
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

dewasa, yang selalu ditandai dengan perubahan fisiologis maupun psikologis. 

Salah satu perubahan fisiologis pada wanita biasanya ditandai dengan adanya 

mestruasi, biasanya menstruasi ini bisa terjadi setiap bulan, siklus dalam 

menstruasi ini bisa menyebabkan timbulnya rasa sakit atau nyeri di daerah 

abdomen, yang disebut dismenore. Remaja putri akan lebih sering merasakan 

sakit akibat dismenore karena siklus hormonal yang belum begitu stabil. 

Salah satu yang dilakukan untuk mengurangi keluhan pada dismenore, 

misalnya dengan melakukan kompres hangat pada daerah abdomen, olahraga 

secara teratur mengkonsumsi obat-obatan analgetik, dan mengkonsumsi 

produk-produk herbal atau jamu yang telah dipercaya khasiatnya. Kebiasaan 

minum produk herbal atau jamu salah satunya yaitu berbahan dasar kunyit 

salah satunya seperti kunyit asam, bukanlah hal yang asing bagi masyarakat 

Indonesia khususnya Jawa dan Madura. Jamu juga dapat dikategorikan 

sebagai minuman tradisional karena menggunakan bahan-bahan alami seperti 

tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat sudah biasa digunakan oleh masyarakat 

secara turun-temurun. 

     Menurut World Health Organization (WHO, 2016) didapatkan angka 

kejadian Dismenore di Dunia sangatlah besar. Rata-rata lebih dari 50% 

perempuan disetiap dunia mengalaminya. Dari penelitian di Amerika serikat 

persentasi kejadian Disminore sekitar 60%, Swedia 72%. Prevalensi 

dismenore ditemukan 90,1%, dimana proporsi tidak pernah, sesekali, 

biasanya, dan selalu tanggapan masing-masing adalah 9,9%, 38,6%, 31,3%, 

20,2% (Bilir et al., 2020). Di Indonesia angka kejadian disminoreterdiri dari 

54,89% Dismenore primer dan 9,36% Dismenore sekunder (Kemenkes, 

2017). 
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     Angka kejadian nyeri menstruasi di Indonesia mencapai 60-70%, angka 

kejadian dismenore tipe primer di Indonesia adalah sekitar 54,89%, 

sedangkan sisanya adalah penderita dengan tipe sekunder (Sylvia, 2011). 

Banyak faktor yang menjadi pencetus terjadinya dismenore, namun faktor 

endokrin memegang peran penting, pada penyebab terjadinya dismenore 

dikarenakan saat mengalami menstruasi sel-sel endometrium mengeluarkan 

prostaglandin. (Dita dan wulandari, 2011). 

    Pada zaman yang semakin maju ini penderita nyeri menstruasi atau 

dismenore, mulai memilih obat-obatan herbal khususnya dalam menangani 

nyeri karena dismenorea. Ada beberapa bahan untuk obat herbal yang 

memiliki manfaat dalam menangani nyeri perut akibat nyeri dismenorea 

antara lain seperti kedelai (Glycine max), asam jawa (Tamarindus indica) dan 

kunyit (Curcuma domestica) (Noorafshan, 2012). Produk herbal atau jamu 

saat ini memang sedang menjadi alternatif utama bagi para remaja putri yang 

ingin mengurangi rasa nyeri dismenorea tanpa mendapat efek samping 

(Kylenorton, 2010). 

    Nyeri ketika menstruasi juga bisa menyebabkan wanita tidak dapat 

beraktifitas secara normal dapat berdampak dari sisi ekonomi, karena  

berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian obat, dan 

perawatan medis. Untuk mengurangi keluhan pada saat nyeri menstruasi, 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi herbal atau jamu, yaitu 

minuman kunyit asam yang dikonsumsi selama menstruasi, sehari dua kali 

sebanyak satu gelas pada pagi hari dan sore hari sesudah makan. Kunyit 

(Curcuma Dosmetica) memiliki khasiat dalam membantu melancarkan darah 

menstruasi, serta menghilangkan sumbatan dalam peredaran darah, sebagai 

anti inflamasi, anti bakteri dan sebagai astringensia. Zat dalam  kunyit yang 

berperan sebagai anti inflamasi adalah kurkumin, dan memproduksi 

prostaglandin secara berlebih (Anandita,2010). 
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     Menstruasi adalah proses pengeluaran gumpalan darah dari lapisan luar 

rahim karena adanya proses somatopsikis yang bersifat kompleks meliputi 

unsur-unsur hormonal, biokimiawi dan psikososial yang terjadi setiap bulan, 

siklus mesntruasi ini bisa menyebabkan timbulnya rasa sakit atau nyeri di 

daerah abdomen yang disebut dismenore. Gejala yang di timbulkannya 

dismenorea seperti rasa sakit yang memancar ke belakang dengan durasi rasa 

sakit kurang lebih selama delapan jam  hingga tujuh puluh dua jam. 

