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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa merupakan individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat 

perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta atau lembaga 

lain yang setingkat dengan perguruan tinggi (Depdiknas, 2008). Mahasiswa 

tidak akan terlepas dari aktivitas belajar dan keharusan mengerjakan tugas-

tugas studi, baik yang bersifat akademis maupun non akademis misalnya 

organisasi kemahasiswaan (Avico dan Mujidin, 2014). Rerata mahasiswi 

tidak berolahraga secara teratur, karena kesulitan untuk membagi waktu baik 

waktu untuk kuliah, menyelesaikan tugas dan istirahat (Cholifah dan 

Handikasari, 2017). Mahasiswa seringkali mengerjakan tugas ketika sudah 

mendekati deadline yang mengakibatkan pola tidur yang tidak teratur dan 

keesokan harinya mahasiswa baru beraktivitas pada siang hari. Sehingga 

aktivitas fisik atau olahraga pagi jarang dilakukan dan mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar 

(Rusyadi, 2017). 

Pada era globalisasi saat ini, teknologi dan ilmu pengetahuan 

berkembang begitu cepat. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap kondisi 

fisik dan lingkungan sekitar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang begitu cepat, memberikan berbagai dampak yaitu dampak postif 

maupun negatif terhadap perkembangan hidup manusia. Salah satu dampak 

negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 

tergantikannya aktivitas fisik manusia oleh robot dan mesin sehingga 

menyebabkan adanya penurunan mobilitas gerak dan aktivitas fisik manusia 
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(Nurcahyo, 2011). Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan gaya hidup 

yaitu dari traditional lifestyle berubah menjadi sedentary lifestyle. Sedentary 

lifestyle atau sedentary behavior merupakan kelompok perilaku dalam 

keadaan diam atau tidak bergerak seperti duduk atau berbaring. Aktivitas 

tersebut membutuhkan pengeluaran energi yang sangat rendah, seperti 

penggunaan alat elektronik berupa laptop, duduk atau berbaring sambil 

menonton televisi, bermain game elektronik, membaca dan lain sebagainya. 

Kemajuan dan berbagai bentuk kemudahan (instant) menyebabkan adanya 

penurunan aktivitas fisik yang menjurus pada peningkatan sedentary 

behavior dan akan terbentuk pola hidup santai yang berakibat dapat 

mengalami obesitas (Arundhana et al., 2013 dan Ferrari, 2015 dalam 

Puspasari, 2017). 

Sedentary behavior mengakibatkan adanya timbunan lemak yang 

berasal dari penumpukan energi cadangan yang tadinya akan digunakan 

untuk aktivitas yang tidak terlalu diperlukan dan akhirnya menimbulkan 

obesitas. Berbagai penelitian mengungkapkan terdapat hubungan bermakna 

antara sedentary behavior dengan obesitas (Duncan et al., 2011; Mushtaq et 

al., 2011). 

Overweight  adalah keadaan dimana seseorang memiliki berat badan 

yang melebihi berat badan ideal akibat adanya penumpukan lemak di tubuh 

(Purnamawati, 2009). Fenomena overweight ini merupakan masalah global 

yang harus diperhatikan. Overweight atau kelebihan berat badan dapat terjadi 

akibat ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar 

dalam bentuk tenaga (WHO, 2000). Menurut kriteria Asia Pasifik klasifikasi 
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IMT dibagi menjadi (underweight: <18,5 ; normal: 18,5-22,9 ; overweight: 

23-24,9 ; obesitas 1: 25,0-29,9 ; obesitas 2: ≥30). 

Berdasarkan data WHO pada tahun 2014 menunjukkan bahwa lebih 

dari 1,9 miliar orang dewasa dengan usia 18 tahun keatas mengalami 

overweight, dan 600 juta diantaranya mengalami obesitas. Presentasi orang 

dewasa yang berusia 18 tahun keatas diseluruh dunia yang mengalami 

overweight adalah 39%. Jumlah keseluruhannya adalah 38% dari jumlah 

populasi laki-laki dan 40% dari semua populasi wanita. Sedangkan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Depkes RI pada tahun 2013 pada 

dua belas kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa 18,8% penduduk 

mengalami overweight (Kussoy et al., 2013). 

