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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Endometriosis 

a. Pengertian 

Endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang 

ditandai dengan adanya jaringan endometrium diluar kavum uteri 

yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya jaringan 

ektopik ini dapat ditemukan pada pelvik, ovarium dan septum 

rektovagina.12 

b. Penyebab dan Faktor Risiko 

Penyebab terjadinya endometriosis sampai saat ini masih 

belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa teori telah 

dikemukakan dan dipercaya sebagai mekanisme dasar 

endometriosis. Beberapa teori tersebut antara lain : 

1) Teori Menstruasi Retrograde 

Teori ini dikemukakan oleh Sampson pada tahun 1927, 

di mana terjadi refluks (darah menstruasi mengalir balik) melalui 

saluran tuba ke dalam rongga pelvis. Darah yang berbalik ke 

rongga peritoneum diketahui mampu berimplantasi pada 

permukaan peritoneum dan merangsang metaplasia peritoneum 

yang kemudian akan merangsang angiogenesis. Saat ini, teori ini 
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tidak lagi menjadi teori utama, karena teori ini tidak dapat 

menjelaskan keadaan endometriosis di luar pelvis.13  

2) Teori Imunologik dan Genetik 

Gangguan pada imunitas terjadi pada wanita yang 

menderita endometriosis. Dmowski mendapatkan adanya 

kegagalan dalam sistem pengumpulan dan pembuangan zat-zat 

sisa saat menstruasi oleh makrofag dan fungsi sel NK yang 

menurun pada endometriosis.14  

3) Teori Metaplasia 

Teori metaplasia ini dikemukakan oleh Robert Meyer 

yang menyatakan bahwa endometriosis terjadi karena 

rangsangan pada sel-sel epitel yang berasal dari sel epitel 

selomik pluripoten dapat mempertahankan hidupnya di daerah 

pelvis, sehingga terbentuk jaringan endometriosis. Teori ini 

didukung oleh penelitian yang dapat menerangkan terjadinya 

pertumbuhan endometriosis di toraks, umbilikus dan vulva.15  

4) Teori Emboli Limfatik dan Vascular 

Teori ini dapat menjelaskan mekanisme terjadinya 

endometriosis di daerah luar pelvis. Daerah retroperitoneal 

memiliki banyak sirkulasi limfatik. Suatu penelitian 

menunjukkan bahwa pada 29% wanita yang menderita 

endometriosis ditemukan nodul limfa pada pelvis. Hal ini dapat 
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menjadi salah satu dasar teori akan endometriosis yang terjadi di 

luar pelvis, contohnya di paru.15 

c. Gejala 

Pada umumnya wanita dengan endometriosis tidak memiliki 

gejala. Gejala pada umumnya terjadi karena menstruasi dan 

bertambah hebat setiap tahunnya karena pembesaran daerah 

endometriosis. Gejala yang paling sering terjadi adalah nyeri pelvik, 

dismenorea (nyeri ketika menstruasi), dispareunia (nyeri ketika 

senggama), dan infertilitas (gangguan kesuburan, tidak dapat 

memiliki anak). Nyeri yang terjadi tidak berkaitan dengan besarnya 

endometriosis.16 Intensitas nyeri pada endometriosis tidak berbeda 

dengan nyeri yang disebabkan oleh kelainan lainnya. Namun 

didapatkan perbedaan intensitas nyeri pada wanita dengan 

endometriosis yang berat dan ringan. Pada wanita dengan 

endometriosis berat, sering didapatkan dichezia (nyeri saat buang air 

besar) dibandingkan pada wanita dengan endometriosis ringan.17  

Gejala dan tanda endometriosis sangat bervariasi, pasien 

dengan endometriosiosis berat kadang tanpa gejala, sedangkan 

endometriosis yang minimal dapat menimbulkan gejala yang berat. 

Gejala-gejala yang sering ditemukan pada endometriosis adalah 

dismenorea (25–80%), infertilitas (15–25%), nyeri panggul, 

dispareunia, perdarahan uterus disfungsional, nyeri perut, nyeri 

supra pubik, sampai dysuria.12  
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1) Nyeri Pelvik 

Nyeri panggul merupakan tanda utama endometriosis, 

dengan ciri khas nyeri bersifat kronis dan berulang, timbul 

sebagai dismenorea didapat atau sekunder. Nyeri biasanya 

terjadi 24–48 jam sebelum menstruasi dan mereda beberapa saat 

setelah timbul menstruasi. Namun rasa tidak nyaman dapat 

terjadi selama seluruh interval menstruasi. Nyeri ditandai 

konstan, biasanya pada pelvis atau punggung bawah (sakrum). 

