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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Harapan hidup pada wanita yang menopause bertambah setiap tahunnya 

yang menyebabkan menopause menjadi suatu masalah serius yang harus 

diperhatikan. Pada saat wanita menginjak fase menopause banyak perubahan yang 

terjadi seperti fisik dan psikososial yang menyebabkan wanita belum siap 

menghadapi hal tersebut yang akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup 

wanita menopause (Noorma, 2017). Ketidaksiapan wanita menghadapi fase 

menopause sebesar 75% yang mengeluhkan kualitas hidupnya (Amalina & 

Kinanthi, 2017). Menurut Krajewska et al (2007), kualitas hidup pada menopause 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor usia, tingkat pendidikan, dan 

pekerjaan. Selain faktor tersebut mengatakan bahwa aktivitas fisik menyumbang 

dampak positif pada kualitas hidup ibu menopause (Elavsky & McAuley, 2007). 

Menopause dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti gaya hidup, 

social ekonomi dan budaya (Gallicchio et al., 2007)  

Populasi wanita menopause di Indonesia mencapai populasi 24,7 juta 

(9,6%) pada tahun 2016 dan akan meningkat pada tahun 2030 sebesar 30,3 juta 

(11,5%) (Didik Budijanto et al., 2016). Peningkatan populasi wanita menopause 

memerlukan perhatian yang lebih setiap tahunnya. Perubahan dan masalah yang 

dialami seperti otak, kulit, otot, dan emosi semuanya terdampak oleh penurunan 

level estrogen. Rasa panas yang sangat (hot flush), berkeringat di malam hari, 

masalah tidur, cemas, suasana hati yang buruk, dan kehilangan minat pada seks 

adalah gejala umum (Roxby P, 2019). 
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 Menopause menyebabkan perubahan biopsikologi seperti perubahan fisik, 

psikologi dan masalah seksual sehingga dapat mempengaruhi menurunnya 

kualitas hidup wanita menopause. Sebagian besar wanita menopause tidak 

menyadari dan tidak siap menghadapi perubahan yang terjadi serta mengalami 

gejala-gejala menopause yang cukup parah yang mengakibatkan terganggunya 

aktivitas fisik dan menurunnya kualitas hidup (Rahman et al., 2010). Menurut 

teori Lawrence Green dalam Nursalam (2015) kualitas hidup dipengaruhi oleh 3 

faktor yaitu faktor predisposisi (predisposing factor) seperti pendidikan, 

pengetahuan, sikap, tradisi dan lain-lain, faktor pendukung (enabling factor) 

terbagi menjadi 2 yaitu sarana dan prasarana misalnya dana, transportasi, fasilitas, 

dan kebijakan pemerintahan, serta faktor pendorong (reinforcing factor) seperti 

dukungan lingkungan sekitar (suami, keluarga, teman, tokoh masyarakat). 

Menurut penelitian (Putri et al., 2014) menyatakan bahwa kualitas hidup 

wanita menopause yang paling baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu status 

pendidikan yang tinggi (8,6%), melakukan aktivitas fisik rutin 1-2 kali (14,1%), 

tidak memiliki penyakit kronis (12,5%), dan gejala menopause ringan (20,3%) 

sedangkan kualitas hidup wanita menopause yang cenderung tidak baik 

dipengaruhi oleh faktor usia 45-49 tahun (14,1%), bekerja (31,2%), tidak 

memiliki pendapatan (35,2 %) , dan tidak menikah (46,9%). 

Penelitian (Setyowati et al., 2018) mengatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara wanita menopause yang bersuami dengan janda. Menurut (Setyowati et al., 

2018) penelitiannya sejalan dengan penelitian (Putri et al., 2014) yang dilakukan 

di Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember dengan sampel penelitian 128 

wanita menopause, serta penelitian (Shirvani & Heidari, 2016) yang menyatakan 
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sekitar 80 ibu menopause di Iran kualitas hidupnya tidak berhubungan dengan 

status perkawinan. Faktor lain yang mempengaruhi perbedaan wanita menopause 

mempunyai suami atau janda adalah lama menopause. 

Kualitas hidup wanita menopause harus diperhatikan serta mendapat 

dukungan penuh dari keluarga dan suami. Dukungan ini seperti mendukung 

wanita menopause memeriksakan keadaannya dan dukungan secara psikologis 

agar dapat meningkatkan kualitas hidup (Proverawati & Sulistyawati, 2010). 

Masalah yang tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan penyakit yang 

lebih parah seperti osteoporosis, stroke, penyakit jantung, dan sebagainya (Usia, 

1972 dalam Infodatin Lansia, 2016). Dukungan sosial yang diterima wanita 

menopause pada penelitian Numaizar Siregar, 2018 hanya sebesar 24,2% yang 

mempengaruhi kualitas ibu menopause sedangkan selebihnya 75,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain seperti harga diri, keterampilan sosial, dan lain-lain. Berdasarkan 

masalah tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kualitas hidup wanita menopause. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan faktor predisposing (usia, pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, aktivitas fisik), enabling (jarak tempuh, ketersedian transportasi, 

JKN/asuransi), reinforcing (dukungan suami) dengan kualitas hidup wanita 

menopause? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup wanita 

menopause  

 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Menganalisis hubungan faktor usia dengan kualitas hidup wanita 

menopause 

2)  Menganalisis hubungan faktor pendidikan dengan kualitas hidup wanita 

menopause 

3) Menganalisis hubungan faktor pekerjaan dengan kualitas hidup wanita 

menopause 

4) Menganalisis hubungan faktor pendapatan dengan kualitas hidup wanita 

menopause 

5) Menganalisis hubungan faktor aktivitas fisik dengan kualitas hidup wanita 

menopause 

6) Menganalisis hubungan faktor jarak tempuh bagi masyarakat dengan 

kualitas hidup wanita menopause 

7) Menganalisis hubungan faktor ketersediaan transportasi bagi masyarakat 

dengan kualitas hidup wanita menopause 

8) Menganalisis hubungan faktor JKN/Asuransi kesehatan bagi masyarakat 

dengan kualitas hidup wanita menopause 

9) Menganalisis hubungan faktor dukungan suami dengan kualitas hidup 

wanita menopause 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberikan informasi tentang hubungan dengan faktor-faktor  

yang berhubungan dengan kualitas hidup wanita menopause 

1.4.2 Manfaat praktis 

1) Institusi pendidikan 

 Penelitian ini memberikan informasi baru terkait dengan faktor-faktor yang 

 mempengaruhi kualitas hidup wanita menopause. Informasi tersebut dapat 

 menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya. 

2) Subyek penelitian 

Dapat dijadikan sumber informasi dan wawasan tambahan bagi wanita 

menopause tentang pengaruh faktor presdiposisi dan faktor pendorong 

terhadap kualitas wanita menopause. 

 

1.5 Risiko Penelitian 

Penelitian ini tidak menggunakan perlakuan terhadap responden sehingga tidak 

ada risiko potensial atau risiko akibat keterlibatan responden. 
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