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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menopause merupakan suatu kondisi yang akan dialami oleh setiap wanita 

sebagai bagian dari proses menua. Menopause adalah fase peralihan dari masa 

reproduktif menuju ke masa nonreproduktif yang ditandai dengan berhentinya 

menstruasi. Wanita umumnya mengalami menopause pada rentang usia 45 – 55 

tahun. Di Indonesia, usia rata – rata wanita mengalami menopause adalah 50 

tahun. 

Menopause disebabkan oleh penurunan fungsi ovarium akibat usia yang 

semakin bertambah yang menyebabkan produksi hormon estrogen juga menurun. 

Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada fisik maupun psikologis yang 

menimbulkan munculnya keluhan masa menopause (Suparni & Astutik, 2016). 

Sebagian wanita (75%) menganggap keluhan menopause sebagai suatu masalah 

atau gangguan, sedangkan sebagian lagi (25%) tidak mempermasalahkan hal 

tersebut (Asbar, 2018). 

Angka harapan hidup wanita di dunia meningkat setiap tahunnya hingga 

mencapai 74,2 tahun di tahun 2019 (WHO, 2019). Peningkatan angka harapan 

hidup berarti peningkatan jumlah wanita yang berpeluang untuk mengalami 

menopause (Suazini, 2018). World Health Organization (WHO), memperkirakan 

di tahun 2030 akan ada sekitar 1,2 miliar wanita yang berusia di atas 50 tahun. 

Sebanyak 80% diantaranya tinggal di negara berkembang dan populasi wanita 

menopause meningkat tiga persen setiap tahunnya (Nurlina, 2021). 
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Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2013) dalam Nurlina 

(2021), memperkirakan jumlah wanita menopause dengan usia rata – rata 45 – 64 

tahun di Indonesia pada tahun 2035 sebanyak 37 juta orang. Di Provinsi Bali pada 

tahun 2020, jumlah wanita usia 45 - 64 tahun sebanyak 539.700 orang (BPS 

Provinsi Bali, 2020). Di Kabupaten Karangasem pada tahun 2020, jumlah wanita 

usia 45 - 64 tahun sebanyak 133.000 orang (BPS Kabupaten Karangasem, 2020). 

Berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, Puskesmas Bebandem 

berada di urutan ketiga sebagai puskesmas dengan jumlah sasaran wanita usia 45 

– 60 tahun terbanyak di tahun 2021.  

Keluhan masa menopause dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta 

kekhawatiran yang dapat mengganggu aktivitas sehari – hari atau bahkan dapat 

menurunkan kualitas hidup wanita (Maita et al., 2013). Penelitian oleh Widjayanti 

(2016), mengatakan mayoritas wanita menopause (90,32%) mengeluhkan rasa 

tidak nyaman pada tulang, persendian, dan otot. Keluhan lainnya berupa hot 

flashes (83,87%), keringat berlebih di malam hari (57,69%), serta kelelahan 

secara fisik dan mental (74,19%) padahal tidak sedang mengalami persoalan yang 

memicu stress atau kecemasan. Sebanyak 37% wanita menopause memiliki 

kualitas tidur yang buruk akibat hot flashes yang sering membangunkan mereka 

dari tidurnya (Widjayanti, 2017). Selain itu wanita yang telah menopause lebih 

rentan terserang penyakit kadiovaskuler dan osteoporosis (Waluyo & Putra, 

2010). 

Keluhan menopause setiap wanita bersifat individual dan tidaklah sama 

(Juliana et al, 2021). Beberapa wanita dapat mengalami keluhan yang bersifat 

ringan, sedang, berat, atau tidak ada keluhan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh 
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perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap wanita. Karakteristik tersebut dapat 

berupa tingat pendidikan, pekerjaaan, pendapatan, gaya hidup, lingkungan atau 

genetik (Juliana et al, 2021). Penelitian oleh Juliana et al. (2021), mengatakan 

terdapat hubungan antara usia menopause dengan keluhan masa menopause. 

Wanita dengan usia menopause normal sebagian besar (87,4%) mengalami 

keluhan masa menopause yang ringan, sebaliknya wanita dengan usia menopause 

tidak normal (44,4%) mengalami keluhan masa menopause yang berat. Penelitian 

oleh Chontessa et al. (2012), mengatakan wanita menopause yang berpendidikan 

rendah, tidak bekerja, dan berpenghasilan rendah mengalami keluhan kecemasan 

yang lebih berat. 

Pratiwi (2015) mengatakan terdapat hubungan antara pekerjaan dengan 

keluhan masa menopause. Sebagian besar wanita menopause yang bekerja 

(56,2%) memiliki keluhan masa menopause sedang, sedangkan sebagian besar 

wanita menopause yang tidak bekerja (55,8%) memiliki keluhan masa menopause 

ringan. Sebaliknya, penelitian oleh Runiari dan Santiningsih (2013) mengatakan 

wanita menopause yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada 

yang tidak bekerja. Selain itu, semakin lama wanita mengalami menopause maka 

semakin baik kualitas hidupnya (Tarigan et al., 2016). Janata et al. (2003) dalam 

Runiari dan Santiningsih (2013), mengatakan keluhan menopause mempengaruhi 

kualitas hidup. Apabila keluhan atau gejala menopause yang dirasakan ringan atau 

tidak ada maka kualitas hidup wanita tersebut dalam kategori baik begitupula 

sebaliknya.  

Pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) membawa berbagai dampak 

dalam kehidupan. Pandemi ini menimbulkan rasa takut, kesedihan, dan 
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kekhawatiran untuk kemungkinan terinfeksi yang menjadi pemicu manifestasi 

klinis psikopatologis. Kebijakan pembatasan sosial baik secara total maupun 

parsial menurunkan produktivitas yang mengakibatkan gangguan pada kualitas 

hidup (Bhagat, 2020). Sebuah penelitian mengatakan selama masa pandemi 

prevalensi gejala stress, depresi, dan kecemasan lebih tinggi pada wanita. Hal ini 

disebabkan oleh kondisi emosional wanita yang lebih rentan akibat perubahan 

hormonal selama masa pramenstruasi atau periode menopause (Bhagat, 2020). 

Faktor risiko lain yang menyebabkan gangguan psikis pada populasi wanita 

selama pandemi COVID-19 adalah tinggal di daerah dengan kasus COVID-19 

tinggi, tidak ada aktivitas fisik atau rekreasi, dan tidak bekerja (Bhagat, 2020).   

Pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi dan produktivitas wanita. 

Sebagian besar wanita di dunia (70%) bekerja di sektor informal yang bergantung 

pada ruang publik yang mana dibatasi selama masa pandemi yang mengakibatkan 

menurunnya pendapatan (UN, 2020). Di Indonesia, berdasarkan BPS (2019) 

dalam Chairani (2020), jumlah wanita yang bekerja di sektor informal mencapai 

61,80 persen. Untuk wanita yang bekerja di sektor formal dan diwajibkan untuk 

Work From Home (WFH), mereka menghadapi masalah lain yakni beban ganda 

yang bisa menyebabkan wanita mengalami kelelahan atau stress. Wanita yang 

melakukan WFH harus mampu membagi waktu untuk mengurus rumah tangga, 

mendampingi anak yang belajar selama School From Home (SFH), sekaligus 

bekerja (Chairani, 2020). 

Untuk wanita yang telah menopause, pandemi COVID-19 yang memiliki 

berbagai dampak dalam kehidupan menjadi faktor risiko tersendiri yang 

meningkatkan kerentanan mereka terhadap penyakit (Basile, 2020). Semakin 
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bertambah usia atau ketika memasuki masa menopause maka rasa sakit, masalah 

imunitas, penambahan berat badan, dan kerentanan terhadap penyakit semakin 

meningkat (Basile, 2020). Sebuah penelitian mengungkapkan 7 dari 10 wanita 

yang berusia di atas 40 tahun dan telah menopause mengalami peningkatan 

kecemasan selama masa pandemi. Selain itu, mereka juga mengalami peningkatan 

gejala menopause seperti sulit tidur, night sweat, dan gejala menopause lainnya 

akibat Work From Home (WFH), School From Home (SFH), memiliki anak di 

universitas, tidak bisa bertemu dengan kerabat atau orangtua, dan kekhawatiran 

umum lainnya terhadap COVID-19 (Webber, 2020). 

Dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan, jumlah sasaran wanita usia 

45 – 60 tahun di Puskesmas Bebandem pada tahun 2021 adalah sebanyak 4.497 

orang. Terdapat 191 kasus COVID-19 yang terdata di Puskesmas Bebandem dan 

laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem menunjukkan Kecamatan 

Bebandem menjadi salah satu kecamatan dengan penambahan jumlah kasus 

COVID-19 yang terus meningkat. Desa di wilayah kerja Puskesmas Bebandem 

juga sebagian besar termasuk kategori zona kuning dengan satu desa termasuk 

kategori zona merah. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Berbasis Mikro (PPKM Mikro) juga diperpanjang sampai batas waktu yang belum 

ditentukan.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Gambaran Keluhan Fisik dan Psikologis Wanita Menopause Pada Masa 

Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Bebandem Tahun 2021”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gambaran 

Keluhan Fisik dan Psikologis Wanita Menopause Pada Masa Pandemi COVID-19 

di Wilayah Kerja Puskesmas Bebandem Tahun 2021 ?” 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui Gambaran Keluhan Fisik dan Psikologis Wanita 

Menopause Pada Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Bebandem Tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik wanita menopause berdasarkan usia 

menopause, lama menopause, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan 

keluarga. 

b. Mengidentifikasi keluhan fisik wanita menopause pada masa pandemi 

COVID-19. 

c. Mengidentifikasi keluhan psikologis wanita menopause pada masa pandemi 

COVID-19. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan 

keluhan fisik dan psikologis wanita menopause pada masa pandemi COVID-

19. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti lain agar penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Sebagai bahan masukan dan informasi tentang keluhan fisik dan psikologis 

wanita menopause pada masa pandemi COVID-19. 

b. Bagi tempat penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Puskesmas 

Bebandem untuk melakukan tindakan seperti penyuluhan atau kegiatan lainnya 

untuk memperbaiki/mempertahankan kondisi fisik dan psikologis wanita 

menopause pada masa pandemi COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