Namun nyeri mungkin unilateral atau bilateral dan dapat 

menyebar ke tungkai bawah atau selangkang. Jika dibandingkan 

dengan dismenorea primer, nyeri pelvis lebih konstan dan jarang 

timbul dibagian garis tenga tubuh. Gejala-gejala pelvis lainnya 

adalah kejang yang berat, rasa berat pada panggul dan tekanan 

pada pelvis.18  

2) Dismenorea 

Nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan 

akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum, akibat 

perdarahan lokal pada sarang endometriosis dan oleh adanya 

infilrasi endometriosis kedalam syaraf pada rongga panggul.19 

Pada penderita endometriosis sering terjadi dismenorea sekunder 

yaitu nyeri haid yang dijumpai dengan adanya kelainan pada 

alat-alat genital yang nyata.20 Dismenorea sekunder sering 

terjadi pada usia > 30 tahun, dimana rasa nyeri semakin 
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bertambah seiring bertambahnya umur dan memburuk seiring 

dengan waktu.18  

3) Dispareunia 

Paling sering timbul terutama bila endometriosis sudah 

tumbuh di sekitar kavum douglasi dan ligamentum sakrouterina 

dan terjadi perlengkatan sehingga uterus dalam posisi 

retrofleksi.19 Nyeri dapat bersifat tajam, seperti terbakar atau 

kram. Otot-otot panggul cenderung menjadi kencang dan 

membuat rasa nyeri semakin bertambah.21 Dispareunia 

diklasifikasikan menjadi primer (nyeri muncul dari saat mulai 

bersenggama) dan sekunder (rasa tak nyaman bersenggama 

dirasakan setelah dimulainya sensasi bebas nyeri saat 

senggama), dengan kategorisasi lebih lanjut yaitu komplet/ 

lengkap (selama semua episode) atau situasional/ sesaat (hanya 

selama persetubuhan tertentu atau dengan pasangan tertentu.22  

4) Infertilitas 

Endometriosis didiagnosa hampir dua kali lebih sering 

pada wanita infertil dibanding wanita fertil. Karena itu 

endometriosis harus dicurigai pada setiap kasus infertil.18 Efek 

endometriosis pada fertilitas (kesuburan) terjadi karena 

terjadinya gangguan pada lingkungan rahim sehingga perlekatan 

sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi 

terganggu. Pada endometriosis yang sudah parah, terjadi 
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perlekatan pada rongga panggul, saluran tuba, atau indung telur 

yang dapat menggangu transportasi embrio.16 

d. Patofisiologi 

Ada beberapa teori yang menjelaskan patofisiologi 

terjadinya endometriosis antara lain19 :  

1) Teori refluks haid dan implantasi sel endometrium di dalam 

rongga peritoneum. Hal ini pertama kali diterapkan oleh John 

Sampson (1921). Teori ini dibuktikan dengan ditemukan adanya 

darah haid dalam rongga peritoneum pada waktu haid dengan 

laparoskopi, dan sel endometrium yang ada dalam haid itu dapat 

dikultur dan dapat hidup menempel dan tumbuh berkembang 

pada sel mesotel peritoneum. 

2) Teori koelemik metaplasia, dimana akibat stimulus tertentu 

terutama hormon, sel mesotel dapat mengalami perubahan 

menjadi sel endometrium ektopik. Teori ini terbukti dengan 

ditemukannya endometriosis pada perempuan pramenarke dan 

pada daerah yang tidak berhubungan langsung dengan refluks 

haid seperti di rongga paru. Disamping itu, endometrium eutopik 

dan ektopik adalah dua bentuk yang jelas berbeda, baik secara 

morfologi maupun fungsional. 

3) Penyebaran melalui aliran darah (hematogen) dan limfogen. 
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4) Pengaruh genetik. Pola penurunan penyakit endometriosis 

terlihat berperan secara genetik. Risiko menjadi 7 kali lebih besar 

bila ditemukan endometriosis pada ibu atau saudara kandung. 

5) Patoimunologi yaitu reaksi abnormal imunologi yang tidak 

berusaha membersihkan refluks haid dalam rongga peritoneum, 

malah memfasilitasi terjadinya endometriosis. Apoptosis sel-sel 

endometriosis ektopik menurun. Pada endometriosis ditemukan 

adanya peningkatan jumlah makrofag dan monosit di dalam 

cairan peritoneum, yang teraktivasi menghasilkan faktor 

pertumbuhan dan sitokin yang merangsang tumbuhnya 

endometrium ektopik. Dijumpai adanya peningkatan aktivitas 

aromatase intrinsik pada sel endometrium ektopik menghasilkan 

estrogen lokal yang berlebihan, sedangkan respons sel 

endometrium ektopik terhadap progesteron menurun. 