Faktor risiko yang paling sering menyebabkan terjadinya overweight 

adalah asupan makanan, aktivitas fisik dan perilaku kurang gerak (Rena et 

al., 2007). Asupan makanan dengan pola makan yang salah seperti 

mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebihan, makanan dengan 

kandungan tinggi energi, tinggi lemak, tinggi karbohidrat sederhana dan 

rendah serat dan disertai dengan tanpa adanya pengeluaran energi yang 

seimbang berupa aktivitas fisik atau olahraga sehingga terjadi adanya 

ketidakseimbangan gizi yang dapat menyebabkan overweight (Sudargo, 2014 

dalam Rusyadi, 2017). Selain itu meningkatnya konsumsi makanan cepat saji 

(fast food), rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, faktor psikologis, status 

sosial ekonomi, program diet, usia, dan jenis kelamin juga merupakan faktor-

faktor yang menyebabkan adanya perubahan keseimbangan energi dan 

berujung pada obesitas (Barasi, 2007). Obesitas merupakan salah satu faktor 

resiko dari berbagai penyakit, seperti gangguan metabolisme glukosa, 
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resistensi insulin, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung koroner, 

gangguan tidur, asma, dan osteoarthritis (Gropper dan Lipshutz, 2009). 

Selain itu juga, overweight dapat menyebabkan dismenore primer 

dikarenakan adanya penumpukan jaringan lemak yang berlebihan sehingga 

mengakibatkan hyperplasia pembuluh darah (terdesaknya pembuluh darah 

oleh jaringan lemak) pada organ reproduksi wanita dan mengakibatkan 

adanya gangguan pada proses menstruasi dan timbulnya dismenore primer 

(Novia dan Puspitasari, 2008). Dan juga pada orang dengan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) diatas normal dapat memicu terjadinya spasme myometrium 

(Jeffcoate dalam Nataria, 2011). 

Dismenore adalah nyeri ketika haid atau menstruasi dengan gejala 

yang kompleks berupa kram perut bagian bawah yang menjalar ke punggung 

atau kaki (Dorland, 2008). Dismenore yang sering terjadi adalah dismenore 

primer atau nyeri haid dengan tanpa adanya kelainan pada alat reproduksi 

(Winkjosastro, 2008 dan Benson et al., 2009). Angka kejadian dismenore di 

dunia sangat besar. Rerata 50% perempuan disetiap negara mengalami 

dismenore. Dengan presentase Amerika sekitar 60% dan di Swedia sekitar 

72%. Sementara di Indonesia angka kejadian dismenore pada tahun 2010 

yaitu sebesar 64,25%. Prevalensi dismenore berkisar 45-95% di kalangan 

usia produktif (Proverawati, 2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

dismenore meliputi usia menarche (awal menstruasi), gangguan lamanya 

siklus menstruasi, merokok, infeksi panggul, faktor psikologis, genetik, dan 

status gizi (Al-Dabal et al., 2014). Selain itu stres, aktivitas fisik dan indeks 

massa juga merupakan faktor-faktor penyebab dismenore (Okoro, 2013). 
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Dampak dari dismenore terhadap mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang adalah terganggunya aktivitas sehari-

hari, berkurangnya kosentrasi belajar dan dapat mempengaruhi presentasi 

belajar mahasiswa saat kuliah akibat nyeri yang dirasakan.  Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang juga terganggu, selain itu 

akan mudah lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ataupun kelainan-

kelainan fungsi alat indera lainnya serta tubuhnya (Slameto, 2010). Seperti 

yang kita ketahui bahwa jadwal kuliah dan praktium mahasiswi Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang sangatlah padat. Hal ini 

membutuhkan kondisi fisik yang sehat dan kuat, sehingga aktifitas di kampus 

dan kegiatan rutinitasnya bisa berjalan lancar. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan selama satu minggu 

mulai dari tanggal 22-29 September 2018 beberapa Mahasiswi di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang dengan metode 

menyebarkan kuesioner  studi pendahuluan. Didapatkan data yaitu  dari 120 

Mahasiswa FIKES (Fakultas Ilmu Kesehatan) terdapat 56 orang yang 

mengalami overweight atau sekitar 46,6% dengan keluhan dismenore 

sebanyak 44 orang atau sekitar 78,57%. Disamping itu juga, pada hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya tentang Hubungan Indeks Massa Tubuh 

dengan Dismenore Primer pada Mahasiswi didapatkan hubungan yang pro-

kontra. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Hubungan 

Overweight pada Mahasiswi terhadap Intensitas Dismenore Primer”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Hubungan Overweight pada Mahasiswi terhadap Intensitas 

