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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, munculnya industrialisasi membuka peluang bagi 

wanita untuk dapat bekerja di berbagai sektor industri sehingga tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita meningkat. Para wanita dapat turut serta berperan secara 

ekonomi untuk  bekerja menunjang kualias hidup perempuan dan keluarganya 

kearah yang lebih baik.  

Menurut data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi 

Ketenagakerjaan Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Kementrian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada bulan Februari tahun 2015, jumlah tenaga 

kerja di Indonesia sebanyak 120.846.821 jiwa dengan jumlah tenaga kerja laki – 

laki sebanyak 73.424.763 jiwa dan jumlah tenaga kerja wanita sebanyak 

47.422.058 jiwa. Jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur sebanyak 

19.800.394 jiwa dengan jumlah tenaga kerja laki laki sebanyak 11.733.972 jiwa 

dan jumlah tenaga kerja wanita sebanyak 8.066.422 jiwa. Hal ini menunjukkan 

bahwa wanita yang berprofesi sebagai tenaga kerja cukup tinggi baik di Indonesia 

terutama di Jawa Timur. Rata – rata jumlah pendapatan untuk tenaga kerja wanita 

di Indonesia adalah <Rp 500.000,- artinya banyak tenaga kerja wanita yang digaji 

lebih rendah dari nili UMR terutama UMR untuk Kabupaten Sidoarjo sejumlah 

Rp 2.705.000,-. 

Data yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI melalui InfoDATIN, 

Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI mengenai kesehatan 
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reproduksi wanita di Indonesia pada tahun 2014, angka fertilitas atau Total 

Fertility Rate (TFR) Indonesia sebesar 2,6 yang artinya akan ada 2-3 anak per 

wanita usia subur. Terdapat 8.500.247 pasangan usia subur (PUS) yang 

merupakan peserta KB baru dan 48,56% menggunakan metode kontrasepsi 

suntikan.  

Proses reproduksi yang umumnya dialami oleh wanita adalah menstruasi. 

Menurut Arisman (2004), menstruasi merupakan bagian dari proses reproduksi 

yang terjadi secara reguler setiap bulan yang ditujukan untuk mempersiapkan 

tubuh wanita untuk kehamilan. Menstruasi terjadi di sepanjang kehidupan wanita 

dimulai dari menarche (awal terjadinya menstruasi) hingga menopause. Proses 

mentruasi dapat mengalami gangguan yang dinamakan gangguan menstruasi 

(menstrual disorders), seperti hipermenorea, hipomenorea, polimenorea, 

oligomenorea,  dismenorea, amenorea, dan metrorargia. 

Menurut Calis (2009), diperkirakan sekitar 50% dari wanita di dunia 

menderita dismenorea, sedangkan menurut Proverawati dan Maisaroh (2009), 

prevalensi gangguan menstruasi di Amerika sebesar 60% dan di Indonesia sebesar 

55% dengan gangguan menstruasi jenis dismenorea di Indonesia tahun 2008 

sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89% dismenorea primer dan 9,36% 

dismenorea sekunder. 

Menurut Cakir (2007), dalam peneletian mengenai gangguan menstruasi pada 

remaja di Turki, menemukan bahwa prevalensi gangguan menstruasi  terbesar 

pada remaja  di Turki adalah dismenorea sebesar 89,5%, lalu diikuti dengan siklus 
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menstruasi yang tidak teratur sebesar 31,2% dan lama waktu menstruasi sebesar 

5,3%. 

Menurut Bieniasz, dkk (2006), dalam penelitiannya mengenai penyebab 

gangguan menstruasi pada remaja di Polandia, menemukan bahwa prevalensi 

amenorea  primer sebesar 5,3%, amenorea sekunder sebesar 18,4%, 

oligomenorea sebesar 50%, polimenorea sebesar  10,5%, dan gangguan campuran 

sebanyak 15,8%. 

