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BAB I

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Sindroma Ovarium Polikistik atau SOPK adalah penyakit endokrin yang 

terjadi pada wanita usia reproduktif yang ditandai dengan beberapa manifestasi 

klinis seperti hiperandrogen, disfungsi ovarium, dan gambaran polikistik 

ovarium pada pemeriksaan USG (McCartney dan Marshall, 2016). Sekitar 116 

juta wanita di dunia pada tahun 2010 menderita SOPK (Vos et al., 2012). 

SOPK menyerang wanita pada usia reproduktif dan manifestasi klinis dari 

penyakit ini muncul setelah pubertas (Bremer, 2010). Namun, seringkali SOPK 

baru didiagnosis setelah wanita berusia 20 – 30 tahun oleh karena kurangnya 

pengetahuan mengenai penyakit ini (Gunning, 2017). Seperti yang diketahui 

bahwa SOPK berhubungan erat dengan keadaan hiperandrogen. Namun, seiring 

dengan bertambahnya usia, kadar testosteron atau androgen dalam tubuh akan 

secara fisiologis menurun, yang berefek pada kembali normalnya menstruasi 

dan ovulasi (Grassi, 2019).  

Pada tahun 1990, National Institute of Health (NIH) mendefinisikan SOPK 

sebagai hiperandrogen dan anovulasi (oligomenore atau amenore). Kedua 

keadaan ini kemudian menjadi kriteria dalam mendiagnosis SOPK. 

Selanjutnya, kriteria ini disempurnakan oleh kriteria Rotterdam pada tahun 

2003 dengan menambah gambaran polikistik ovarium pada pemeriksaan USG 

sebagai salah satu kriterianya. Meskipun gold standard diagnosis SOPK masih 

diperdebatkan, namun, pedoman klinis dasar dari Endocrine Society’s dan NIH 
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Evidence-Based Methodology Executive Summary merekomendasikan 

penggunaan kriteria Rotterdam untuk diagnosis SOPK (Legro, 2017). 

Penegakan diagnosis berdasarkan kriteria Rotterdam harus mencakup 2 dari 

3 kriteria berikut: oligo- atau anouvolasi, hiperandrogen yang dilihat secara 

klinis maupun pemeriksaan biokimia, serta gambaran polikistik ovarium pada 

pemeriksaan USG (Azziz, 2006). Menurut beberapa penelitian, disebutkan juga 

bahwa SOPK merupakan suatu sindroma sistemik yang dalam jangka panjang 

dapat menyebabkan beberapa penyakit metabolik seperti diabetes melitus, 

hipertensi, dislipidemia, dan yang lainnya. Faktor risiko dari SOPK antara lain 

adalah usia, lingkungan, faktor genetik, Indeks Massa Tubuh (IMT), serta 

paparan androgen. Tanda dan gejala penderita SOPK dapat berbeda sesuai 

dengan kondisi penderita (Goodarzi et al., 2011).  

 Dalam perjalanan hidup seorang wanita, terjadi berbagai kondisi hormonal 

yang dapat mempengaruhi risiko terjadinya SOPK. Hormon androgen, yang 

diduga menjadi salah satu etiologi terjadinya penyakit ini, akan meningkat 

pada usia remaja dan dewasa, namun perlahan-lahan akan turun saat mendekati 

waktu menopause (Davison, 2005).  

Pola hidup dan lingkungan diiketahui dapat mempengaruhi proses serta 

fenotip penyakit SOPK. Berat badan yang berlebih yang disebabkan pola hidup 

yang kurang sehat dapat menyebabkan manifestasi klinis SOPK menjadi lebih 

buruk, serta dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit penyerta (Goodarzi 

et al., 2011). Diketahui paparan zat-zat tertentu seperti Bisphenol A, dapat 

mengganggu fungsi hormon pada wanita (Goodarzi et al., 2011). 
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Faktor genetik yang diturunkan dari keluarga diketahui dapat 

mempengaruhi kadar hormon androgen, serta resistensi insulin. Selain itu, 

diketahui faktor genetik dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit 

penyerta. Sekitar 20-40% wanita keturunan pengidap SOPK, memiliki 

penyakit ini (Goodarzi et al., 2011). 