Peningkatan sekresi molekul neurogenik seperti nerve growth 

factor dan reseptornya yang merangsang tumbuhnya syaraf 

sensoris pada endometrium. Peningkatan interleukin-1 (IL-1) 

dapat meningkatkan perkembangan endometriosis dan 

merangsang pelepasan faktor angiogenik (VEGF), interleukin-6, 

interleukin-8 dan merangsang pelepasan intercelular adhesion 

melucule-1 (ICAM-1) yang membantu sel endometrium yang 

refluks ke dalam rongga peritoneum terlepas dari pengawasan 

imunologis. Interleukin-8 merupakan suatu sitokin angiogenik 
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yang kuat. Interleukin-8 merangsang perlekatan sel stroma 

endometrium ke protein matrix exracelular, meningkatkan 

aktivitas matrix metaproteinase yang membantu implantasi dan 

pertumbuhan endometrium ektopik. 

e. Pemeriksaan 

1) Ultrasonografi (USG) 

USG hanya dapat digunakan untuk mendiagnosis 

endometriosis (kista endometriosis) > 1cm, tidak dapat 

digunakan untuk melihat bintik-bintik endometriosis ataupun 

perlengketan. Dengan menggunakan USG transvaginal kita 

dapat melihat gambaran karakteristik kista endometriosis 

dengan bentuk kista dan adanya interval eko di dalam kista. 

2) Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

MRI tidak menawarkan pemeriksaan yang lebih superior 

dibandingkan dengan USG. MRI dapat digunakan untuk melihat 

kista, massa ekstraperitoneal, adanya invasi ke usus dan septum 

rektovaginal. 

3) Pemeriksaan Serum CA 125 

Serum CA 125 adalah petanda tumor yang sering 

digunakan pada kanker ovarium. Pada endometriosis juga terjadi 

peningkatan kadar CA 125. Namun, pemeriksaan ini 

mempunyai nilai sensitifitas yang rendah. Kadar CA 125 juga 

meningkat pada keadaan infeksi radang panggul, mioma, dan 



17 
 

 
 

trimester awal kehamilan. CA 125 dapat digunakan sebagai 

monitor prognostik pascaoperatif endometriosis bila nilainya 

tinggi berarti prognostik kekambuhannya tinggi. Bila didapati 

CA 125 > 65 mIU/ml pra operatif menunjukkan derajat beratnya 

endometriosis. 

4) Bedah Laparoskopi 

Laparoskopi merupakan alat diagnostik baku emas (gold 

standard) untuk mendiagnosis endometriosis. Lesi aktif yang 

baru berwarna merah terang, sedangkan lesi yang sudah lama 

berwarna merah kehitaman. Lesi nonaktif terlihat berwarna 

putih dengan jaringan parut. Pada endometriosis yang tumbuh di 

ovarium dapat terbentuk kista yang disebut endometrioma. 

Biasanya isinya berwarna cokelat kehitaman sehinggga juga 

diberi nama kista cokelat. Sering endometriosis ditemukan pada 

laparoskopik diagnostik, tetapi pasien tidak mengeluh. 

5) Pemeriksaan Patologi Anatomi 

Pemeriksaan pasti dari lesi endometriosis adalah 

didapatkan adanya kelenjar dan stroma endometrium.19 

f. Pengobatan 

1) Penanganan Medis 

Pengobatan endometriosis sulit mengalami 

penyembuhan karena adanya risiko kekambuhan. Tujuan 

pengobatan endometriosis lebih disebabkan oleh akibat 
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endometriosis itu seperti nyeri panggul dan infertilitas. 

Pengobatan endometriosis diantaranya ialah : 

a) Pengobatan Simtomatik 

Pengobatan dengan memberikan antinyeri seperti 

paracetamol 500 mg 3 kali sehari, Non Steroidal Anti 

Imflammatory Drugs (NSAID) seperti ibuprofen 400 mg tiga 

kali sehari, asam mefenamat 500 mg tiga kali sehari. 

Tramadol, parasetamol dengan codein, Gamma Amino 

Butiric Acid (GABA) inhibitor seperti gabapentin. 

b) Kontrasepsi Oral 

Penanganan terhadap endometriosis dengan 

pemberian pil kontrasepsi dosis rendah. Kombinasi 

monofasik (sekali sehari selama 6–12 bulan) merupakan 

pilihan pertama yang sering dilakukan untuk menimbulkan 

kondisi kehamilan palsu dengan timbulnya amenorea dan 

desidualisasi jaringan endometrium. Kombinasi pil 

kontrasepsi apa pun dalam dosis rendah yang mengandung 

30–35 μg etinilestradiol yang digunakan secara terus-

menerus bisa menjadi efektif terhadap penanganan 

endometriosis. Tujuan pengobatan itu sendiri adalah induksi 

amenorea, Dengan pemberian berlanjut selama 6–12 bulan. 