Gangguan menstruasi pada tenaga kerja wanita dipengaruhi oleh  

karakteristik individu, riwayat kesehatan reproduksi dan faktor risiko yang ada 

perusahaan tempat tenaga kerja wanita tersebut bekerja. Karaktristik individu 

dapat berupa umur, umur saat menarche, status gizi dan status perkawinan, 

riwayat kesehatan reproduksi dapat berupa umur saat menarche, jumlah partus, 

pemakaian kontrasepsi, jenis kontrasepsi yang digunakan dan lama pemakaian 

kontrasepsi sedangkan faktor risiko di perusahaan dapat berupa faktor fisik (suhu 

dan kebisingan), faktor kimia (solvent), faktor biologi, faktor fisiologi (masa 

kerja, shift kerja, jenis pekerjaan) dan faktor psikologi (stres kerja). Apabila suhu 

ditempat kerja terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, tingkat kebisingan melebihi 

NAB,  paparan bahan kimia secara terus menerus, tingkat stres kerja yang terlalu 

tinggi, masa kerja yang sudah bertahun – tahun, adanya shift kerja dan jenis 

pekerjaan dapat meningkatkan terjadinya gangguan menstruasi pada tenaga kerja 

wanita. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soyameh, 

dkk (2014), mengenai Menstrual Disturbance and Hormonal Changes in Woman 
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Workers Exposed to Mixture of Organic Solvens in a Pharmaceutical Company, 

didapatkan bahwa terdapat hubungan antara paparan pelarut organik dengan 

peningkatan gangguan menstruasi dan perubahan hormon pada tenaga kerja 

wanita. shift kerja, umur, umur menarche, IMT, olaharga, pengalaman kerja, stres 

kerja dan kepuasan kerja menjadi faktor yang signifikan dalam yang 

mempengaruhi gangguan menstruasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Manorek, dkk (2014), mengenai Hubungan 

antara Status Gizi dengan Kejadian Dismenorea pada Siswi Kelasa XI SMA 

Negeri 1 Kawangkoan, Manado, didapatkan bahwa terdapat hubungan antara 

status gizi dengan kejadian dismenorea dengan hasil penelitian menunjukkan 

status gizi tidak normal sebesar 23,2% dan status gizi normal sebesar 76,8%, 

sedangkan 75,8% mengalami dismenorea dan 24,2% tidak mengalami 

dismenorea. 

Penelitian yang dilakukan oleh Karout, dkk (2012), mengenai Prevalence and 

Pattern of Menstrual Disorders Among Lebanese Nursing Students, didapatkan 

bahwa prevalensi gangguan siklus menstruasi sebesar 43,8%, dismenorea sebesar 

38,1%, polimenorea sebesar 37,5% dan oligomenorea sebesar 19,3%. Terdapat 

hubungan asosiasi yang signifikan antara gangguan siklus menstruasi dengan 

status perkawinan (OR=2,18) dan umur saat menarche (OR=4,76), oligomenorea 

dengan umur saat menarche (OR=3,17), perdarahan abnormal dengan umur 

menarche (OR=6,92) dan dismenorea dengan status perkawinan (OR=8,93). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nohara, dkk (2011), mengenai Menstrual 

Cycle and Menstrual Pain Problems and Related Risk Factors among Japanese 
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Female Workers didapatkan bahwa faktor yang mempunyai hubungan signifikan 

dengan gangguan siklus menstruasi adalah stres kerja, asap rokok, umur dan 

kebiasaan merokok, sedangkan faktor signifikan yang mempunyai hubungan 

dengan kejadian keluhan sakit saat menstruasi adalah stres kerja, suhu tinggi, 

kelembaban, umur, BMI dan angka kelahiran. Hasil penelitian tersebut sebanyak 

70% responden mempunyai siklus menstruasi normal, 17,1% mengalami 

gangguan siklus menstruasi dan 12%  mengalami menopausal. Gangguan siklus 

menstruasi umumnya paling banyak diderita oleh tenaga kerja wanita berumur 

kurang dari 25 tahun sebanyak 26,2% dan tenaga kerja wanita berumur 25-29 

tahun sebanyak 21,5%. Dalam hal ini, 55% dari tenaga kerja berumur kurang dari 

25 tahun dan 41,3% dari tenaga kerja wanita berumur 25-29 tahun yang 

mengalami gangguan menstruasi tidak mencari dan mendapatkan pengobatan. 