Perubahan epigenetic yang terjadi pada masa pertumbuhan janin, dapat 

mempengaruhi terjadinya penyakit SOPK. Pada masa pertumbuhan janin, 

diketahui dapat terjadi prenatal testosterone excess program permanent 

PCOS-like phenotype, yaitu terjadi paparan androgen yang berlebih, serta 

mengganggu fungsi hormonal, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya 

SOPK dikemudian hari (Goodarzi et al., 2011). 

Wanita dengan SOPK juga memberikan efek terhadap berat badannya. Pada 

penderita SOPK, berat badan cenderung naik dan menyebabkan perubahan pada 

indeks masa tubuh (IMT) menjadi overweight, bahkan obesitas (Moran et al., 

2010). Walaupun studi mengenai hubungan resistensi insulin dan obesitas 

masih belum diketahui secara pasti, obesitas memiliki peran penting terhadap 

terjadinya resistensi insulin melalui mekanisme inflamasi dan disfungsi 

mitokondria (Ye, 2013). Terlepas dari SOPK pun, obesitas seringkali 

menyebabkan gangguan dari sistem reproduksi wanita, yang ditandai dengan 

menstruasi yang tidak teratur dan anovulasi (Sam, 2007). 

Walaupun patogenesis SOPK kompleks dan masih belum dapat diketahui 

secara pasti, namun pada dasarnya gangguan pensinyalan hormon GnRH dan 

resistensi insulin memegang peran penting pada etiologi terjadinya penyakit ini 

(Wiweko dan Mulya, 2008).  Gangguan pensinyalan yang dimakud adalah rasio 
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sekresi hormon Luteinizing Hormone (LH) terhadap Follicle-Stimulating 

Hormone (FSH) yang menyebabkan gangguan pada sel teka dan granulosa di 

ovarium, sehingga memberikan efek sekresi hormon androgen yang berlebih  

dan menyebabkan hiperandrogen (Legro, 2017). 

Penyebab SOPK lain yang diketahui adalah resistensi insulin (Legro, 2017). 

Resistensi insulin didefinisikan sebagai ketidakmampuan insulin untuk 

menjalankan fungsi fisiologisnya. Resistensi insulin menyebabkan gangguan 

pada proses metabolisme glukosa yang dapat menyebabkan sel tubuh tidak 

memiliki kadar glukosa yang cukup, yang kemudian dapat mengakibatkan 

hiperinsulinemia sebagai bentuk kompensasi tubuh (Goodarzi et al, 2011).  

Hiperinsulinemia yang terjadi diketahui dapat meningkatkan risiko 

terjadinya hiperandrogen karena penurunan kadar Sex Hormone-Binding 

Globulin (SHBG), yang berfungsi mengikat hormon androgen serta testosteron 

yang ada di dalam darah (McCartney dan Marshall, 2016). Selain itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Legro menyebutkan bahwa, penderita SOPK dengan 

hiperandrogen dapat meningkatkan kadar insulin di dalam tubuh. Legro 

mencatat ada korelasi linear antara kadar androgen terhadap insulin (Legro, 

2017). Berdasarkan hal tersebut, resistensi insulin memegang peran dalam 

defek metabolik sekaligus menjadi salah satu etiologi terjadinya SOPK 

(Wiweko dan Mulya, 2008). Oleh karena itu, resistensi insulin dan 

hiperandrogen merupakan proses lingkaran yang saling mempengaruhi dan 

mendorong satu sama lain. 

Risiko lain dari SOPK diketahui dapat menyebabkan infertilitas. Gangguan 

fungsi hormonal pada penderita SOPK memiliki efek penting terhadap etiologi 
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terjadinya infertilitas. Gangguan fungsi hormonal pada penderita SOPK akan 

mengganggu terjadinya proses folikulogenesis, serta ovulasi (Sirmans dan Pate, 

2013). 