Membaiknya gejala dismenorea dan nyeri panggul dirasakan 

oleh 60–95% pasien. Tingkat kambuh pada tahun pertama 
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terjadi sekitar 17–18%. Kontrasepsi oral merupakan 

pengobatan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan 

lainnya dan bisa sangat membantu terhadap penanganan 

endometriosis jangka pendek, dengan potensi keuntungan 

yang bisa dirasakan dalam jangka panjang. 

c) Progestin 

Progestin memungkinkan efek antiendometriosis 

dengan menyebabkan desidualisasi awal pada jaringan 

endometrium dan diikuti dengan atrofi. Progestin bisa di 

anggap sebagai pilihan utama terhadap penanganan 

endometriosis karena efektif mengurangi rasa sakit seperti 

danazol, lebih murah tetapi mempunyai efek samping lebih 

ringan daripada danazol. Hasil dari pengobatan telah 

dievaluasi pada 3–6 bulan setelah terapi. 

Medroxyprogesterone Acetate (MPA) adalah hal yang paling 

sering diteliti dan sangat efektif dalam meringankan rasa 

nyeri. Dimulai dengan dosis 30 mg per hari dan kemudian 

ditingkatkan sesuai dengan respons klinis dan pola 

perdarahan. MPA 150 mg yang diberikan intramuskuler 

setiap 3 bulan, juga efektif terhadap penanganan rasa nyeri 

pada endometriosis. Pemberian suntikan progesteron depot 

seperti suntikan KB dapat membantu mengurangi gejala 

nyeri dan perdarahan. Efek samping progestin adalah 
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peningkatan berat badan, perdarahan lecut, dan nausea. 

Pilihan lain dengan menggunakan alat kontrasepsi dalam 

Rahim (AKDR) yang mengandung progesteron, 

levonorgestrel dengan efek timbulnya amenorea dapat 

digunakan untuk pengobatan endometriosis. Strategi 

pengobatan lain meliputi didrogestron (20–30 mg perhari 

baik itu terus-menerus maupun pada hari ke 5–25) dan 

linestrenol 10 mg per hari. Efek samping progestin meliputi 

nausea, bertambahnya berat badan, depresi, nyeri payudara, 

dan perdarahan lecut. 

d) Danazol 

Danazol suatu turunan 17 alpha ethinyltestosteron 

yang menyebabkan level androgen dalam jumlah yang tinggi 

dan estrogen dalam jumlah yang rendah sehingga menekan 

berkembangnya endometriosis dan timbul amenorea yang 

diproduksi untuk mencegah implant baru pada uterus sampai 

ke rongga peritoneal. Cara praktis penggunaan danazol 

adalah memulai perawatan dengan 400–800 mg per hari, 

dapat dimulai dengan memberikan 200 mg dua kali sehari 

selama 6 bulan. Dosis dapat ditingkatkan bila perlu unuk 

mencapai amenorea dan menghilangkan gejala-gejala. 

Tingkat kambuh pada endometriosis terjadi kira-kira 5–20% 

per tahun sampai ke tingkat kumulatif yaitu 40% setelah 5 
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tahun. Efek samping yang paling umum adalah peningkatan 

berta badan, akne, hirsutisme, vaginitas atrofik, kelelahan, 

pengecilan payudara, gangguan emosi, peningkatan kadar 

Low-Density Lipoprotein (LDL) kolesterol, dan kolesterol total. 

e) Gestrinon 

Gestrinon adalah 19 nortesteron termasuk androgen, 

antiprogestagenik, dan antigonadotropik. Gestrinon bekerja 

sentral dan perifer untuk meningkatkan kadar testosterone 

dan mengurangi kadar Sex Hormon Binding Globuline 

(SHGB), menrunkan nilai serum estradiol ke tingkat 

folikular awal (antiestrogenik), mengurangi kadar 

Luteinizing Hormone (LH), dan menghalangi lonjakan LH. 

Amenorea sendiri terjadi pada 50–100% perempuan. 

