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                                                          BAB 1 

                                                PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Menopause dapat diartikan sebagai suatu kondisi fisiologis wanita yang 

telah memasuki masa penuaan (aging) yang ditandai dengan menurunnya kadar 

hormonal estrogen ovarium yang sangat berperan dalam reproduksi seksualitas, 

sering mengganggu aktifitas wanita bahkan mengancam kebahagiaan berumah 

tangga. Penurunan estrogen dapat menyebabkan terjadinya osteoartritis dan 

osteoartrasis karena penurunan estrogen  menyebabkan menurunnya matrik 

kolagen sehingga tulang rawan menjadi rusak dan menimbulkan rasa nyeri 

(Baziad, 2003). Menopause diklasifikasikan menjadi 2 yaitu menopause dini dan  

menopause alami. Faktor yang mempengaruhi terjadinya menopause yaitu 

menanache (usia pertama kali haid), faktor psikis, jumlah anak, Usia melahirkan, 

pemakaian kontrasepsepsi, Merokok, sosial ekonomi. Perubahan yang terjadi pada 

masa menopause meliputi perbahan organ reproduksi perubahan hormon, 

perubahan emosi dan perubahan fisik (Kasdu, 2002).  Salah satu perubahan fisik 

yang sering dialami pada masa menopause yaitu nyeri sendi. Nyeri sendi Pada 

menopause terjadi akibat perubahan hormonal yaitu penurunan hormon estrogen. 

Hormon etsrogen menurun dapat menyebabkan kerusakan matrik kolagen dan 

dengan sendirinya tulang rawan ikut rusak sehingga dapat menyebabkan  

osteoartritis  yang menimbulkan keluhan nyeri sendi (Baziad, 2003). Nyeri sendi 

yang dibiarkan dapat semakin parah dan mengganggu aktivitas sehari- hari, 
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seperti  berjalan dan bekerja (Liana, 2008). Aktivitas sehari-hari terganggu 

menyebabkan produktivitas menurun sehingga pendapatan menurun dan 

kehidupan sosial ekonomi juga menurun. Nyeri sendi yang dibiarkan bisa 

menyebabkan pembengkakan, gangguan pergerakan (kontraktur), deformitas dan 

timbulnya nodus heberden dan Bouchard (Rasjad, 2008). Jenis nyeri sendi ada  3 

yaitu Artritis rematoid, artritis Gout, dan osteoartritis. Faktor yang mempengaruhi 

terjadinya nyeri sendi yaitu usia, obesitas (IMT), riwayat keluerga, riwayat 

kesehatan, riwayat trauma (CDC, 2010).Menurut penelitian Wahyuningsih (2009) 

ada hubungan antara obesitas dengan osteoartritis lutut. 

 Pada studi pendahuluan di Posyandu Lansia Desa Randegan  Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo  kasus tertinggi adalah nyeri sendi dari 45 

kunjungan terdapat 32 orang yang mengalami nyeri sendi  sedangkan penyakit 

yang lain yaitu gastritis, hipertensi, diabetus militus. Nyeri sendi dialami oleh Ibu  

menopause sekiar 62% atau sejumlah 20 orang dari 32 orang., nyeri sendi juga 

dialami oleh pada lansia laki-laki dan ibu premenopause. Faktor yang 

mempengaruhi nyeri sendi pada ibu menopause di Posyandu Lansia Desa 

Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo belum ada penjelasan.  

 Berdasarkan penelitian World Health Organization (WHO) tahun 2004 

Osteoartritis diderita oleh 151 juta jiwa di seluruh dunia dan mencapai 24 juta 

jiwa dikawasan asia Tenggara. Angka kejadian penyakit nyeri sendi relatif tinggi, 

yaitu 1-2 % dari total populasi di Indonesia diperkirakan angka naik terus 

meningkat hingga tahun 2025 dengan indikasi lebih dari 25 % akan mengalami 

kelumpuhan (Wiyono, 2011). Target 10 penyakit terbanyak lansia di propinsi 
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Jawa Timur nyeri sendi pencapaianya di targetkan hanya 23 % dari seluruh lansia 

terkena ancaman nyeri sendi, hal ini menjadikan tugas besar dari para kader dan 

petugas kesehatan dalam penanganan nyeri sendi (RIKESDAS, 2013).  Pada studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Posyandu Lansia Desa Randegan 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, jumlah seluruh  anggota sebanyak 

76 arang  Peserta yang datang ke posyandu lansia sekitar 70% atau sejumlah 45  

kunjungan. Kasus terbanyak yaitu nyeri sendi sekitar 71% atau sejumlah 32 orang 

dari 45 orang, penyakit yang lain yaitu gastritis, hipertensi, diabetus militus. Nyeri 

sendi yang dialami Ibu  menopause sekiar 62% atau sejumlah 20 orang dari 32 

orang, nyeri sendi yang lain terjadi pada lansia laki-laki dan ibu premenopause. 

Dari hasil wawancara 7 orang yang berkunjung   di dapatkan  4 orang mengatakan 

kaki linu-linu dan terasa kaku di lutut dan pergelangan kaki terutama saat bangun 

tidur  2 orang mengatakan tangan dan kaki sering geringgingen (kesemutan) dan 1 

orang mengatakan sakit diabetes.   

