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Abstrak 

Premenstrual syndrom (sindroma prahaid/PMS) adalah kumpulan gejala yang timbul secara siklik 
sebelum haid dan berakhir saat haid mulai turun, baik secara fisik, emosional, maupun perilaku. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui hubungan kadar kolesterol, Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Lingkar Pinggang 
dengan derajat Premenstrual Syndrome. Desain penelitian ini adalah cross sectional study menggunakan teknik 
purposive sampling untuk mendapatkan sampel sebanyak 30 orang wanita usia subur. Data dianalisis dengan 
dengan uji sperman rho. Hasil penelitian menunjukkan pada  adanya hubungan antara kadar kolesterol dengan 
angka kejadian premenstrual syndrome pada PMS derajat ringan dengan nilai mean = 12.15 dan pada PMS berat 
mean rank = 17.18 dan nilai p=0,140.Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) Derajat PMS ringan mean rank = 
9.40 dan IMT pada PMS Berat mean rank =18.55. nilai p = 0.007.Kemudian dilihat dari Lingkar pinggang mean 
untuk mean rank= 11.40 dan derajat PMS Berat mean rank = 17.55.Dan nilai p=0.07.Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Indeks Massa Tubuh dan Lingkar pinggang mempengaruhi derajat premenstrual syndrome. 

Kata kunci : kadar Kolesterol, Indeks Massa Tubuh (IMT), Lingkar pinggang, Premenstrual Syndrome 

 

Abstract 

Premenstrual syndrome (PMS syndrome / PMS) is a collection of symptoms occurring before 
menstruation and cyclic ends when menstruation begins to fall, whether physical, emotional, and behavioral. 
This study examined the association of cholesterol levels, body mass index (BMI) and Waist Circumference with 
a degree of Premenstrual Syndrome. The study design was cross sectional study using purposive sampling 
techniques to obtain a sample of 30 women of reproductive age. Data were analyzed with the sperman rho test. 
The results showed an association between cholesterol levels with the incidence of premenstrual syndrome PMS 
mild with a mean = 12:15, and in severe PMS mean rank = 17:18 and the value of p = 0.140. Based on Body 
Mass Index (BMI) The degree of mild PMS mean rank = 9:40 PMS Weight and BMI at the mean rank = 18:55. 
p-value = 0.007.Kemudian seen from the mean waist circumference for the mean rank = 11:40 and the degree of 
PMS Weight 17.55.Dan mean rank = p-value = 0.07. Dengan It can be concluded that body mass index and 
waist circumference affects the degree of premenstrual syndrome. 
Key words: cholesterol levels, body mass index (BMI), waist circumference, Premenstrual Syndrome 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Sindrom pramenstruasi yang dalam bahasa inggris disebut Premenstrual Syndrome 

(PMS) pertama kali dijelaskan pada 1931 oleh Frank dan Horney, yang berspekulasi tentang 

kemungkinan fisiopatologis sebagai penyebab dan juga pada beberapa bentuk pengobatan. 

Terdapat banyak faktor yang diduga berpengaruh terhadap insidensi PMS, misalnya 

faktor genetik, kepribadian, sosial dan psikiatrik. Namun etiologi PMS masih belum diketahui 

secara tepat, diduga bahwa PMS terjadi secara multifaktoral yang saling berinteraksi. 

Dampak PMS terhadap penurunan produktivitas kerja, sekolah dan hubungan inter-

personal penderita cukup besar. Hasil survei pada penderita PMS oleh Robinson dan 

Swindle (2000) yang menganalisis persepsi subjektif penderita tentang dampak gangguan 

PMS terhadap aktivitas sosial dan pekerjaan penderita menunjukkan bahwa 46,8% subyek 

menilai PMS yang dideritanya memberikan gangguan dalam derajat ringan, 36% menilai 

sedang, 14,2% menilai berat dan 2,9% menilai sangat berat. 

