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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Angka kejadian ketidakteraturan siklus menstruasi pada wanita usia 10-

59 tahun di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut hasil Riskesdas 

tahun 2010, sebanyak 68% wanita Indonesia mengalami siklus haid yang 

teratur, sedangkan 13,7% sisanya mengalami siklus haid yang tidak teratur. 

Beberapa alasan yang dikemukakan wanita usia 10- 59 tahun mengenai 

ketidakteraturan siklus menstruasi antara lain sebanyak 5,1% karena 

masalah KB seperti KB suntik . Sebesar 2,9 % menyatakan karena 

menjelang menopause dan yang sudah menopause. Sebanyak kurang dari 

0,5% menyatakan karena penyakit seperti kanker leher rahim, myom, dan 

penyakit lainnya. Sebanyak 2,8% karena hamil atau nifas dan pasca 

keguguran. Sebanyak 5,1% menjawab karena stress (RISKESDAS, 2013). 

Ketidakteraturan siklus haid sering menimbulkan kecemasan pada 

perempuan karena sering dihubungkan dengan infertilitas dan penyakit 

keganasan. Menurut National Health Service United Kingdom tahun 2018, 

penyebab paling sering ketidakteraturan siklus menstruasi antara lain 

pubertas; permulaan menopause; awal kehamilan; kontrasepsi hormonal; 

perubahan berat badan yang drastis, olahraga yang berlebihan, dan stress; 
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kondisi kesehatan misalnya (Polycystic Ovarian Syndrome) PCOS atau 

masalah pada kelenjar tiroid. 

Siklus menstruasi dipengaruhi oleh interaksi antara otak, ovarium, dan 

uterus. Siklus menstruasi berada dalam pengaruh Gonadothropin Releasing 

Hormone (GnRH). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekresi GnRH 

dilakukan secara pulsatil oleh hipotalamus. Sebagai respon dari pulsasi 

hipotalamus untuk melepaskan GnRH, hipofisis anterior mengeluarkan dan 

melepaskan dua hormon yang disebut Luteinizing Hormone (LH) dan 

Follicle Stimulating Hormone (FSH). Perubahan lingkungan seperti stress, 

olahraga yang intens, dan perubahan berat badan yang ekstrim dapat 

menyebabkan gangguan pulsasi hormone-hormone tersebut (Christin-

Maitre, 2018). 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015, latihan fisik 

merupakan bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan 

berkesinambungan dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan 

bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, terdiri dari latihan fisik 

ringan, sedang, dan berat. Data hasil Riskesdas tahun 2018 menyatakan 

bahwa proporsi aktivitas fisik kurang pada penduduk umur lebih dari sama 

dengan 10 tahun di Indonesia sebesar 33,5%. Hasil tersebut mengalami 

peningkatan dari hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 26,1%. Kurang 

aktivitas fisik disini yang dimaksud adalah kegiatan kumulatif kurang dari 

150 menit per minggu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak 
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penduduk Indonesia yang kurang melakukan aktivitas fisik yang cukup 

(Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan, 2018). 

Jumlah wanita yang melakukan olahraga berat juga semakin meningkat. 

Walaupun olahraga banyak mendatangkan maanfaat baagi tubuh. Jika 

dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan efek yang buruk bagi 

kesehatan. Wanita yang melakukan olahraga kompetitif memiliki resiko 

yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan makan, iregularitas siklus 

menstruasi dan osteoporosis, yang dikenal sebagai female athlete triad 

(Quah, et al, 2009 dalam (Yani, 2016)).   

Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa aktivitas fisik 

yang berat berhubungan dengan kejadian amenorea, oligomenorea, 

defisiensi fase luteal, dan anovulasi, dengan mekanisme gangguan pada 

hipotalamus- hipofisis, adrenal aksis. Telah diambil hipotesis bahwa supresi 

GnRH yang dihasilkan dari disfungsi hipotalamus yang berhubungan 

dengan latihan fisik dapat menunda menarche dan mengganggu siklus 

menstruasi dengan membatasi sekresi LH dan FSH (Warren and Perlroth, 

2001). 

Ketidakteraturan siklus menstruasi terjadi pada lebih dari 24% atlet 

remaja (Nichols et al., 2006,2007 dalam (Kuschner, 2017)) dan sebanyak 3-

66% pada atlet dewasa.  Prevalensi kejadian oligomenorrhea (gangguan 

menstruasi yang paling ekstrim diantara para atlet) bergantung pada 

beberapa faktor, antara lain sifat latihan fisik, intensitas latihan fisik, dan 
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pola nutrisi para atlet. Angka kejadian yang lebih tinggi terjadi pada latihan 

ketahanan (seperti lari, bersepeda, dan renang), gimnastik, dan penari balet, 

dan angka kejadian meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas 

latihan dan menurunnya status nutrisi atlet  (Kuschner, 2017). Cadangan 

energi yang rendah dapat mempengaruhi pulsasi GnRH.  

