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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada wanita, siklus menstruasi yang teratur merupakan indikator dari 

sitem reproduksi yang sehat. Siklus menstruasi yang tidak teratur juga merupakan 

gejala utama dari anovulasi. Fenomena ini disertai dengan menurunnya kadar 

steroid ovarium dan penurunan produksinya (Mumford et al., 2011). Pada saat ini, 

gangguan menstruasi banyak terjadi pada atlet wanita. Hal tersebut menjadi 

perhatian karena hampir semua jenis dan cabang olahraga telah diikuti oleh 

wanita, baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi (Harahap, 2014). 

Tercatat sebesar 88,6 % atlet wanita melakukan latihan fisik intensitas 

berat dan sebesar 27,3%  mengalami oligomenorrhea (Yani,2016). Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anindita (2015) menyatakan bahwa pada latihan 

fisik berat menunjukkan adanya gangguan menstruasi sebanyak 75,8% sementara 

itu, tidak terjadi gangguan menstruasi pada latihan fisik ringan (66,7%). Menurut  

Goodman et al. (2015) menyatakan bahwa latihan fisik intensitas sedang dapat 

memberikan manfaat bagi kesehatan namun ada risiko lain yang harus 

diperhatikan saat melakukan latihan fisik. Latihan fisik memiliki risiko terhadap 

perubahan regulasi hormon reproduksi pada wanita yang diakibatkan oleh regulasi 

hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron yang kurang maksimal untuk 

menjalankan fungsinya. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian Canina 

(2013) disebutkan bahwa tidak ada pengaruh aktivitas fisik terhadap perubahan 

kadar Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan didukung oleh pernyataan 
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Nazanin et al. (2016), bahwa kadar FSH tidak terpengaruh oleh pemberian latihan 

fisik karena pertumbuhan folikel pada ovarium bergantung pada FSH untuk 

mencegah terjadinya kematian sel. 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2015), mengatakan bahwa prinsip 

pada latihan fisik harus mempertimbangkan intensitas, durasi, dan kondisi tubuh. 

Latihan fisik yang tidak sesuai dengan prosedur akan mengakibatkan gangguan 

pada sistem regulasi hormon sehingga dapat mengganggu menstruasi. Hasil 

penelitian serupa juga dilaporkan oleh Kurniawati dkk. (2016) menunjukkan hasil 

yang bermakna terhadap durasi dan frekuensi pada latihan fisik. Pada seseorang 

yang melakukan latihan fisik secara intensif dapat menginduksi patologi endokrin 

pada Hipothalamic-Pituitary-Ovarian axis (HPO) (Warren et al., 2003).  Beban 

latihan fisik yang diterima akan menimbulkan  kelelahan fisik dan mental 

sehingga dapat meningkatkan kadar endorfin dan kortisol yang mempengaruhi 

pengeluaran Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) oleh hipotalamus. 

Sejalan dengan Smith et al. (2013); Timon et al.  (2013); Yazili et al. (2015); 

Southmayd et al. (2017); Education, Sciences, and Article (2018) menyatakan 

latihan fisik dapat memberikan dampak berupa peningkatan β-endorfin dan 

kortisol yang merupakan inhibitor dari sekresi GnRH yang mengakibatkan adanya 

gangguan pulsasi GnRH sehingga hormon FSH dan LH menjadi terhambat 

fungsinya. Penekanan Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) karena latihan 

fisik dapat membatasi pengeluaran Lutenizing Hormone (LH) dan Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) (Ahrens et al.,2014). Penurunan frekuensi dan 

amplitudo LH dapat menyebabkan fase folikuler yang berkepanjangan bahkan 

tidak terjadi lonjakan LH (Warren et al., 2003).   
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

membuktikan secara langsung efek latihan fisik intensitas ringan dan sedang 

terhadap penurunan kadar Luteinizing Hormone  (LH) dalam darah mencit. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1  Apakah ada efek latihan fisik intensitas ringan terhadap kadar Luteinizing 

Hormone (LH) darah mencit? 

1.2.2  Apakah ada efek latihan fisik intensitas sedang terhadap kadar Luteinizing 

Hormone (LH) darah mencit? 

1.2.3 Apakah ada perbedaan pemberian latihan fisik intensitas ringan dan sedang 

terhadap kadar Luteinizing Hormone (LH) darah mencit? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis efek perbedaan latihan fisik intensitas ringan dan 

sedang terhadap kadar Luteinizing Hormone (LH) darah mencit. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui efek latihan fisik intensitas ringan terhadap kadar Luteinizing 

Hormone (LH) darah mencit. 

2) Mengetahui latihan fisik intensitas sedang terhadap kadar Luteinizing 

Hormone (LH) darah mencit. 

3) Membandingkan pemberian latihan fisik intensitas ringan dan sedang 

terhadap kadar Luteinizing Hormone (LH) darah mencit. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi teoritis 

mengenai pemberian latihan fisik intensitas ringan dan sedang terhadap 

penurunan kadar Luteinizing Hormone (LH)  darah mencit. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat sadar 

terhadap dampak buruk latihan fisik yang berlebih terhadap fertilitas 

b. Bagi pengemban ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama alam bidang kesehatan 

1.5 Risiko Penelitian 

Risiko penelitian pada hewan coba mencit dapat mengalami kematian.
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