Borenstein (2004) melaporkan penurunan produktivitas 436 penderita PMS yang 

sangat bermakna dibandingkan kontrol, yang dikaitkan dengan keluhan sukar berkonsen-

trasi, menurunnya entusiasme, menjadi pelupa, mudah tersinggung dan labilitas emosi, serta 

menurunnya kemampuan koordinasi. Data yang diperoleh menunjukkan lebih tingginya 

angka tidak masuk kerja selama lebih dari 5 hari kerja per bulan, berkurangnya produktivitas 

kerja sebesar 50%, serta lebih tingginya kejadian terganggunya hubungan interpersonal dan 

aktivitas sosial, pekerjaan atau sekolah pada kelompok penderita PMS yang diteliti.  

Menurut Soetadji (2007), menemukan bahwa kadar hsCRP meningkat dengan 

peningkatan IMT dan persentase lemak tubuh, tetapi tidak berhubungan dengan peningkatan 

profil lipid, kecuali HDL yang berbanding terbalik dengan kadar hsCRP. Mengingat 

kompleksnya masalah kesehatan reproduksi pada perempuan terutama berkenaan dengan 

siklus menstruasi khususnya fase sebelum mengalami menstruasi atau premenstrual syndrome 



yang dialami secara kodrati sebagai seorang perempuan yang dapat mempengaruhi kegiatan 

sehari-hari untuk itu perlu dikaji dan diperiksa lebih jauh hubungan kadar kolesterol dalam 

darah dengan kejadian premenstrual syndrome pada wanita usia subur. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Makassar. Desain penelitian yang digunakan 

adalah dengan menggunakan desain cross sectional study. 

Populasi dan sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang meliputi semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia reproduksi (14 - 30 

tahun) yang memiliki siklus menstruasi teratur. Sampel sebanyak 30 orang yang dilih secara 

sampling purposive, terdiri dari 15 orang yang memiliki IMT normal, dan 15 orang yang 

memiliki IMT obesitas yang  menandatangani informed consent. 

Metode pengumpulan dan analisa data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Penentuan derajat 

premenstrual syndrome menggunakan Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-Fourth Edition-Text Revision (DSM-IV-TR), pengukuran IMT dan Lingkar 

pinggang diukur dengan menggunakan meteran dan pengukur tinggi badan. Karakteristik 

sampel diolah dengan menggunakan bantuan komputer.untuk menilai hubungan kadar 

kolesterol, Indeks Massa Tubuh,dan Lingkar Pinggang dengan derajat premenstrual syndrome 

digunakan analisis  “uji sperman rho” 

 

HASIL 

Karakteristik sampel 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 30 wanita usia subur yang menjadi subyek 

penelitian,memiliki rentang umur 17 – 30 tahun dengan rata – rata 22,67,(SD) = 3,880 sesuai 

untuk wanita usia subur yaitu antara 14 – 34 tahun.Data Kadar kolesterol nilai minimumnya 

140 mg / dL sedangkan nilai maksimumnya 256 mg / dl,dengan rata – rata 199,00  (SD) = 

27,785.   Indeks Massa Tubuh ( IMT ), nilai minimumnya 19 kg/m2 sedangkan nilai 

maksimumnya 35 kg/m2 dengan rata – rata 24,12.( SD) = 3,855 Lingkar pinggang nilai 

minimumnya 62 cm sedangkan nilai maksimumnya 99 cm dengan rata – rata 81,60. (SD) = 



8,861. Untuk derajat PMS skor nilai minimumnya  4 dan nlai maksimumnya 31 dengan nilai 

rata – rata 22,23.(SD) = 8,861. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 30 wanita usia subur yang menjadi subyek 

penelitian,10 responden yang mengalami PMS ringan sedangkan sisanya 20 orang responden 

mengalami PMS berat.Hasil yang didapatkan kadar kolesterol untuk PMS ringan 12,15,PMS 

berat 17,18 dengan nilai P = 0,140. Untuk IMT didapat hasil PMS ringan 9,40 dan PMS berat 

18,55 dengan nilai P = 0,007.Untuk Lingkar pinggang responden yang PMS ringan nilainya 

adalah 11,40 dan responden yang PMS berat nilainya adalah 17,55 dengan nilai P = 0,071   

Dari ketiga nilai  signifikansi yang diperoleh semuanya tidak bermakna karena nilai P 

> 0,05. 

