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HUBUNGAN ANTARA USIA MENARCHE DAN PARITAS DENGAN KEJADIAN MIOMA 

UTERI PADA IBU DI POLI KANDUNGAN RUMAH SAKIT AISYIYAH BOJONEGORO TAHUN 

2017 Ika Maret Tania1), Retno Nurhayati 1), Sudalhar2) 1)Program Studi Diploma III 

Perekam dan Informasi Kesehatan Stikes Muhammadiyah Bojonegoro 2) Program Studi 

S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Muhammadiyah Bojonegoro ABSTRAK Latar 

Belakang : Mioma uteri merupakan penyakit kedua terbanyak yang terjadi pada wanita 

di Indonesia setelah kanker serviks.  

 

Kejadian mioma uteri disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu (umur, paritas, 

genetik dan 1usia menarche). Berdasarkan faktor umur mioma paling sering 

memberikan gejala klinis antara usia 35-45 tahun. Berdasarkan faktor paritas mioma 

uteri lebih sering didapati pada wanita nullipara atau kurang subur, wanita dengan 

sekurang-kurangya dua kehamilan cukup bulan mempunyai separuh resiko untuk 

mendapat mioma.  

 

Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara usia menarche dan 

paritas dengan kejadian mioma uteri Metode : Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan analitik korelasional, dengan populasi seluruh ibu yang 

memeriksakan dirinya di Poli Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro pada bulan April 2017 

sebanyak 700 ibu dan teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling 

dengan besar sampel 75 responden.  

 

Cara pengukuran variabel dengan lembar pengumpulan data kemudian dianalisis 

menggunakan koefisien kontigensi. Hasil : Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa 

sebagian besar responden usia menarche 11-16 tahun yaitu sebanyak 50 responden 



(67%). Berdasarkan paritas bahwa sebagian kecil responden yaitu multipara sebanyak 25 

responden (33%).  

 

Serta sebagian besar responden tidak menderita mioma uteri yaitu sebanyak 43 

responden (57%). Kesimpulan : paritas berpengaruh terhadap terjadinya mioma uteri 

serta usia menarche yang terlalu dini juga mempengaruhi terjadinya mioma uteri karena 

paparan hormon estrogen. Kata Kunci : Usia menarche, paritas, kejadian mioma uteri 

Korespondensi: Ika Maret Tiana.  

 

Program Studi Diploma III Perekam dan Informasi Kesehatan Stikes Muhammadiyah 

Bojonegoro. Jl. Ahmad Yani No. 14 Kapas Bojonegoro. Email: 

stikesmuhbjngr@gmail.com. Mobile: +6281330605603 LATAR BELAKANG Angka 

kesakitan kesehatan reproduksi di negara berkembang mencapai 36% dari total beban 

penyakit sepanjang usia reproduksi wanita. Salah satu penyakit reproduksi wanita 

adalah Mioma uteri.  

 

Leimioma (dikenal dengan fibroid atau mioma ) merupakan proliferasi secara lokal pada 

sel otot polos yang dikelilingi oleh kompresi otot fiber speudokapsul. Prevalensi 

tertinggi adalah pada dekade ke lima dari usia wanita. Kemungkinan muncul 1 pada 4 

wanita kulit putih dan 1 pada 2 wanita kulit hitam (Beckman, 2010). Mioma uteri 

mempunyai ciri khas bulat, keras, berwarna putih hingga merah muda pucat, sebagian 

besar berisi otot polos dengan beberapa jaringan ikat.  

 

Mioma uteri muncul sebagai kelainan tunggal pada 2 hingga 10 % pasien infertilitas 

(Betson, 2009). Penyakit ini Jurnal Hospital Science (2019), 3(2): 20-27 ISSN: 2598-0122 

(online) 21 merupakan penyakit kedua terbanyak yang terjadi pada wanita di Indonesia 

setelah kanker serviks.  

 

Gejala mioma uteri secara medis dan sosial cukup meningkatkan morbiditas, disini 

termasuk menoragia, ketidak nyamanan daerah pelvis, dan disfungsi reproduksi. 

