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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menarche adalah menstruasi pertama di tengah masa pubertas. Biasanya, 

peristiwa ini terjadi di awal masa remaja. Usia remaja berlangsung antara umur 12 

– 21 tahun dan merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa. 

Setelah mengalami menarche, akan terjadi beberapa perubahan lain yang 

menunjang fungsi reproduksi, misalnya pertumbuhan payudara, pertumbuhan 

bulu-bulu halus di daerah tertentu, dan pertambahan lemak pinggul (Haditomo, 

2002). 

Menurut penelitian, usia menarche rata-rata adalah 13,1 tahun (Misaroh, 

2009). Usia seorang anak perempuan mendapatkan menarche sangat bervariasi 

dan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, di antaranya faktor keturunan, 

kesehatan gizi, dan keadaan umum (Sarwono, 2005).  

Lebih dari setengah abad, rata – rata usia menarche mengalami penurunan, 

dari usia 16 tahun menjadi rata-rata 13 tahun (Pardede, 2002). Dalam 25 tahun 

terakhir, usia rata-rata menarche menjadi lebih cepat, dari 12,75 tahun menjadi 

12,54 tahun (Edward, 2007). Suatu penelitian yang dilakukan di Jakarta pada 

siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta 

Timur, diperoleh hasil bahwa rata-rata usia menarche remaja putri adalah 10 

tahun (Deo, 2005). Sering diketahui bahwa pengaruh media (televisi, musik, film, 

video dan media cetak) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gagasan 
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remaja tentang seksualitas. Oleh karena itu, dampak terhadap remaja tersebut 

adalah banyaknya yang telah aktif secara seksual, karena meningkatnya gairah 

seksual pada remaja putri yang mengalami menarche dini diantara usia 10 – 12 

tahun. Semakin cepat remaja putri matang secara seksual, maka semakin cepat 

pula timbul ketertarikan terhadap lawan jenis. Trend usia menarche yang semakin 

dini mempunyai implikasi antara lain bahwa resiko terjadinya kehamilan pada 

usia lebih muda lebih besar (Boback, 2004). 

Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya menarche dini selain pengaruh 

dari media, diantaranya riwayat kebiasaan makan, dan frekuensi asupan makanan 

yang berkalori tinggi sehingga menyebabkan asupan energi melebihi kebutuhan 

(Soetjiningsih, 2004). Keadaan fisiologis dimana tersedianya zat gizi dalam 

seluruh tubuh atau status gizi dapat diukur secara objektif dengan menggunakan 

Indeks Massa Tubuh (IMT) sebagai indikator (Supriasa, 2004). Sebuah studi di 

Amerika Serikat pada tahun 2006 juga mengungkapkan bahwa ada hubungan 

yang kuat dari peningkatan IMT dengan awalnya menarche.  

Indeks massa tubuh (IMT) adalah salah satu indikator penghitungan untuk 

antropometri yang berkaitan dengan lemak tubuh orang dewasa, Beberapa 

penelitian telah membuktikan bahwa pria dan wanita dari berbagai kelompok 

umur mengalami kenaikan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL dengan 

meningkatnya IMT/BMI (Ecol, 2008). Peningkatan kolesterol total dalam darah 

>240 mg/dl disebut sebagai hiperkolesterolemia (WHO, 2013). Prevalensi 

peningkatan total kolesterol tertinggi adalah Wilayah Eropa (54% untuk kedua 



3 
 

jenis kelamin), diikuti oleh Wilayah Amerika (48% untuk kedua jenis kelamin) 

(WHO, 2008).  

Di Indonesia, angka kejadian hiperkolesterolemia pada penelitian 

MONICA I (Multinational Monitoring of Trends Determinants in Cardiovascular 

Diseases) sebesar 13.4 % untuk wanita dan 11,4 % untuk pria. Pada MONICA II 

didapatkan meningkat menjadi 16,2 % untuk wanita dan 14 % pria. Wanita 

menjadi kelompok paling banyak menderita masalah ini yakni 14,5 persen atau 

hampir dua kali lipat kelompok laki-laki (Linawati, 2011).  Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa IMT sebagai salah satu indeks distribusi lemak tubuh 

yang dapat menentukan seseorang menderita hiperkolesterolemia, sebagai 

penyebab terjadinya early menarche atau menarche dini.  