Tabel 3 Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa untuk kelompok IMT normal dengan 

jumlah responden 15 orang  nilai kadar rata – rata kolesterolnya 15,23 mg / dL  sedangkan 

untuk kelompok  IMT obesitas dengan jumlah responden  15    memiliki nilai kadar rata 

kolesterol 15,77 begitu juga pada Lingkar pinggang,untuk kelompok IMT normal nilainya 

8,20 cm sedangkan untuk kelompok IMT obesitas nilai lingkar pinggangnya  22,80 cm. 

PEMBAHASAN 

Naik turunnya kadar kolesterol pada wanita ternyata sangat dipengaruhi oleh siklus 

menstruasi. Dalam sebuah penelitian terbukti level kolesterol pada wanita bervariasi hingga 

20 % saat menstruasi. Karena itu untuk mendapatkan hasil kadar kolesterol yang akurat 

disarankan untuk memperhatikan siklus haid bulanan. 

Menurut Sunny L. Munford, Ph.D. peneliti dari Eunice Kennedy Shriver National 

Institute of Child Health & Human Development, Amerika Serikat bahwa kadar kolesterol 

berada sangat tinggi pada pertengahan awal siklus dan setelah ovulasi kemudian menurun 

lagi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati (2006) faktor hormonal merupakan 

faktor dominan penyebab Premenstrual syndrome, yaitu ketidakseimbangan kadar estrogen 

disekitar masa subur, fluktuasi kadar kolesterol paling tampak. Dalam penelitian ini juga 

diperoleh hasil bahwa responden dengan kadar kolesterol tinggi yaitu 20 responden 



mengalami premenstrual syndrome berat.Hasil  ini membuktikan bahwa peningkatan kadar 

kolesterol pada fase luteal dari siklus menstruasi berpotensi untuk memperberat premenstrual 

syndrome.Lam (2002) mengemukakan bahwa dominasi hormone estrogen terjadi bila rasio 

hormone progesteron terhadap estradiol kurang dari 22 : 1 pada fase proliferasi dan kurang 

dari 30 : 1 pada fase luteal.  

Hormon estrogen merupakan salah satu hormon steroid kelamin, karena mempunyai 

struktur kimia berintikan steroid yang secara fisiologik sebagian besar diproduksi oleh 

kelenjar endokrin sistem produksi wanita.Estrogen merupakan hormone steroid derivate 

kolesterol yang disintesis di ovarium .Kolesterol disintesis di dalam kelenjar atau diambil dari 

plasma.Kajian dengan sel – sel adrenal menunjukkan bahwa HDL adalah komponen plasma 

yang memberikan kolesterol pada kelenjar.Bila tidak segera digunakan untuk sintesa hormone 

steroid, kolesterol di simpan di dalam kelenjar sebagai ester kolesterol (Montsgomery 

R,1992). Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan Thys Jacob dkk (2008), estrogen 

berperan penting terhadap munculnya Premenstrual syndrome dalam hal ini estrogen 

mempengaruhi regulasi secara luas di daerah otak dengan memodulasi metabolisme 

monoamine dan jalur neuropeptida sehingga mempengaruhi mekanisme yang terlibat dalam 

gangguan mood dan afektif yang kebanyakan muncul pada wanita yang mengalami 

premenstrual syndrome. Estrogen eksogen telah terbukti mempengaruhi propil lipid yang 

mengarah pada hipotesa bahwa estrogen endogen memiliki efek yang sama. 

Dalam penelitian Deuster (1999), berat badan juga berpengaruh terhadap PMS dimana 

wanita yang mempunyai Indeks Massa Tubuh (IMT) diatas 27 megalami gejala PMS yang 

lebih berat (12%) daripada wanita yang memiliki IMT dibawah 27 yaitu 5,9%. 