(Prawirohardjo, 2007). Akibat yang disebabkan secara mikro oleh mioma uteri adalah 

perdarahan, anemia, infeksi atau degenarasi (kistis maupun merah), mioma subserosa 

bertangkai kadang terpantir (twisted) yang mengakibatkan abdoment akut (Crisdion,M. 

2006).  

 

Pengaruh mioma uteri terhadap kehamilan antara lain, resiko terjadinya abortus 

bertambah karena distorsi rongga uterus, kelainan letak janin dalam rahim, sehingga 

menghalangi kemajuan persalinan, dapat terjadi inersia dan atonia uteri sehingga 

menyebabkan perdarahan pasca persalinan karena adanya gangguan mekanik dalam 

fungsi miometrium, menyebabkan plasenta sukar lepas dari dasarnya, dan mengganggu 



proses involusi dalam nifas (Hanifa Wikjosastro, 2007).  

 

Sedangkan akibat yang disebabkan secara makro oleh mioma uteri adalah mortalitas 

dan morbiditas pada pasien penderita mioma uteri meningkat. Mioma Uteri dapat 

dicegah dengan penerapan pola hidup yang sehat dan berkualitas, yaitu antara lain 

dengan rajin memeriksakan rahim terutama wanita yang pernah melakukan seks, 

memperhatikan pola makan, olah raga teratur dan menghindari rokok.  

 

Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan ibu karena adanya mioma 

uteri maka dilakukan upaya penanganan salah satunya dengan melakukan pemeriksaan 

secara dini, USG, atau lebih pasti dengan pemeriksaan kerok selaput lendir rahim 

(kuretase). Dalam dekade terakhir ada usaha mengobati mioma uteri dengan agonist 

(GnRHa).  

 

Hal ini didasarkan bahwa penyebab terjadinya mioma uteri adalah adanya rangsangan 

dari hormon estrogen terhadap sel-sel yang ada di otot rahim (Setiati, 2009). 

Berdasarkan fenomena tentang masih tingginya kejadian mioma uteri disetiap tahunnya 

yang dapat mengakibatkan meningkatnya angka kematian ibu (AKI), maka hal ini 

merupakan masalah yang urgent.  

 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengka nta“uun ntaauia menarche dan paritas 

dengan kejadian mioma uteri pada ibu di Poli Kandungan Rumah Sakit Aisyiyah 

Bojonegoro tahun 2017 METODE PENELITIAN 1. Desain Penelitian Berdasarkan lingkup 

penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah berdasarkan lingkup penelitian 

termasuk jenis penilitian inferensial.  

 

Berdasarkan tempat penelitian termasuk jenis rancangan penelitian lapangan. 

Berdasarkan waktu pengumpulan data termasuk jenis rancangan penelitian cross 

sectional. Berdasarkan ada tidaknya perlakuan termasuk jenis rancangan penelitian 

expost facto. Berdasarkan cara pengumpulan data termasuk jenis penelitian survey. 

Berdasarkan tujuan penelitian termasuk rancangan penelitian analitik korelasi. 

Berdasarkan sumber datanya termasuk rancangan penelitian sekunder. 2.  

 

Definisi Operasional Variabel (independent )Paritas adalah jumlah anak yang dilahirkan 

hidup. Parameter: belum pernah melahirkan; 1 kali melahirkan; 2 kali melahikan; =5 kali 

melahirkan. Alat ukur lembar Pengumpulan data. Skala ordinal kategori Nullipara, 

Primipara, Multipara, Grandemultipara. Variabel (independent) Usia menarche adalah 

usian pertama kali wanita mengalami mentruasi.  

 

Parameter usia pertama kali responden mengalami mentruasi. Alat ukur lembar 



pengum[pulan data skala normal dengan kategori usia <11 tahun, usia 11-16 tahun, 

usia >16 tahun. Variabel (Dependent) adalah mioma uteri merupakan sejumlah ibu yang 

telah di diagnosa menderita mioma uteri yang tercatat di rekam medik RSUD Gambiran 

Kota Kediri.  