Dismenore Primer  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan overweight pada mahasiswi terhadap 

intensitas dismenore primer 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi Indeks Massa Tubuh pada mahasiswi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

b. Mengidentifikasi intensitas Dismenore primer pada mahasiswi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

c. Menganalisa hubungan overweight terhadap intensitas Dismenore 

primer pada mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat memeberikan ilmu pengetahuan yang lebih bagi 

penulis mengenai bagaimana hubungan overweight pada mahasiswi 

terhadap intensitas dismenore primer 

2. Hasil peneilitian ini dapat memberikan manfaat kepada responden, 

sehingga responden dapat mengetahui hubungan overweight pada 

mahasiswi terhadap intensitas dismenore primer 

3. Bagi mahasiswa / mahasiswi dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat 

selama perkuliahan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
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acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan 

overweight terhadap intensitas dismenore primer 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Puji Astuti (2017), di SMP 

Muhammadiyah I Yogyakarta, yang berjudul “Hubungan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) dengan Dismenorea pada Remaja”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Indeks Massa Tubuh 

dengan dismenorea pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah I 

Yogyakarta, mengetahui angka kejadian dismenore dengan menggunakan 

kuesioner tertutup dan Indeks Massa tubuh dengan menggunakan 

pengukuran tinggi badan dan berat badan. Pada penelitian ini Indeks 

Massa Tubuh dinilai berdasarkan kategori yaitu sangat kurus, kurus, 

normal, gemuk dan obesitas. Penelitian ini dilakukan pada sampel siswi 

kelas VIII yang rata-rata usia 13 dan 14 tahun. Hasil dari penelitian ini 

adalah tidak ada hubungan Indeks Massa Tubuh dengan kejadian 

dismenore dengan nilai p 0,08 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan 

status gizi (Indeks Massa Tubuh) dengan kejadian dismenore. 

Penilaian pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu menilai 

overweight, intensitas dismenore primer dan aktivitas fisik. Alat ukur 

yang digunakan yaitu Indeks Massa Tubuh (IMT), Numeric Rating Scale 

(NRS), International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Sampel 

yang diteliti yaitu mahasiswi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Utami Wijayaswari Pande 

(2016), di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang berjudul 

“Hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Dismenorea pada 
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Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana” ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Indeks Massa Tubuh 

(IMT) dengan dismenorea yang diteliti pada mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana. Penelitian ini menggunakan instrumen 

kuesioner yang berhubungan dengan menstruasi dan nyeri saat menstruasi 

serta pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui nilai 

Indeks Massa Tubuh. Pada penelitian ini setelah didapatkan responden 

yang mengalami dismenore lalu diklasifikasikan berdasarkan derajat 

dismenore dan kemudian di analisis dengan Indeks Massa Tubuh 

(underweight, normal dan overweight). Hasil dari penelitian ini yaitu 

didapatkan nilai p 0,202 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan 

antara IMT dengan terjadinya dismenore primer. 

Pada penelitian yang akan saya lakukan menggunakan responden 

yang mengalami overweight dan dismenore primer. Responden 

dikelompokkan berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) kategori 

overweight, intensitas dismenore masing-masing responden dan aktivitas 

fisik. Alat ukur yang digunakan yaitu Indeks Massa Tubuh (IMT), 

Numeric Rating Scale (NRS) yang termuat didalam kuesioner dismenore 

dan International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Hesti Harmoni (2018), di SMA 

Batik 1 Surakarta, yang berjudul “Hubungan antara Indeks Massa Tubuh 

(IMT) dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Dismenore di SMA Batik 1 

Surakarta” ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara IMT dan 

aktivitas fisik dengan kejadian dismenore di SMA Batik 1 Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan instrumen Menstrual Symptoms 
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Questionnaire (MSQ) untuk menilai dismenore, Internasional Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) untuk menilai aktivitas fisik dan 

mengukur tinggi serta berat badan untuk menilai IMT. Pada penelitian ini 

sample yang digunakan adalah siswi SMA Batik 1 Surakarta kelas XII 

dengan kisaran usia 15-18 tahun. Hasil dari penelitian ini didapatkan 

bahwa nilai p 0,00 (p < 0,05) yang berarti bahwa ada hubungan antara 

IMT dengan kejadian dismenore di SMA Batik 1 Surakarta dan untuk 

hubungan aktivitas fisik dengan dismenore didapatkan nilai p 0,00 (p < 

0,05) yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik 

dengan kejadian dismenore di SMA Batik 1 Surakarta. 

