
ABSTRAK 
 

Analisis Faktor Resiko Gejala Prolaps Organ Panggul (POP) Pada Pasien 
Menopause Di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo 
 
Rizqy Rahmatyah, 011311133032. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 
Surabaya, Indonesia. 
 
Pendahuluan : Prolapse organ panggul didefinisikan penurunan atau herniasi 
dari organ panggul yang meliputi uterus (uterine prolaps), ujung vagina (apical 
vaginal prolaps), vagina anterior (cystocele), atau vagina posterior (rectocele). 
Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory-6 (POPDI-6 merupakan satu bentuk 
kuisioner guna mengetahui kualitas hidup bagi wanita dengan kelainan otot 
panggul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasien 
menopause dengan tanda-tanda gejala POP di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo. 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan metode 
cross-sectional dan teknik pusposive sampling. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pasien Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo. Kuesioner, digunakan untuk 
mengumpulkan data. SPSS digunakan untuk mendapatkan analisa data. 
 
Hasil : Terdapat 56 pasien yang menjadi subyek pada penelitian ini. Data 
dianalisis dengan uji chi-square, mann-whitney dan uji korelasi Spearman’s rho 
menggunakan SPSS 21.0. Didapatkan 13 responden (23.2%) yang memiliki 
gejala POP berdasar POPDI-6, namun dengan hasil skor tertinggi hanya 45.8 
(cut-off 75). Korelasi signifikan didapatkan pada hubungan usia awal 
menopause dengan gejala berkemih tidak tuntas (p=0.036). 
 
Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan signifikan antara gejala POP dengan 
variable yag diteliti (usia, lama menopause, jumlah paritas, riwayat persalinan 
pervaginam), namun terapat hubungan signifikan dengan usia awal menopause 
dan merupakan factor resiko gejala tonjolan turun dari vagina dan buang air 
besar tidak lancer pada pasien di Poli Geriatri RSUD Dr Soetomo. 
 
Kata kunci : Prolapse Organ Panggul, POPDI-6, Menopause, Geriatri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR RISIKO RIZQY RAHMATYAH


	1 - Sampul Luar
	2 - Sampul Dalam
	3 - Lembar Prasyarat
	4 - Lembar Orisinalitas
	5 - Lembar Publikasi
	6 - Lembar Pengesahan
	7 - Ucapan Terimakasih
	8 - Ringkasan
	9 - Abstrak
	10 - Abstract
	11 - Daftar Isi
	12 - Daftar Gambar
	13 - Daftar Tabel
	14 - BAB 1
	15 - BAB 2
	16 - BAB 3
	17 - BAB 4
	18 - BAB 5
	19 - BAB 6
	20 - BAB 7
	21 - Daftar Pustaka
	22 - Lampiran