 

Parameter terjadi mioma uteri, tidak terjadi mioma uteri. Alat ukurlembar pengumpulan 

data skala normal dengan kategori menderita Mioma uteri dan tidak menderita mioma 

uteri. 3. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar pengumpulan data.  

 

Lembar pengumpulan data di isi oleh peneliti berdasarkan keadaan yang ada. Pada 

penelitian ini tidak menggunakan blue print intrumen penelitian karena sumber 

pengambilan data penelitian ini merupakan data sekunder yaitu pengumpulan data 
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berdasarkan data rekam medis.  

 

Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas face validity, yaitu seberapa kemampuan 

sebuah HASIL 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Menarche Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa di Poli RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017 berdasarkan usia 

menarche terdapat pada tabel di bawah ini: Tabel 1 Karakteristik responden berdasarkan 

Usia menarche pada ibu di Poli Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017.  

 

No Usia Menarche Jumlah Persentase% 1 <11 tahun 25 33 2 11-16 tahun 50 67 3 >16 

tahun 0 0 Total 75 100 Sumber data Sekunder, 2014 Berdasarkan tabel 1 dapat di 

interprestasikan bahwa sebagian besar (67%) responden usia menarche 11-16 tahun. 2. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Poli 

Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017berdasarkan paritas terdapat pada tabel 

di bawah ini: Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan paritas pada ibu di Poli 

Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017.  

 

No Tingkat Paritas Jumlah Persentase% 1 Nullipara 17 23 2 Primipara 17 23 3 Multipara 

25 33 4 Grandemultipara 16 21 Total 75 100 Berdasarkan tabel 2 dapat di 

interprestasikan bahwa sebagian kecil (33%) responden yaitu multipara. 3. Karakteristik 

Responden Berdasarkan Mioma Uteri Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Poli 

Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017 berdasarkan mioma uteri terdapat pada 

tabel di bawah ini: Tabel 3 Karakteristik responden berdasarkan kejadian mioma uteri 

Pada ibu di Poli Kandungan.  
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3 dapat di interprestasikan bahwa sebagian besar (57%) responden tidak menderita 



mioma uteri. 4. Hubungan antara usia menarche dengan mioma uteri pada ibu di Poli 

Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. Tabel 4 Distribusi Tabulasi Silang 

Hubungan antara usia menarche dengan mioma uteri pada ibu di Poli Kandungan RS 

Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017.  

 

N o Usia Menarche Mioma uteri Total Nilai P OR (Lower- Upper) Menderita Tidak 

menderita n % N % N % 1 <11 17 22,7 8 10,7 25 100 ,002 ,234 2 11-16 15 20,0 35 46,7 

50 100 3 >16 0 0 0 0 0 0 Jumlah 32 42,7 43 35,0 75 100 Berdasarkan tabel 4 hubungan 

antara usia menarche dengan mioma uteri didapatkan bahwa usia menarche <11 tahun 

yaitu 17 responden (22,7%) menderita mioma uteri sementara 8 responden (10,7%) 

tidak menderita mioma uteri.  

 

Yang usia menarche 11- 16 ada 15 responden (20,0%) menderita mioma uteri sementara 

ada 35 responden (46,7%) yang tidak menderita mioma uteri. Analisis untuk mengetahui 

hubungan antara usia menarche dengan mioma uteri di Poli Kandungan RS Aisyiyah 

Bojonegoro tahun 2017 menggunakan koefisien kontingensi (Chi Square) diperoleh nilai 

P =02(< d r ss5% a 05)shingga dapat di simpulkan Ha di terima dan Ho di tolak, artinya 

terdapat hubungan antara usia menarche dengan mioma uteri di Poli Kandungan RS 

Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. 5. Hubungan antara paritas dengan mioma uteri di 

Poli Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017.  

 

N0 Mioma uteri Jumlah Persentase% 1 Menderita 32 43 2 Tidak Menderita 43 57 Total 
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Tabel 5 Distribusi Tabulasi Silang Hubungan antara paritas dengan mioma uteri pada 

ibu di Poli Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. Berdasarkan tabel 5 

hubungan antara paritas dengan mioma uteri bahwa pada ibu nullipara ada 14 

responden (18,7%) menderita mioma uteri sementara 3 responden (4,0%) tidak 

menderita mioma uteri. Pada ibu primipara ada 4 responden (5,3%) menderita mioma 

uteri, sementara 13 responden (17,3%) tidak menderita mioma uteri.  