Penelitian yang akan saya lakukan memiliki responden yang berasal 

dari mahasiswi. Penilaian dilakukan dengan melihat Indeks Massa Tubuh 

(IMT) kategori overweight, intensitas dismenore primer tanpa mengukur 

lingkar perut dan aktivitas fisik. Alat ukur yang digunakan adalah 

Numerical Rating Scale (NRS), Indeks Massa Tubuh (IMT) dan 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hong Ju, Mark Jones dan Gita 

D.Mishra (2015), di Centre for Longitudinal and Life Course Research, 

School of Public Health the University of Queensland, yang berjudul “A 

U-Shaped Relationship between Body Mass Index and Dysmenorrhea: A 

Longitudinal Study” ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan 

jangka panjang antara Indeks Massa Tubuh dan dismenore. Penelitian ini 

menggunakan instrumen Self Reporting Questionnaire (SRQ) untuk 

menilai dismenore, dan pengukuran tinggi badan serta berat badan untuk 

menilai Indeks Massa Tubuh. Pada penelitian ini metode penelitian yang 
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digunakan yaitu metode longitudinal selama 13 tahun dengan populasi 

sample sebanyak 9.688 wanita di Australia dengan kisaran usia 22-27 

tahun. Hasil dari penelitian ini yaitu wanita dengan underweight dan 

obesitas memiliki faktor resiko untuk mengalami dismenore lebih tinggi. 

Penelitian yang akan saya lakukan hanya pada populasi sampel yang 

kecil yaitu mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan angkatan 2016 dan 2017 

dengan jangka waktu penelitian yang tidak terlalu lama karena 

menggunakan metode penelitian cross sectional. Penilaian yang 

digunakan adalah Indeks Massa Tubuh (IMT) kategori overweight, 

intensitas dismenore primer tanpa mengukur lingkar perut dan aktivitas 

fisik. Alat ukur yang digunakan adalah Numerical Rating Scale (NRS), 

Indeks Massa Tubuh (IMT) dan International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ). 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bernardi dan Calissta Beatrice (2015), di 

Fakultas Kedokteran UNIKA Atma Jaya, yang berjudul “Hubungan 

Indeks Massa Tubuh dan Lingkar Pinggang dengan Dismenore Primer 

pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran UNIKA Atma Jaya” ini bertujuan 

untuk menilai hubungan Indek Massa Tubuh dan lingkar perut pada 

dismenore primer. penelitian ini mengukur intensits dismenore primer 

dengan menggunakan instrumen Visual Multidimensional Scoring System 

(VMS) dan Visual Analogue Scale (VAS), menilai Indeks Massa Tubuh 

dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan serta pengukuran 

lingkar perut. Penelitian ini menggunakan sample 100 mahasiswi 

Fakultas Kedokteran UNIKA Atma Jaya dengan usia 16-20 tahun. Hasil 

dari penelitian ini didapatkan bahwa nilai p 0.520 (p > 0,05) yang berarti 
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bahwa tidak ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan dismenore 

primer dan untuk hubungan lingkar pinggang dengan dismenore primer 

didapatkan p 0.984 (p > 0,05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan 

antara lingkar perut dengan dismenore primer pada mahasiswi Fakultas 

Kedokteran UNIKA Atma Jaya. 

Penelitian yang akan saya lakukan menggunakan sampel yang berasal 

dari mahasiswi. Penilaian yang digunakan adalah Indeks Massa Tubuh 

kategori overweight, intensitas dismenore primer tanpa mengukur lingkar 

perut dan aktivitas fisik. Alat ukur yang digunakan adalah Numerical 

Rating Scale (NRS), Indeks Massa Tubuh (IMT) dan International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 

 