Sedangkan prevalensi tenaga kerja wanita yang mengalami keluhan sakit yaitu 

sebanyak 49,7% mengalami keluhan sakit namun dapat ditoleransi, 25,8% 

mengalami keluhan sakit yang serius, dan 2,8% mengalami keluhan sakit yang 

sangat serius. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ekpenyong, dkk (2013), mengenai Effect of 

Gasoline Inhalation on Menstrual Characteristics and Hormonal Profile of 

Female Petrol Pump Workers didapatkan bahwa terdapat hubungan asosiasi yang 

positif antara paparan menghirup gasoline (benzena) dengan terjadinya gangguan 

menstruasi. Prevalensi tenaga kerja wanita di pom bensin yang mengalami 

gangguan menstruasi yang terpapar benzena sebanyak 37,2 % dan yang tidak 

terpapar benzena secara langsung sebanyak 28,5%. 
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Adanya gangguan menstruasi yang dialami oleh tenaga kerja wanita dapat 

menyebabkan penurunan produktivitas kerja yang mengakibatkan ongkos 

produksi menjadi tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi gangguan 

menstruasi yang dialami oleh tenaga kerja wanita, maka tingkat absentisme juga 

akan semakin tinggi sehingga akan menurunkan nilai kinerja dan produktivitas 

kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis risiko 

timbulnya gangguan menstruasi pada tenaga kerja wanita saat ini. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. XYZ merupakan perusahaan asing pembuat sepatu bertempat di 

Kabupaten Sidoarjo. Keseluruhan produk sepatu PT. XYZ diekspor dan dijual ke 

lebih dari 50 negara. Sumber daya manusia di PT. XYZ cukup tinggi, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mencapai 7000 orang dan sekitar 5.000 

diantaranya adalah  tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita ini paling banyak 

bekerja pada bagian produksi pembuatan sepatu, seperti cutting, upper dan 

finishing. 

Bagian produksi tersebut mempunyai faktor risiko bahaya yang dapat 

membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja wanita itu sendiri. 

Sebagai contoh yang membahayakan keselamatan adalah tenaga kerja wanita 

yang memegang mesin eyelet dapat terkena risiko bahaya sepeti tertusuk jarum 

eyelet. Sedangkan contoh yang membahayakan kesehatan adalah tenaga kerja 

diarea finishing, seperti spraying, mempunyai risiko bahaya untuk terkena 

gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi seperti gangguan menstruasi.  

Adanya sistem kerja dalam 2 hingga 3 shift dan suhu serta tingkat kebisingan 
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yang tinggi dapat memicu timbulnya stres kerja dan kelelahan fisik sehingga 

dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tenaga kerja wanita, termasuk memicu 

terjadinya gangguan menstruasi. 

Gangguan menstruasi yang dapat terjadi yaitu seperti gangguan dalam hal 

jumlah darah yang dikeluarkan, gangguan pada siklus menstruasi sehingga 

menstruasi dapat terlambat ataupun lebih awal, lebih pendek masa menstruasi 

ataupun hingga gangguan tidak menstruasi dalam satu bulan tersebut, perdarahan 

diluar siklus menstruasi dan gangguan lain diluar siklus menstruasi. 

Bila gangguan menstruasi tersebut dibiarkan maka dapat menyebabkan 

gangguan pada kesehatan reproduksi lainnya seperti terjadi infertilitas, gangguan 

pada kehamilan, aborsi spontan dan kanker. Apabila hal ini terjadi, maka dapat 

merugikan PT. XYZ  karena dapat menurunkan tingkat produktivitas kerja yang 

mengakibatkan ongkos produksi menjadi tidak efisien padahal tenaga kerja wanita 

merupakan sumber daya manusia terbesar di PT. XYZ, Sidoarjo. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis risiko timbulnya gangguan 

menstruasi pada tenaga kerja wanita di PT. XYZ, Sidoarjo. 