 

Pada ibu multipara ada 9 responden (12,0%) menderita mioma uteri sementara 16 

responden (21,3%) yang tidak menderita mioma uteri. Pada ibu grandemultipara ada 5 

reponden (6,7%) yang menderita mioma uteri dan ada 11 responden (14,7%) yang tidak 

menderita mioma uteri. Analisis untuk mengetahui hubungan antara paritas dengan 

mioma uteri pada ibu di RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017 menggunakan koefisien 

kontingensi (Chi Square) diperoleh nilai P =0,02 (< d taif ignifikai a ,0se dapat di 

simpulkan Ha di terima dan Ho di tolak, artinya terdapat hubungan antara paritas 

dengan mioma uteri pada ibu di Poli Kandungan di RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. 

6.  

 



Hubungan antara usia menarche dan paritas dengan kejadian mioma uteri pada ibu di 

Poli Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. No Paritas Mioma uteri Total Nilai 

P OR (Lower - Upper) Menderita Tidak Menderita N % N % n % 1 Nullipara 14 18,7 3 4,0 

17 100 ,002 ,878 2 Primipara 4 5,3 13 17,3 17 100 3 Multipara 9 12,0 16 21,3 25 100 4.  

 

Grandem ultipara 5 6,7 11 14,7 16 100 Jumlah 32 42,7 4 57,3 75 100 Jurnal Hospital 

Science (2019), 3(2): 20-27 ISSN: 2598-0122 (online) 25 Tabel 6 Hubungan antara usia 

menarche dan paritas dengan kejadian mioma uteri pada ibu di Poli Kandungan RS 

Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. A n a l i s i s ini mengunakan uji regresi logistik 

dengan metode Enter, Hasil analisis multivariat menunjukan ada 2 variabel independen 

yaitu usia menarche secara statistik yaitu OR = ,234 dan paritas OR =,878 . 

PEMBAHASAN 1. Mengidentifikasi Usia menarche pada ibu di Poli Kandungan RS 

Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017.  

 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat di interprestasikan bahwa sebagian besar responden usia 

menarche 11-16 tahun yaitu sebanyak 50 responden (67%) dari 75 responden. Usia 

menarche adalah mentruasi pertama yang biasanya terjadi pada perempuan umur 

12-13 tahun dalam rentan umur 10-16 tahun. Dalam keadaan normal menarche di awali 

dengan periode pematangan yang dapat memakan waktu 2 tahun (Misaroh, 2009). 2.  

 

Mengidentifikasi Paritas pada ibu di Poli Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 

2017. Berdasarkan tabel 5.5 dapat di interprestasikan bahwa sebagian kecil responden 

yaitu multipara sebanyak 25 responden (33%) dari 75 responden. Dari segi paritas 

banyak terjadi pada multipara karena akibat dari gangguan reproduksi, baik gangguan 

proses kehamilan maupun akibat penyakit (Manuaba, 2000).  

 

Menurut Prawirohardjo (2009), paritas dapat dibedakan menjadi primipara, multipara, 

dan grandemultipara. Mioma uteri lebih sering didapati pada wanita nullipara atau 

kurang subur, tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah infertilitas menyebabkan 

mioma uteri atau sebaliknya mioma uteri yang menyebabkan infertilitas, atau apakah 

kedua keadaan ini saling mempengaruhi (Setiati, 2009).  

 

Infertilitas atau kemandulan itu terjadi karena adanya desakan sekitar saluran telur yang 

menyebabkan penutupan total atau sebagian juga terjadi gangguan migrasi sel telur 

dan spermatozoa sehingga mengalami kemandulan (Manuaba, 2009). 3. 