Gestrinon diberikan dengan dosis 2,5–10 mg, dua sampai 

tiga kali seminggu, selama enam bulan. Efek sampingnya 

sama dengan danazol tapi lebih jarang. 

f) Gonadotropin Releasing Hormone Agonist (GnRHA) 

GnRHa menyebabkan sekresi terus menerus Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) dan LH sehingga hipofisa 

mengalami disensitisasi dengan menurunnya sekresi FSH 

dan LH mencapai keadaan hipogonadotropik 

hipogonadisme, dimana ovarium tidak aktif sehingga tidak 

terjadi siklus haid. GnRHa dapat diberikan intramuskular, 
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subkutan, intranasal. Biasanya dalam bentuk depot satu 

bulan ataupun depot tiga bulan. Efek samping antara lain, 

rasa semburan panas, vagina kering, kelelahan, sakit kepala, 

pengurangan libido, depresi, atau penurunan densitas tulang. 

Berbagai jenis GnRHa antara lain leuprolide, busereline, dan 

gosereline. Untuk mengurangi efek samping dapat disertai 

dengan terapi add back dengan estrogen dan progesteron 

alamiah. GnRHa diberikan selama 6–12 bulan. 

g) Aromatase Inhibitor 

Fungsinya menghambat perubahan C19 androgen 

menjadi C18 estrogen. Aromatase P450 banyak ditemukan 

pada perempuan dengan gangguan organ reproduksi seperti 

endometriosis, adenomiosis, dan mioma uteri. 

2) Penanganan Pembedahan  

Pembedahan pada endometriosis adalah untuk 

menangani efek endometriosis itu sendiri, yaitu nyeri panggul, 

sub fertilitas, dan kista. Pembedahan bertujuan menghilangkan 

gejala, meningkatkan kesuburan, menghilangkan bintik-bintik 

dan kista endometriosis, serta menahan laju kekambuhan. 

3) Penanganan Pembedahan Konservatif 

Pembedahan ini bertujuan untuk mengangkat semua 

sarang endometriosis dan melepaskan perlengkatan dan 

memperbaiki kembali struktur anatomi reproduksi. Sarang 
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endometriosis dibersihkan dengan eksisi, ablasi kauter, ataupun 

laser. Sementara itu kista endometriosis < 3 cm di drainase dan 

di kauter dinding kista, kista > 3 cm dilakukan kistektomi 

dengan meninggalkan jaringan ovarium yang sehat. 

Penanganan pembedahan dapat dilakukan secara laparotomi 

ataupun laparoskopi. Penanganan dengan laparoskopi 

menawarkan keuntungan lama rawatan yang pendek, nyeri 

pasca operatif minimal, lebih sedikit perlengkatan, visualisasi 

operatif yang lebih baik terhadap bitnik–bintik endometriosis. 

Penanganan konservatif ini menjadi pilihan pada perempuan 

yang masih muda, menginginkan keturunan, memerlukan 

hormon reproduksi, mengingat endometriosis ini merupakan 

suatu penyakit yang lambat progresif, tidak cenderung ganas, 

dan akan regresi bila menopause. 

4) Penanganan Pembedahan Radikal 

Dilakukan dengan histerektomi dan bilateral salfingo 

oovorektomi. Ditujukan pada perempuan yang mengalami 

penanganan medis ataupun bedah konservatif gagal dan tidak 

membutuhkan fungsi reproduksi. Setelah pembedahan radikal 

diberikan terapi substitusi hormon. 
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5) Penanganan Pembedahan Simtomatis 

Dilakukan untuk menghilangkan nyeri dengan 

presacral neurectomy atau Laser Uterosacral Nerve Ablation 

(LUNA).19  

2. Nyeri Haid (Dismenorea) 

Nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat 

sekresi sitokin dalam rongga peritoneum, akibat perdarahan lokal pada 

sarang endometriosis dan oleh adanya infilrasi endometriosis kedalam 

syaraf pada rongga panggul.19 Pada penderita endometriosis sering 

terjadi dismenorea sekunder yaitu nyeri haid yang dijumpai dengan 

adanya kelainan pada alat-alat genital yang nyata.20 Dismenorea 

sekunder sering terjadi pada usia > 30 tahun, dimana rasa nyeri semakin 

bertambah seiring bertambahnya umur dan memburuk seiring dengan 

waktu.18  

3. Usia 

Endometriosis adalah penyakit yang terjadi pada perempuan 

berusia reproduksi. Berdasarkan teori, endometriosis sering ditemukan 

pada usia reproduksi dan merupakan diagnosis paling umum yang 

menjadi indikasi terhadap rawat inap perempuan berusia 15–44 tahun di 

rumah sakit. Semua wanita pada usia reproduktif diperkirakan dapat 

memiliki endometriosis peritoneal. Hal ini dapat terjadi berdasarkan 

fakta yang menyatakan bahwa hampir semua wanita dengan tuba fallopi 

yang paten dapat menempatkan endometrium hidup ke dalam rongga 
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peritoneum semasa haid. Implantasi endometrium hidup yang melintas 

melalui tuba fallopi ini menjadi titik awal perkembangan endometriosis. 