Resistensi insulin diketahui juga mempunyai efek pada gangguan proses 

metabolisme dan reproduksi, diantaranya adalah hipertensi, dislipidemi, dan 

diabetes melitus (Sharpless, 2003). Resistensi insulin memberikan efek berupa 

intoleransi glukosa yang menjadi salah satu faktor predisposisi terjadinya 

diabetes melitus tipe 2 (Goodarzi et al., 2011). Dislipidemia juga sering 

ditemukan pada penderita SOPK yang ditandai dengan tingginya kadar 

trigliserida dan rendahnya kadar High Density Lipoprotein (HDL). Resistensi 

insulin memegang peran penting dalam terjadinya dislipdemia melalui 

mekanisme lipolysis dan mengubah ekspresi dari lipoprotein lipase dan hepatic 

lipase (Lath et al., 2015). Selain itu, hipertensi pada penderita SOPK juga 

diperantai oleh resistensi insulin dan hiperinsulinemia, dimana kedua keadaan 

ini menyebabkan hipertrofi dari otot polos pembuluh darah, yang selanjutnya 

menyebabkan penurunan fungsi pembuluh darah, gangguan dari mekanisme 

vasodilatasi, serta aktivasi dari sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) 

dan retensi sodium (Sciccchitano et al., 2012). Diketahui prevalensi penderita 

SOPK yang memiliki penyakit penyerta sebanyak 33,4% (Ehrmann et al., 

2006).  

Diketahui tidak semua penderita SOPK secara langsung memiliki penyakit 

penyerta. Menurut Anagnostis dan kawan-kawan (2018), penyakit penyerta 

yang terjadi pada penderita SOPK membutuhkan waktu yang lama sampai 

gejala penyakit tersebut benar-benar muncul. Mereka mengatakan bahwa 
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membutuhkan proses follow-up belasan tahun dari penderita SOPK terdiagnosa, 

untuk mengetahui penyakit penyerta apa yang muncul (Anagnostis, Tarlatzis, 

dan Kauffman, 2018). 

Studi mengenai SOPK di Indonesia, khususnya Surabaya, masih sangat 

terbatas. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan studi mengenai 

profil penderita SOPK berdasarkan rerata penderita, usia, penegakan diagnosis, 

penyakit penyerta, serta IMT di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 

2013 – Desember 2018. 

1.2 Rumusan Masalah : 

1. Berapa rerata penderita SOPK di RSUD Dr.Soetomo periode Januari 

2013 - Desember 2018? 

2. Bagaimana profil penderita SOPK di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

periode Januari 2013 – Desember 2018 berdasarkan usia? 

3. Bagaimana profil penderita SOPK di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

periode Januari 2013 - Desember 2018 berdasarkan penegakan 

diagnosis? 

4. Bagaimana profil penderita SOPK di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

periode Januari 2013 - Desember 2018 berdasarkan penyakit penyerta? 

5. Bagaimana profil penderita SOPK di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

periode Januari 2013 - Desember 2018 berdasarkan IMT? 

1.3 Tujuan Penelitian : 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui  profil penderita Sindroma Ovarium Polikistik di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya periode Januari 2013 - Desember 2018. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi rerata penderita SOPK di RSUD Dr.Soetomo 

Surabaya periode Januari 2013 - Desember 2018. 

2. Mengidentifikasi profil penderita SOPK di RSUD Dr.Soetomo 

Surabaya periode Januari 2013 – Desember 2018 berdasarkan usia. 

3. Mengidentifikasi profil penderita SOPK di RSUD Dr.Soetomo 

Surabaya periode Januari 2013 - Desember 2018 berdasarkan 

penegakan diagnosis.  

4. Mengidentifikasi profil penderita SOPK di RSUD Dr.Soetomo 

Surabaya periode Januari 2013 - Desember 2018 berdasarkan penyakit 

penyerta. 

5. Mengidentifikasi profil penderita SOPK di RSUD Dr.Soetomo 

Surabaya periode Januari 2013 - Desember 2018 berdasarkan IMT. 

1.4 Manfaat Penelitian : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

terhadap penyakit SOPK, sehingga dapat mengambil langkah edukatif dan 

preventif terhadap terjadinya SOPK. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan data yang diperoleh dapat menjadi 

referensi untuk menyusun strategi preventif, kuratif, serta manajemen terapi 

pada penyakit SOPK dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. 
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