Ada beberapa faktor yang terbukti melalui penelitian dapat mempengaruhi 

kadar kolesterol dalam darah antara lain usia, berat badan, pola makan, aktifitas 

fisik, merokok, stres dan faktor keturunan (Miranti, 2008). Dewasa ini adanya 

kecenderungan perubahan pola makan pada remaja yang terjadi, tidak terlepas 

dari pengaruh peningkatan sosial – ekonomi dan banyaknya tempat – tempat 

makan yang menarik. Perubahan pola makan dari makanan tradisional ke 

makanan Junk food ala Barat yang mengandung kadar lemak jenuh dengan tinggi 

garam serta rendah serat merupakan faktor dominan penyebab tingginya kadar 

kolesterol darah (Wijaya, 2005).   

Dalam pandangan Islam disebutkan bahwa sesuatu yang berlebihan itu 

tidak baik. Kaum beriman diperintahkan agar memelihara perutnya dengan 

menghindari berbagai makanan dan minuman yang dapat mengotori perut dengan 
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penyakit (Abdul, 2006). Makanan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

manusia, walaupun tidak semua bahan makanan memberikan pengaruh positif 

bagi tubuh. Bahan makanan juga meliputi komponen yang tidak dapat diserap 

yang dapat mempengaruhi kesehatan dan fungsi organ. Tetapi dalam Islam, 

makanan tetap menjadi suatu hal yang sangat penting. Melalui Al-Qur’an, Islam 

memberikan banyak penjelasan tentang makanan. Makanan memberikan kekuatan 

esensial bagi kehidupan, menyuplai unsur-unsur yang diperlukan untuk 

membentuk sel tubuh dan memperbarui sel-sel yang rusak (Normadiah, 2010).  

Proses terjadinya menstruasi pertama (menarche) pun memerlukan nutrisi yang 

terdapat dalam makanan. 

 Berdasarkan dengan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk 

membahas lebih lanjut mengenai pengaruh kadar kolesterol yang dikonsumsi pada 

kasus menarche dini ditinjau dari kedokteran dan Islam.  

 

1.2 Permasalahan 

1.2.1  Apakah etiologi dan aspek menarche? 

1.2.2  Bagaimana mekanisme pengaruh kadar kolesterol yang dikonsumsi dengan 

terjadinya menarche dini? 

1.2.3 Bagaimana pandangan Islam terhadap pengaruh kadar kolesterol yang 

dikonsumsi dengan terjadinya menarche dini? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memberikan informasi mengenai pengaruh kadar kolesterol yang dikonsumsi 

dengan terjadinya menarche dini ditinjau dari segi kedokteran dan Islam. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Memberikan informasi mengenai etiologi dan aspek menarche. 

2. Memberikan informasi mengenai mekanisme pengaruh kadar kolesterol 

yang dikonsumsi dengan terjadinya menarche dini. 

3. Memberikan informasi mengenai pandangan Islam terhadap pengaruh 

kadar kolesterol yang dikonsumsi dengan terjadinya menarche dini. 

 

1.4 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh kadar kolesterol yang 

dikonsumsi dengan terjadinya menarche dini ditinjau dari segi 

kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat 

karya ilmiah yang baik dan benar. 

2. Bagi Universitas YARSI 

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan 

masukan bagi civitas akademika mengenai pengaruh kadar kolesterol 

yang dikonsumsi dengan terjadinya menarche dini. 
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3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai pengaruh kadar kolesterol yang 

dikonsumsi dengan terjadinya menarche dini ditinjau dari kedokteran dan 

Islam. 

 