Endometriosis jarang terjadi sebelum menarche dan setelah menopause. 

John Huffman telah menghubungkan antara diagnosis endometriosis 

dengan thelarche. Berdasarkan temuan endomtriosis pada anak 

perempuan yang mengalami antara thelarche dan menarche, beberapa 

peneliti telah menyarankan bahwa teori istirahat mullerian embrionik 

dapat ditambahkan ke dalam patogenesis endometriosis yang saat ini 

diterima.23  

4. Usia Menarche 

Pengertian menarche menurut Proverawati dan Misaroh, (2009) 

menarche  merupakan menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam 

rentan usia 10–16 tahun atau pada masa awal remaja di tengah masa 

pubertas sebelum memasuki masa reproduksi. Usia saat seorang anak 

perempuan mulai mendapat menstruasi sangat bervariasi. Terdapat 

kecenderungan bahwa saat ini anak mendapat menstruasi yang pertama 

kali pada usia lebih muda. Ada yang berusia 12 tahun saat ia mendapat 

menstruasi pertama kali, tapi ada juga yang 8 tahun sudah memulai 

siklusnya. Bila usia 16 tahun baru mendapat menstruasi pun dapat 

terjadi. Secara global, perempuan mengalami menstruasi 

dini (prematur).24 Hal ini disebabkan faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal  karena ketidakseimbangan hormon bawaan 

lahir. Hal ini  juga berkorelasi dengan faktor eksternal seperti asupan 
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gizi pada makanan yang dikonsumsi. Haid pertama kali disebut 

menarche, terjadi pada usia 10–15 tahun.24 Menurut Vercellini tahun 

2014, risiko endometriosis meningkat dengan usia menarche yang dini 

(usia menarche < 11 tahun). Usia dini saat menarche dapat 

meningkatkan paparan pelvis terhadap regurgitasi endometrium yang 

dapat meningkatkan risiko terjadinya endometriosis. Namun tidak 

menutup kemungkinan ada pula remaja dibawah 11 tahun sudah 

mengetahui haid.25  

5. Panjang Siklus Menstruasi 

Pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. 

Siklus normal berlangsung 21–35 hari. Siklus menstruasi bervariasi 

pada tiap perempuan, namun beberapa perempuan memiliki siklus yang 

tidak teratur. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama 

menstruasi yang kemudian dihitung sampai dengan hari perdarahan 

menstruasi bulan berikutnya dimulai.26 Siklus menstruasi bervariasi 

pada perempuan dan hampir 90% perempuan memiliki siklus 25–35 hari 

dan hanya 10–15% yang memiliki panjang siklus 28 hari, namun 

beberapa perempuan memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa 

menjadi indikasi adanya masalah kesuburan.27  

Lama keluarnya darah menstruasi juga bervariasi, pada 

umumnya lamanya 4 sampai 6 hari, tetapi antara 2 sampai 8 hari masih 

dapat dianggap normal. Pengeluaran darah menstruasi terdiri dari 

fragmen-fragmen kelupasan endrometrium yang bercampur dengan 
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darah yang banyaknya tidak tentu. Biasanya darahnya cair, tetapi 

apabila kecepatan aliran darahnya terlalu besar, bekuan dengan berbagai 

ukuran sangat mungkin ditemukan. Ketidakbekuan darah menstruasi 

yang biasa ini disebabkan oleh suatu sistem fibrinolitik lokal yang aktif 

di dalam endometrium. Rata-rata banyaknya darah yang hilang pada 

perempuan normal selama satu periode menstruasi telah ditentukan oleh 

beberapa kelompok peneliti, yaitu 25–60 ml. Konsentrasi Hb normal 14 

gr per dl dan kandungan besi Hb 3,4 mg per gr, volume darah ini 

mengandung 12–29 mg besi dan menggambarkan kehilangan darah 

yang sama dengan 0,4 sampai 1,0 mg besi untuk setiap hari siklus 

tersebut atau 150 sampai 400 mg per tahun.28 Menurut penelitian Heba 

Mohamed Mamdouh (2010) yang menyatakan bahwa siklus menstruasi 

yang pendek berisiko 6 kali terkena endometriosis. Pada penelitian 

Kasey Brandt (2004) juga disebutkan bahwa siklus menstruasi yang 

pendek ≤ 27 hari dapat meningkatkan risiko terkena endometriosis.29  

6. Obesitas 

Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan atau 

abnormal yang dapat menggangu kesehatan (WHO, 2017).30 Dengan 

demikian tiap orang perlu memperhatikan banyaknya masukan 

makanan (disesuaikan dengan kebutuhan tenaga sehari-hari) dan 

aktivitas fisik yang dilakukan. Perhatian lebih besar mengenai kedua hal 

ini terutama diperlukan bagi mereka yang kebetulan berasal dari 
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keluarga obesitas, berjenis kelamin wanita, pekerjaan banyak duduk, 

tidak senang melakukan olahraga, serta emosionalnya labil.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nagle di Australia pada tahun 

