 

2008). 
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Menurut Baziad (2008), ada banyak hal yang dapat mempengaruhi 

terjadinya PMS salah satunya adalah IMT. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Johnson dkk., (2010) menunjukkan bahwa  terdapat hubungan yang 

kuat antara IMT dan risiko kejadian PMS sebesar 3%. Hal ini disebabkan 

karena terdapat adypocyte-derived hormone leptin yang bersal dari lemak 

tubuh yang diduga dapat mempengaruhi PMS. Menurut Dickerson, dkk. 

(2003), pada wanita obesitas terjadi peningkatan kadar serotonin, yang 

berujung pada terjadinya gejala PMS. 

Hubungan antara indeks masa tubuh dengan premenstrual syndrome 

adalah melalui kerja hormon insulin. Kadar insulin di dalam tubuh 

berbanding lurus dengan persentase lemak di dalam tubuh. Peningkatan 

persentase lemak di dalam tubuh menimbulkan perubahan pada 

sensitivitas dan sekresi insulin. Pada orang yang obesitas akan terjadi 

peningkatan kadar glukosa darah secara langsung. Peningkatan kadar 

glukosa darah akan berakibat terjadi glukoneogenesis. Hal ini akan 

mempengaruhi kadar insulin yang terus meningkat, yang disebut 

hyperinsulinemia. Selain itu insulin secara langsung dapat menurunkan 

sex-hormone binding globulin (SHBG) pada perempuan obesitas. SHBG 

menekan produksi androgen. Insulin bekerja pada proses steroidogenesis 

untuk merangsang sel teka untuk memproduksi androgen. Tingginya kadar 

insulin akan menekan produksi SHBG dan akhirnya terjadi hiperandrogen. 

(Speroff et al, 2005).  

Teori lain mengatakan hiperestrogenisme pada perempuan yang 

mengalami overweight, disebabkan peningkatan persentase lemak di 
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dalam tubuh. Diketahui bahwa lemak terutama kolesterol merupakan 

bahan dasar pembentukan estrogen. Kolesterol akan diubah menjadi 

androgen di dalam sel teka akibat rangsangan LH. Selanjutnya androgen 

tersebut akan diubah menjadi estrogen di dalam sel granulosa oleh 

rangsangan FSH. Peningkatan kadar estrogen adalah berbanding lurus 

dengan peningkatan persentase lemak di dalam tubuh, yang artinya 

semakin tinggi indeks massa tubuh, akan semakin besar risiko seorang 

perempuan untuk mengalami sindroma premenstruasi (Price, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2003), bahwa wanita 

dengan IMT berlebih cenderung akan mengalami PMS, dibuktikan dengan 

mempunyai resiko 43,432 kali terjadi PMS, sedangkan berat badan normal 

cenderung mempunyai proteksi terhadap kejadian PMS. 