Ketidakteraturan siklus menstruasi merupakan gejala utama dari 

anovulasi (Van Voorhis et al., 2008; Mumford et al., 2012 dalam (Gayatri 

Basri, 2019)). Penyebab paling penting dari ketidakteraturan siklus 

menstruasi adalah amenorrhea hipotalamus fungsional yang terkait dengan 

penurunan sekresi hormon gonadotropin (GnRH) yang diatur oleh 

mekanisme sumbu hipotalamus-pituitari-ovarium (HPO) (Berga dan 

Naftolin, 2012 dalam (Gayatri Basri, 2019)).  

Walaupun telah banyak dilakukan penelitian tentang hubungan aktivitas 

fisik dengan fungsi reproduksi pada atlet, misalnya penelitian yang 

dilakukan oleh Katherine A. Ahrens PhD, dkk pada tahun 2013. Dalam 

penelitian tersebut, peneliti menganalisis hubungan antara aktivitas fisik 

dengan hormone reproduksi termasuk di dalamnya adalah estradiol, 

progesterone, LH, FSH, dan leptin pada siklus menstruasi perempuan pre-

menopause. Penelitian tersebut menghasilkan data yaitu konsentrasi 

estradiol, LH, dan FSH sama antara aktivitas fisik dengan intensitas 

tertinggi dan terendah (Ahrens et al., 2014). Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Rahmawati (2014) yang meneliti tentang perbedaan kadar estradiol 
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pada tikus putih tanpa latihan fisik dengan tikus putih yang diberikan 

latihan fisik maksimal memberikan hasil terdapat perbedaan yang sangat 

signifikan rata-rata kadar estradiol tikus putih betina pada kelompok control 

dan pada kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan memiliki kadar 

estradiol rata-rata sebesar 4,39 nmol/L sedangkan pada kelompok control 

sebesar 2,63 nmol/L. Namun, belum banyak yang meneliti pengaruh 

langsung latihan fisik intensitas sedang dan berat dengan perbedaan kadar 

FSH serum pada perempuan usia subur (Rahmawati, 2014). 

Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian untuk menganalisis 

perbedaan kadar hormon FSH dalam serum darah mencit betina dengan 

pemberian aktivitas fisik sedang dan berat sebagai salah satu parameter dari 

fungsi reproduksi wanita. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1.2.1 Apakah ada perbedaan kadar FSH serum pada mencit betina tanpa latihan 

fisik dan latihan fisik intensitas sedang? 

1.2.2 Apakah ada perbedaan kadar FSH serum pada mencit betina tanpa latihan 

fisik dan latihan intensitas berat? 

1.2.3 Apakah ada perbedaan kadar FSH serum pada mencit betina dengan 

latihan fisik intensitas sedang dan berat? 

1.3 Tujuan 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Menganalisis perbedaan efek latihan fisik intensitas sedang dan berat 
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terhadap kadar Follicle Stimulating Hormone (FSH) serum mencit betina. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1) Mengetahui efek latihan fisik intensitas sedang terhadap kadar 

Follicle Stimulating Hormone (FSH) serum mencit betina  

2) Mengetahui efek latihan fisik intensitas berat terhadap kadar Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) serum mencit betina  

3) Mengetahui perbedaan efek antara tanpa latihan fisik, latihan fisik 

intensitas sedang, dan latihan fisik intensitas berat terhadap kadar 

Follicle Stimulating Hormone (FSH) serum mencit betina 

1.4 Manfaat 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi teoritis 

tentang perbedaan efek latihan fisik intensitas sedan dan berat terhadap 

kadar FSH serum mencit betina serta dapat digunakan untuk bahan 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

1) Bagi Masyarakat 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuat masyarakat sadar 

akan pentingnya melakukan latihan fisik secukupnya dan mengetahui 

efek latihan fisik yang berlebihan terhadap kesehatan reproduksi. 

2) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan mengenai efek 
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latihan fisik yang berlebihan terhadap kesehatan reproduksi. 

1.5 Risiko Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai resiko pada hewan coba yaitu tenggelam bahkan 

mati saat direnangkan. 
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