2009 yaitu penyakit endometriosis cenderung memberat pada wanita 

dengan obesitas, penelitian oleh Vitonis di Amerika pada tahun 2010 

yang menyatakan bahwa wanita dengan obesitas dapat meningkatkan 

18% risiko endometriosis dan Prima Mukti tahun 2014 menunjukkan 

bahwa salah satu faktor risiko endometriosis adalah obesitas.8  

Mengukur lemak tubuh secara langsung sangat sulit dan sebagai 

pengukur pengganti dipakai body mass index (BMI) atau indeks massa 

tubuh (IMT) untuk menentukan berat badan lebih dan obesitas pada 

orang dewasa. IMT merupakan indikator yang paling seringdigunakan 

dan praktis untuk mengukur tingkat populasi berat badan lebih dan 

obesitas pada orang dewasa.  

IMT dihitung dengan rumus : 

IMT = Berat Badan (kg) 

    Tinggi Badan (m2) 

IMT dapat memberikan kesan yang umum mengenai derajat 

kegemukan (kelebihan jumlah lemak) pada populasi. Meta-analisis 

beberapa kelompok etnis yang berbeda, dengan konsentrasi lemak 

tubuh, usia, dan gender yang sama, menunjukkan etnik Amerika 

berkulit hitam memiliki IMT lebih tinggi 1,3 kg/m2dan etnik Polinesia 

memiliki IMT lebih tinggi 4,5 kg/m2 dibandingkan dengan etnik 
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Kaukasia. Sebaliknya nilai IMT padabangsa Cina, Ethiopia, Indonesia 

dan Thailand adalah 1, 9, 4, 6, 3, 3 dan 2,9 kg/m2 lebih rendah daripada 

etnik Kaukasia. Hal itu memperlihatkan adanya nilai cut off IMT untuk 

obesitas yang spesifik untuk populasi tertentu Wilayah Asia Pasifik 

telah mengusulkan kriteria dan klasifikasi obesitas sendiri.31 Klasifikasi 

obesitas berdasarkan IMT untuk orang Asia menurut WHO adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Klasifikasi IMT berdasarkan kriteria Asia Pasifik31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klasifikasi IMT IMT (kg/ m2) 

Underweight <18,5 

Normal 18,5–22,9 

Overweight 23,0–24,9 

Obesitas Kelas I (ringan) 25,0–29,9 

Obesitas Kelas II (sedang) >30,0 
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B. Landasan Teori 

Endometriosis merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan 

ditemukannya jaringan endometrium di luar kavum uteri, berhubungan 

dengan haid, bersifat jinak, tetapi dapat menyerang organ-organ sekitarnya, 

dan dapat bersifat ganas apabila tidak segera ditangani. Berdasarkan 

penelitian Prima Mukti (2014) faktor risiko pada kejadian endometriosis 

yaitu usia, usia menarche, panjang siklus menstruasi.8 Selain faktor-faktor 

diatas, endometriosis juga dipengaruhi oleh obesitas yang telah diteliti oleh 

Sy. Maryam Hanimet et all, (2017) dan faktor dismenorea atau keluhan 

nyeri haid juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh.9 Hasil 

penelitian Ina Rahaayu et all, (2013) juga menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara dismenorea dengan kejadian endometriosis.11  

Dismenorea berpengaruh terhadap kejadian endometriosis. Sebagai 

salah satu faktor yang berpengaruh, dismenorea atau nyeri haid pada 

penderita endometriosis sering terjadi dismenorea sekunder yaitu nyeri haid 

yang dijumpai dengan adanya kelainan pada alat-alat genital yang nyata. 

