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Leiomyoma uteri merupakan neoplasma jinak yang berasal dari otot polos 

rahim dan memiliki angka kejadian yang tinggi, namun masih jarang diteliti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik penderita leiomyoma uteri 
untuk digunakan sebagai bahan acuan serta bahan evaluasi dalam usaha menekan 
angka kejadian dan perbaikan pelayanan bagi penderita. 

Studi dilakukan dengan memelajari rekam medis pasien kemudian menilai 
gambaran umum penderita yaitu usia, riwayat keluarga, indeks masa tubuh, status 
haid, kebiasaan olahraga, penggunaan kontrasepsi oral, kehamilan, kelahiran, 
merokok, riwayat cedera rahim dan menarche . Data yang terekam dikumpulkan dan 
dimasukkan dalam database, kemudian dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian diperoleh dari 145 penderita dengan mayoritas adalah 
perempuan berusia lebih dari 40 tahun (69.7%). Leiomyoma uteri banyak menyerang 
penderita yang belum menopause (31%). Terdapat 4 penderita (2.8%) yang 
menggunakan kontrasepsi oral dan lebih banyak penderita dengan riwayat menarche 
antara 12-13 tahun (15.2%). Jumlah leiomyoma uteri juga lebih banyak pada 
penderita dengan riwayat kehamilan kurang atau sama dengan 2 kali (35.2%) dan 
penderita dengan riwayat kelahiran dimana mayoritas kurang dari sama dengan dua 
kelahiran (37.2%). Mayoritas penderita leiomyoma uteri adalah tidak pernah 
mengonsumsi rokok  (63.4%). Selain itu pula, bahwa jumlah paling banyak 
leiomyoma uteri pada penderita dengan Indeks Massa Tubuh yang overweight 
(29,7%). Sedangkan tidak didapatkan data pada seluruh rekam medis mengenai 
riwayat keluarga, kebiasaan olahraga dan riwayat cidera uterus. Sehingga pada 
penelitian ini, mayoritas penderita leiomyoma uteri adalah perempuan pada usia lebih 
dari 40 tahun dan masih haid atau perimenopause dengan riwayat kehamilan dan 
kelahiran kurang dari atau sama dengan 2 kali, tidak pernah mengonsumsi rokok dan 
berat badan lebih dari normal. Dengan kurangnya keterangan, masih diperlukan 
penelitian lebih lanjut dengan data lebih lengkap untuk akurasi data yang lebih baik. 
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