1.3 Batasan Masalah  

Penelitian ini akan mengambil tempat di Finishing Factory 1 karena didalam 

Finishing Factory 1 terdapat banyak klausul yang dapat menyebabkan gangguan 

menstruasi baik dari suhu dan tingkat kebisingan yang lebih tinggi karena 

berdekatan dengan mesin injection sehingga dapat memicu timbulnya gangguan 

menstruasi pada tenaga kerja wanita di PT. XYZ, Sidoarjo. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah diatas, maka diambil rumusan masalah yang 

akan diteliti, yaitu “Bagaimanakah analisis risiko timbulnya gangguan menstruasi 

pada tenaga kerja wanita di area Finishing Factory 1 di PT. XYZ, Sidoarjo?”. 

1.5 Tujuan 

1.5.1 Tujuan Umum 

Menganalisis risiko timbulnya gangguan menstruasi pada tenaga kerja wanita 

di area Finishing Factory 1 di PT. XYZ, Sidoarjo. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu: 

a. Mempelajari karakteristik individu pada tenaga kerja wanita di area Finishing 

Factory 1 di PT. XYZ, Sidoarjo, ditinjau dari umur, status gizi dan status 

perkawinan. 

b. Mempelajari riwayat kesehatan reproduksi pada tenaga kerja wanita di area 

Finishing Factory 1 di PT. XYZ, Sidoarjo, ditinjau dari umur saat menarche, 

jumlah partus dan pemakaian kontrasepsi berupa status pemakaian 

kontrasepsi,  jenis kontrasepsi dan lama pemakaian kotrasepsi. 

c. Mempelajari faktor risiko di area Finishing Factory 1 di PT. XYZ, Sidoarjo 

ditijau dari: 

1. Faktor fisik berupa panas dan kebisingan. 

2. Faktor fisiologi berupa masa kerja, shift kerja, area kerja dan jenis kerja. 

3. Faktor psikologi berupa stres kerja. 
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d. Mempelajari gangguan menstruasi pada tenaga kerja wanita di area Finishing 

Factory 1 di PT. XYZ, Sidoarjo, ditinjau dari jumlah darah yang dikeluarkan 

saat menstruasi, siklus menstruasi tenaga kerja wanita, perdarahan diluar 

siklus menstruasi dan gangguan lain yang berhubungan dengan menstruasi. 

e. Menganalisis hubungan antara karakteristik individu dengan gangguan 

menstruasi pada tenaga kerja wanita di area Finishing Factory 1 di PT. XYZ, 

Sidoarjo. 

f. Menganalisis hubungan antara riwayat kesehatan reproduksi dengan 

gangguan menstruasi pada tenaga kerja wanita di area Finishing Factory 1 di 

PT. XYZ, Sidoarjo. 

g. Menganalisis hubungan antara faktor risiko di perusahaan dengan gangguan 

menstruasi pada tenaga kerja wanita di area Finishing Factory 1 di PT. XYZ, 

Sidoarjo. 

1.6 Manfaat 

1.6.1 Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini selain digunakan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan 

studi, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman dengan mengaplikasikan teori dan pengetahuan 

yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

1.6.2 Manfaat Bagi Responden 

Manfaat yang diterima oleh responden dalam penelitian ini yaitu responden 

mendapatkan informasi mengenai jenis gangguan menstruasi, pencegahan dan 

terapi gangguan menstruasi melalui leaflet. 
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1.6.3 Manfaat bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan 

terkait pengadaan ataupun perbaikan sistem di area Finishing Factory 1 mengenai 

kesehatan reproduksi di perusahaan agar tenaga kerja wanita tetap dapat bekerja 

dengan sehat dan produktif. 

1.6.4 Manfaat bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi, pengetahuan dan 

pertimbangan bila ingin melakukan penelitian terkait topik kesehatan reproduksi 

tenaga kerja wanita. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS RISIKO TIMBULNYA GANGGUAN.... RATNA AYU HARSETIANINGRUM