Dismenorea pada endometriosis dapat terjadi karena melimpahnya darah ke 

dalam rongga pelvis sehingga merangsang peritoneum dan akibat adanya 

kontraksi uterus yang disebabkan meningkatnya kadar prostaglandin yang 

dihasilkan oleh jaringan endometriosis itu sendiri.32 Teori menstruasi 

retrograde merupakan teori yang paling banyak diterima atau disebut juga 

sebagai Teori Sampson. Darah menstruasi yang berbalik menyebabkan 

transplantasi jaringan endometrium sehingga dapat tertanam di luar kavum 
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uteri. Jaringan tersebut disisipi saraf serabut saraf dan menyebabkan 

inflamasi. Selain itu, jaringan endometriosis menghasilkan estradiol yang 

diubah menjadi prostaglandin. Jaringan endometriosis sendiri menghasilkan 

serabut saraf yang semakin lama semakin banyak. Tempat perlekatan juga 

mempengaruhi nyeri yang dirasakan. Ketiga hal tersebut menyebabkan 

NGF meningkat dan menimbulkan nyeri, terutama dismenorea. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Ina Rahaayu et all, (2013) 

berdasarkan uji Chi–Square diperoleh nilai probabilitas 0,000. Nilai 

probabilitas < 0,05 menunjukkan bahwa H1 diterima. Hal ini berarti 

endometriosis berhubungan dengan dismenore. Selanjutnya, kuatnya 

hubungan antara keduanya diuji dengan uji Coefisiensi Contingensy 

(p=0,000) dan diperoleh C sebesar 0,353.11  

Usia berpengaruh terhadap kejadian endometriosis. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Prima Mukti (2014) yang menunjukan hasil 

yang didasari dari uji chi square diperoleh p–value 0,0001 lebih kecil dari 

nilai α 0,05. Nilai OR pada penelitian ini adalah 5,20 (OR>1) dengan CI 

2,084-12,975 (tidak mencakup angka 1) yang menunjukkan bahwa umur 

merupakan faktor risiko. Usia yang lebih berisiko terhadap kejadian 

endometriosis yaitu wanita dengan usia 15-25 tahun.8  

Usia menarche berpengaruh terhadap kejadian endometriosis. 

Endometriosis kemungkinan dipengaruhi secara epidemiologis oleh faktor 

menstruasi yang dapat meningkatkan paparan pelvis terhadap regurgitasi 

endometrium, seperti usia dini saat menarche. Fragmen endometrium 
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didorong melalui saluran tuba kemungkinan oleh gradien tekanan yang 

berasal dari kontraksi uterus yang tidak sinergis. Begitu mencapai rongga 

peritoneal, mereka bisa menempel, tumbuh dan menginvasi struktur 

panggul. Hal ini menekankan tentang teori menstruasi refluks karena 

apabila terjadinya kehamilan maka siklus menstruasi dalam seumur hidup 

akan menjadi lebih sedikit.23  

Panjang siklus menstruasi berpengaruh terhadap kejadian 

endometriosis. Sesuai dengan penelitian Prima Mukti (2014) yang 

menunjukkan hasil yang didasarkan pada uji chi–square diperoleh p–value 

0,0001 lebih kecil dari nilai α 0,05. Nilai OR pada penelitian ini adalah 

6,444 (OR>1) dengan CI 2,584-16,070 (tidak mencakup angka 1) yang 

menunjukkan bahwa panjang siklus menstruasi merupakan faktor risiko. 

Siklus menstruasi yang lebih pendek dapat meningkatkan resiko terjadinya 

endometriosis.8  

Obesitas berpengaruh terhadap kejadian endometriosis. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Sy. Maryam Hanina (2016), terdapat 

hubungan bermakna antara obesitas dan kejadian endometriosis (p=0,0018) 

dan wanita obesitas mempunyai risiko 2,813 kali untuk menderita 

endometriosis (OR=2,813).9 Hal ini dapat terjadi karena pada wanita yang 

mengalami obesitas, jaringan perifernya dapat meningkatkan jumlah 

estradiol yang beredar di darah secara signifikan dalam klinis. Hal ini 

disebabkan karena di jaringan perifer beredar androstenedione yang akan 

diubah menjadi estrone dan estrone tersebut juga akan diubah menjadi 



33 
 

 
 

estradiol. Jaringan perifer ini juga terdiri dari jaringan besar seperti lemak, 

kulit, dan kerangka otot yang semuanya dapat mengekspresikan enzim 

aromatase. Enzim aromatase mempunyai peran penting dalam produksi 

estradiol. Estradiol merupakan bentuk aktif dari estrogen yang berperan 

dalam pertumbuhan endometriosis.33  
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C. Kerangka Konsep    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Ada hubungan dismenorea dengan endometriosis pada wanita usia 

subur. 

2. Ada hubungan usia dengan endometriosis pada wanita usia subur. 

3. Ada hubungan usia menarche dengan endometriosis pada wanita usia 

subur. 

4. Ada hubungan panjang siklus menstruasi dengan endometriosis pada 

wanita usia subur. 

5. Ada hubungan obesitas dengan endometriosis pada wanita usia subur. 


