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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah infertilitas dapat memberikan dampak besar bagi pasangan 

suami-istri, selain menyebabkan masalah medis, infertilitas juga dapat 

menyebabkan masalah ekonomi maupun psikologis. Pasangan infertile akan 

menjalani proses panjang dari evaluasi pengobatan, dimana proses ini dapat 

menjadi beban fisik dan psikologis bagi pasangan infertil.
1 

Infertilitas adalah kegagalan suatu pasangaan untuk mendapatkan 

kehamilan sekurang-kurangnya dalam 12 bulan berhubungan seksual secara 

teratur tanpa kontrasepsi. Infertilitas dapat dibedakan menjadi primer dan 

sekunder. Dikatakan sebagai infertilitas primer jika sebelumnya pasangan suami 

istri belum pernah mengalami kehamilan. Sedangkan yang disebut infertilitas 

sekunder jika pasangan pernah memperoleh kehamilan sebelumnya.
1,2 

 

Pada penelitian yang dilakukan tahun 2010 di 190 negara terdapat 1,9% 

wanita berusia 20-44 tahun yang mengalami infertilitas primer. Diperkirakan 48,5 

juta pasangan tidak dapat memperoleh keturunan dalam jangka 5 tahun 

pernikahan.
3 

Prevalensi infertilitas idiopatik bervariasi antara 22-28%. Studi 

terbaru menunjukkan diantara pasangan yang berkunjung ke klinik fertilitas, 

sebesar 21% perempuan berumur dibawah 35 tahun dan 26% perempuan berumur 

diatas 35 tahun.
2 

Sedangkan di Indonesia, terdapat ±12% atau 3 juta pasangan 

suami istri yang mengalami infertilitas. Sekitar 50% dapat ditolong untuk 

menangani masalah infertil, selebihnya harus mengadopsi atau hidup tanpa anak.
4
 

Faktor penyebab infertilitas bias dari pihak istri (65%), suami (20%), 

ataupun kondisi lain yang tidak diketahui (15%). Penyebab infertilitas pada 

wanita dapat diklasifikasikan menjadi gangguan ovulasi, gangguan tuba dan 

pelvis, dan gangguan uterus. Penyebab infertilitas paling umum adalah kegagalan 

ovulasi. Keadaan ini dapat terjadi akibat hipersekresi hormon-hormon reproduksi; 

atau dapat akibat kelainan ovarium yang tidak memungkinkan terjadinya ovulasi. 

Gangguan ovulasi dapat berupa gangguan pada siklus menstruasi, insufisiensi 
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ovarium primer, dan SPOK. Gangguan ovulasi juga dapat diklasifikasikan 

berdasarkan siklus menstruasi.
1,5,6 

Menstruasi adalah perubahan siklik dan periodik uterus yang disertai 

pelepasan endometrium. Menstruasi dapat dinilai berdasarkan siklus, lama haid, 

dan jumah darah yang dikeluarkan selama satu siklus. Normalnya satu siklus 

berlangsung antara 24-35 hari, lamanya 3-7 hari, dengan jumlah darah yang 

dikeluarkan tidak melebihi 80 ml atau dapat dilihat dari frekuensi mengganti 

pembalut sebanyak 2-6 kali per hari.
2 

Gangguan menstruasi merupakan masalah yang cukup sering ditemukan di 

layanan kesehatan primer. Pada penelitian lain didapatkan hanya 38% wanita yang 

menganggap perdarahan yang banyak pada menstruasi sebagai masalah. Hanya 

60% yang menjadikan ini alas an untuk berobat, padahal 76% dokter yang 

menerima kasus tersebut menganggap sebagai kasus yang perlu dirujuk. Hal ini 

menunjukkan masih rendahnya kesadaran wanita terhadap masalah gangguan 

menstruasi.
22 

Beberapa studi telah dilakukan untuk mengetahui hubungan siklus 

menstruasi dengan infertilitas. Salah satunya yang dilakukan oleh Devita Diatri 

pada tahun 2015. Penelitian dilakukan dengan metode cross sectional dan 

mendapatkan hasil bahwa ada hubungan siklus menstruasi dan infertilitas, tapi 

tidak dijelaskan pola menstruasi seperti apa yang terjadi pada pasien infertil. 

Belum banyak studi yang dilakukan untuk mengetahui pola menstruasi seperti apa 

yang terjadi pada infertilitas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat 

judul Hubungan pola menstruasi terhadap kejadian infertilitas.
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah bagaimana hubungan pola 

menstruasi dengan kejadian infertilitas di RSUD Raden Mattaher Jambi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pola 

menstruasi dengan kejadian infertilitas di RSUD Raden Mattaher Jambi. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan karakteristik usia dan pekerjaan responden. 

2. Mendeskripsikan gambaran pola menstruasi pada pasien infertil. 

3. Menganalisis hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian 

infertilitas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap: 

1. Bidang Penelitian 

Peneliti diharapkan dapat mencari hubungan pola menstruasi dengan 

kejadian infertilitas serta mendapat pengalaman saat melakukan 

penelitian. 

2. Bidang Pendidikan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai data dan saran untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai hubungan pola mestruasi terhadap 

kejadian infertilitas. 

3. Bidang Pelayanan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat tentang hubungan pola menstruasi dengan kejadian 

infertilitas. Agar masyarakat lebih peduli pada kesehatan system 

reproduksinya, terutama gangguan menstruasi. 