Mengidentifikasi kejadian mioma uteri pada ibu di Poli Kandungan RS Aisyiyah 

Bojonegoro tahun 2017. Berdasarkan tabel 5.5  

 

dapat di interprestasikan bahwa sebagian besar responden tidak menderita mioma uteri 

yaitu sebanyak 43 responden (57%) dari 75 responden. Leimioma (dikenal dengan 



fibroid atau mioma ) merupakan proliferasi secara lokal pada sel otot polos yang 

dikelilingi oleh Koefisien P OR Langkah 1 Usia menarche -1,451 ,016 ,234 Paritas -2,359 

,007 ,095 Langkah 2 Paritas -,130 ,879 ,878 Langkah 3 Paritas -,264 ,715 ,768 Constant 

1,418 ,027 4,128 Tania IM, Nurhayati R, Sudalhar/ Hubungan Antara Usia Menarche Dan 

Paritas 26 kompresi otot fiber speudokapsul. Prevalensi tertinggi adalah pada dekade ke 

lima dari usia wanita.  

 

Kemungkinan muncul 1 pada 4 wanita kulit putih dan 1 pada 2 wanita kulit hitam 

(Beckmann, 2010). Etiologi dari terjadinya mioma uteri belum diketahui secara pasti, 

tetapi terdapat suatu interaksi hubungan yang rumit tentang faktor hormonal, faktor 

genetik faktor pertumbuhan dan biologi molekuler dari tumor jinak.  

 

Faktor-faktor itulah yang mungkin bertanggung jawab untuk memulai perubahan 

genetik yang ditemukan pada mioma termasuk kelainan intrinsik miometrium adalah 

peningkatan kongenital reseptor di miometrium, perubahan hormon atau respon 

terhadap cedera iskemik pada saat mentruasi.Setelah dibentuk perubahan-perubahan 

genetik dipengaruhi oleh hormon estrogen dan pertumbuhan, atau dapat disimpulkan 

terjadinya mioma uteri ini terutama adalah adanya rangsangan dari hormon estrogen 

terhadap sel-sel yang ada di otot rahim (Parker, 2007). 4.  

 

Analisa Hubungan antara usia menarche dengan kejadian mioma uteri pada ibu di Poli 

Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. Berdasarkan tabel 5.7 hubungan 

hubungan antara usia menarche dengan mioma uteri didapatkan bahwa usia menarche 

<11 tahun yaitu 17 responden (22,7%) menderita mioma uteri sementara 8 responden 

(10,7%) tidak menderita mioma uteri.  

 

Yang usia menarche 11-16 ada 15 responden (20,0%) menderita mioma uteri sementara 

ada 35 responden (46,7%) yang tidak menderita mioma uteri. Dari hasil Analisis untuk 

mengetahui hubungan antara usia menarche dengan mioma uteri di Poli Kandungan RS 

Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017 menggunakan koefisien kontingensi (Chi Square) 

diperoleh nilai P =0,02 (p < a)pad if ignifikai (= ,0, e padsln Ha di terima dan Ho di tolak, 

artinya terdapat hubungan antara usia menarche dengan mioma uteri di Poli 

Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. 5.  

 

Analisa Hubungan antara paritas dengan kejadian mioma uteri pada ibu di Poli 

Kandungan RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2017. Berdasarkan tabel 5.8 hubungan antara 

paritas dengan mioma uteri bahwa pada ibu nullipara ada 14 responden (18,7%) 

menderita mioma uteri sementara 3 responden (4,0%) tidak menderita mioma uteri. 

Pada ibu primipara ada 4 responden (5,3%) menderita mioma uteri, sementara 13 

responden (17,3%) tidak menderita mioma uteri.  



 

Pada ibu multipara ada 9 responden (12,0%) menderita mioma uteri sementara 16 

responden (21,3%) yang tidak menderita mioma uteri. Pada ibu grandemultipara ada 5 

reponden (6,7%) yang menderita mioma uteri dan ada 11 responden (14,7%) yang tidak 

menderita mioma uteri. Jurnal Hospital Science (2019), 3(2): 20-27 ISSN: 2598-0122 

(online) 27 DAFTAR PUSTAKA Arfiany, Renny. 2016.  
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