  Pada masa menopause terjadi perubahan hormonal terutama hormon 

estrogen yang mengalami penurunan. Penurunan hormon estrogen 

mempengaruhi  fungsi indungtelur. Indungtelur berfungsi memproduksi  sel-sel 

telur ini akan terus berkurang sampai pada akhirnya terhenti. Pada saat indung 

telur  sudah tidak produktif maka wanita tidak mengalami menstruasi/haid 

(Kasdu, 2002). Pada ibu menopause indungtelur tidak memproduksi sel telur 

sehingga produksi estrogen  juga menurun. kekurangan estrogen memicu 

timbulnya osteoartritis, kekurangan hormon ini dapat menyebabkan kerusakan 

matrik kolagen dan dengan sendirinya tulang rawan ikut rusak (Baziad, 2003). 
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Kolagen merupakan protein pendukung utama pada kulit,tulang, kartilago. 

Perubahan pada kolagen merupakan penyebab utama menurunnya menurunya 

fleksibilitas sendi sehingga menimbulkan rasa nyeri sendi. Nyeri kronis akan 

berpengaruh pada kesehatan baik secara fisik atau psikologis. Nyeri dapat 

menyebabkan  seseorang inaktifitas sehingga terjadi penurunan fleksibilitas 

sendi, kelemahan otot progresif dan keletihan. Nyeri ini menyebabkan  

penurunan penghasilan, menarik diri dari lingkungan sosial, demoralisasi dan 

ansietas. Hubungan personal terganggu yang mempengaruhi keluarga; akibatnya 

akan menimbulkan ketegangan, perdebatan dan perasaan tidak berdaya,  

Kolagen merupakan protein pendukung utama pada kulit,tulang, kartilago 

(Knealle dan Davis, 2011). Perubahan pada kolagen merupakan penyebab utama 

menurunnya menurunya fleksibilitas sendi sehingga menimbulkan rasa nyeri 

sendi Ibu menopause. Ibu menopause yang mengalami nyeri sendi di Posyandu 

Lansia Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo,  sebanyak 

62,5% atau 20 oarang dari 32 orang yang yang mengeluh nyeri sendi. 

  Kesiapan seorang wanita dalam menghadapi menopause sangat membantu 

dalam menjalani masa menopause. Kesiapan tersebut antara lain Mengkonsumsi 

makanan sehat, menghindari stress, berhenti merokok dan alkohol, olah raga 

teratur (Kasdu, 2002).  Pencegahan terjadinya nyeri sendi (osteoartritis) dengan  

menjaga pola makan, menghindari terjadinya obesitas dan penyakit metabolik 

serta pola kosumsi suplemen yang mengandung kondroitin dan glukosamin 

(Sallika, 2010).  Menurut teori Buckwalter, 1996; Radin, 1976) mengatakan 

bahwa individu yang berisiko mengalami Osteoartritis dapat diidentifikasi 
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dengan mudah, baik melalui kelompok pekerja, aktivitas rekreasi, atau status 

obesitas mereka (Kneale &Davis, 2011). Berdasarkan fakta dan uraian diatas 

dapat dilakukan pencegahan dengan menganalisa faktor -faktor yang berhubungan 

dengan nyeri sendi pada ibu menopause di Posyandu Desa Randegan Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.  

1.2 Identifikasi masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan Kejadian  nyeri sendi pada 

menopause di Posyandu Lansia Desa Randegan  Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

 

Faktor yang mempengaruhi : 
1. Usia 
2. IMT (Indeks Massa Tubuh) 
3. Riwayat Keluarga 
4. Riwayat Trauma 

Kejadian Nyeri Sendi 

Hasil studi pendahuluan pasien nyeri sendi sebanyak 32 orang di Posyandu 
Lansia desa Randegan  Kecamatan Tanggulangin Kabupaten  Sidoarjo. 

Gambar 1.1 Identifikasi Masalah Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan 
Kejadian  Nyeri Sendi Pada Ibu  Menopouse Di Posyandu Lansia Desa Randegan  

Kecamatan Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan faktor -faktor yang berhubungan dengan Kejadian nyeri sendi  

pada menopouse di Posyandu Lansia desa Randegan  Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten  Sidoarjo.  

1.4.2 Tujuan  khusus 

1 Menganalisis hubungan antara usia dengan kejadian nyeri sendi pada 

ibu menopause di Posyandu Lansia  Desa Randegan Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

2 Menganalisis hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan 

kejadian nyeri sendi pada ibu menopause di Posyandu Lansia  Desa 

Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

3 Menganalisis hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian nyeri 

sendi pada ibu menopause di Posyandu Lansia  Desa Randegan 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

4 Menganalisis hubungan antara riwayat trauma dengan kejadian nyeri 

sendi pada ibu menopause di Posyandu Lansia  Desa Randegan 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

5 Menganalisis faktor dominan kejadian nyeri sendi pada ibu 

menopause di Posyandu Lansia  Desa Randegan Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Teoritis  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan 

penelitian lebih lanjut yang bekaitan dengan keperawatan matenitas, 

muskuloskeletal, dan komunitas 

1.5.2    Praktis  

1. Bagi responden 

Dapat melakukan pencegahan dini  dalam  upaya     mengurangi 

nyeri sendi pada ibu menopause. 

2. Bagi peneliti  

Sebagai suatu pengalaman penelitian dan mengembangkan 

wawasan di bidang keperawatan maternitas serta melengkapi tugas 

akhir pembelajaran. 

3. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan  dalam pengkajian 

pada pasien  nyeri sendi. 
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