Indeks massa tubuh ( IMT ) adalah nilai yang diambil dari perhitungan antara berat 

badan (BB) dan tinggi badan (TB) seseorang .IMT dipercayai dapat menjadi indicator atau 

menggambarkan kadar adipositas dalam tubuh seseorang  (Grummer – Strawn  LM et al., 

2002). 

Menurut Elizabeth R (2010),bahwa IMT sebelum umur 27 tahun tidak berhubungan 

dengan derajat premenstrual syndrome .Meskipun adiposa pada usia muda tidak berhubungan 

dengan premenstrual syndrome,namun adanya Premenstrual syndrome pada wanita obesitas 

yang berusia 18 – 27 tahun kemungkinan juga dialami.Faktor lain yang menyebabkan tidak 

adanya hubungan antara IMT dengan premenstrual syndrome adalah factor umur. 

Pengukuran lingkar pinggang juga dapat mengindikasikan kuantitas lemak di perifer. 

Lingkar pinggang merupakan pengukur distribusi lemak abdominal yang mempunyai 

hubungan erat dengan indeks massa tubuh (Bell et al., 2001). Sehingga kadar lemak yang 



menjadi sumber pembuatan estrogen yang merupakan faktor penyebab PMS pun dapat 

diprediksi melalui pengukuran lingkar pinggang. Dalam sebuah penelitian tentang hubungan 

lingkar pinggang dengan kadar lemak (trigliserida, HDL koilesterol) menunjukkkan terdapat 

hubungan positif terhadap semua komponen (Fasli J et al., 2008) 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan dari 30 responden dengan kriteria 15 normal dan 15 

obesitas dengan kategori umur minimum 17 tahun, maksimum 30 tahun dengan mean 22,67. 

Kadar kolesterol nilai minimum 140 mg/dL, maksimum 256 mg/dL, dengan mean 199,00. 

IMT minimum 19, maksimum 35 dengan mean 24,12. Lingkar Pinggang nilai minimum 62 

cm, maksimum 99 cm dengan mean 81,60 cm. Derajat PMS nilai mimimum 4, maksimum 31 

dangan nilai mean 22,23. Dari ini diharapkan pengetahuan wanita usia subur tentang 

Premenstrual Syndrome (PMS) bisa diketahui lebih awal,kadar estrogen,progesterone dalam 

darah selama fase luteal siklus menstruasi dan diharapkan adanya tindak lanjut dari hasil 

penelitian tersebut 
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Tabel 1. Deskripsi variabel umur,kadar kolesterol,IMT,Lingkar Pinggang dan derajat PMS 
(Sumber : Data primer tahun 2012) 

Karakteristik N Min Maks Mean Std.Deviation 

Umur ( tahun ) 30 17 30 22,67 3,880 
Kadar kolesterol 30 140 256 199,00 27,785 

IMT 30 19 35 24,12 3,855 
LP ( cm ) 30 62 99 81,60 8,861 

Derajat PMS 30 4 31 22,23 7,938 
 

Tabel 2.  Karakteristik responden berdasarkan kadar kolesterol, IMT, Lingkar Pinggang 
dengan Derajat Premenstrual Syndrome    (Sumber   : Data primer tahun 2012) 

 

                                  

 

 

 

 

 

Tabel .3. Hubungan kadar kolesterol,IMT,Lingkar Pinggang dan Derajat Premenstrual 
syndrome Mann – Whitney Test 

 KIMT Nilai Mean Rank 

Kadar 
kolesterol 

Normal 15 15,23 
Obesitas 15 15,77 

Total 30  

Lingkar 
pinggang 

Normal 15 8,20 
Obesitas 15 22.80 

Total 30  
 

VARIABEL 

DERAJAT PMS 

SIGNIFIKAN ( P) 
RINGAN BERAT 

N=10 N=20 
MEAN 
RANK 

MEAN 
RANK 

KOLESTEROL 12,15 17,18 0,140 
IMT 9,40 18,55 0,007 
LINGKAR PINGGANG 11,40 17,55 0,07 