Dismenore merupakan nyeri pada daerah abdomen bagian bawah yang terjadi 

pada saat menstruasi karena adanya jumlah prostaglandin yang berlebihan 

pada darah menstruasi. Siklus menstruasi biasanya teratur tetapi tak jarang 

juga siklus yang tidak teratur terjadi. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor 

penyesuaian terhadap hormon reproduksi dan aktifitas serta pengaruh dari 

stressor internal. Menstruasi yang dialami wanita remaja dapat  menimbulkan 

masalah, salah satunya adalah dismenore  

    Pada hasil observasi di Surade pada tanggal 24 April 2021 bahwa penderita 

nyeri dismenore mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada remaja, pada 

tahun 2019 kasus dismenore ini bisa mencapai 25% pada wanita yang 

mengalami dismenore. Tahun 2020 menjadi 50% dan tahun 2021 menjadi 

60% orang yang mengalami nyeri dismenore. Wanita yang terbiasa 

mengalami nyeri menstruasi pada umumnya sudah ada yang mengetahui 

tindakan awal ketika nyeri menstruasi itu datang, bahkan tidak jarang 

sebagian wanita ini mengobati nyeri nya dengan menggunakan tanaman-

tanaman herbal seperti minum rebusan kunyit asam sebagai jamu atau 

minuman herbal yang bisa dipercaya mengurangi rasa nyeri saat haid 

tersebut. 

    Pada hasil dari penelitian ini diterapkan pemberian minuman kunyit asam 

untuk mengurangi nyeri dismenore, di dapatkan hasil bahwa terdapat 

pengaruh dari pemberian minuman kunyit asam terhadap keluhan dismenore 

yang dimana remaja wanita yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi 
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minuman kunyit asam tersebut tidak pernah merasakan gejala dismenorea 

lagi pada saat menstruasi. (Anindita, 2010) 

     Kunyit asam memiliki kandungan bahan alami seperti kurkumin yang 

bekerja dengan menghambat reaksi siklookgenase dan juga bisa mengurangi 

influks ion kalsium kedalam kanal kalsium pada sel-sel epitel uterus sehingga 

bisa mengurangi terjadinya inflamasi, yang mengambat pelepasan 

prostaglandin yang berlebihan ( Nur melin, 2016) 

     Selain keluarga, perawat juga berperan pada kesehatan keluarga untuk 

memberikan pendidikan kesehatan tentang pemberian minuman kunyit asam 

pada intensitas nyeri, untuk mengetahui tentang mamfaat dari minuman 

kunyit, dan pemberian asuhan keperawatan keluarga pada keluarga yang 

mempunyai masalah nyeri pada dismenore. (Anindita, 2010) 

     Berdasarkan hasil uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

menyusun karya tulis ilmiah tentang “Terapi Minuman Kunyit Asam Jawa 

Pada Intensitas Nyeri  Dismenore” 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Untuk menjelaskan pengaruh pemberian kunyit asam terhadap 

perubahan skala nyeri 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui skala nyeri sebelum dan sesudah diberikan minuman 

kunyit asam jawa 

b. Mengetahui perubahan skala  nyeri. 

c. Mengetahui pengaruh minuman kunyit asam jawa terhadap perubahan 

skala nyeri. 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Observasi 

Penulis mengobservasi langsung dan turun kelapangan 
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1.3.2 Wawancara 

Penulis mewawancarai untuk pengumpulan data 

1.3.3 Studi Pustaka 

Selain observasi dan wawancara penulis juga memperoleh sumber dari 

buku, internet dan jurnal yang berkaitan dengan terapi minuman kunyit 

asam pada intensitas nyeri dismenore. 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Bagi penulis 

Manfaat penelitian bagi penulis sendiri untuk menambah pemahaman 

dan wawasan tentang terapi minuman kunyit asam pada intensitas nyeri 

dismenore. 

1.4.2 Bagi masyarakat umum 

Menambah wawasan dan pemahaman kepada keluarga tentang terapi 

minuman kunyit asam pada intensitas nyeri dismenore. 

1.4.3 Bagi Profesi 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi profesi keperawatan, dan 

bermamfaat untuk kedepannya mengenai terapi minuman kunyit asam 

pada intensitas nyeri dismenore. 

 


