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ABSTRACT 

Background: Body Mass Index (BMI) is a simple measurement of height 
and weight of human body to classify whether someone is categorized as 
being underweight or overweight. In 2013, Basic Health Research 
(RISKESDAS) found that the prevalence of overweight in adolescence 
aged between 16-18 years old was 7.35 %, consisted of 5.7% overweight 
and 1.65% obese. One of the causes of the increase in BMI is the age of 
menarche. Menarche is the first menstrual cycle experienced by a girl and 
is the sign that an adolescent has stepped into the reproductive period. 
The average of age of menarche is 12.4 years according to the Basic 
Health Research data. The objective of this study is to find out if there is 
an association  between age of menarche and  BMI in class XI students of 
SMA Negeri 11 Medan. 
Methods: This research used cross sectional method. The respondents 
were 81 students in class XI of SMA Negeri 11 Medan selected using 
purposive sampling method. The respondents were asked some questions 
concerning the age of menarche using questionnaire and their height and 
weight were measured. 
Results: BMI was mostly in normal category (40.7%); the age of 
menarche was mostly in 12-15 years category (54.3%). The result of 
statistical test showed that there was an association between age of 
menarche and BMI in class XI students of SMA Negeri 11 Medan. 
Conclusion: Although the study found that the age of menarche was 
associated with the BMI, it was not possible to determine the cause-and-
effect association. Further studies are therefore necessary to determine if 
earlier age of menarche causes the increase oh BMI. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Indeks massa tubuh (IMT) adalah pengukuran singkat 
dari tinggi badan dan berat badan seseorang untuk mengklasifikasikan 
seorang individu masuk dalam kekurangan atau kelebihan berat badan. 
Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 menemukan 
prevalensi gemuk pada remaja umur 16- 
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18 tahun sebanyak 7,35% yang terdiri dari 5,7% gemuk dan 1,65% 
obesitas. Salah satu penyebab peningkatan IMT adalah usia menarke dini. 
Menarke adalah menstruasi pertama yang dialami seorang anak 
perempuan dan merupakan tanda awal masuknya remaja dalam masa 
reproduksi. Rerata usia menarke di Indonesia menurut data RISKESDAS 
tahun 2010 yaitu 12,4 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan antara usia menarke dengan indeks massa 
tubuh siswi kelas XI SMA Negeri 11 Medan. 
Medote: Penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Subjek 
penelitian ini adalah siswi kelas XI SMA Negeri 11 Medan sebanyak 81 
orang yang dipilih dengan metode purposive sampling. Kepada responden 
ditanyakan tentang usia menarke dan dilakukan pengukuran tinggi badan 
dan berat badan. 
Hasil: IMT siswi kelas XI SMA Negeri 11 Medan paling banyak berada 
pada kategori normal (40,7%); usia menarke lebih banyak pada kategori 
12-15 tahun (54,3%). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan 
usia menarke dengan IMT pada siswi kelas XI SMA Negeri 11 Medan. 
Kesimpulan: Walaupun penelitian ini menemukan bahwa terdapat 
hubungan usia menarke dengan IMT, tetapi hubungan sebab-akibat tidak 
dapat ditentukan. Diperlukan peneltian lebih lanjut untuk menentukan 
apakah usia menarke yang lebih dini menyebabkan peningkatan IMT. 
 
Kata kunci: usia menarke, indeks massa tubuh 
 

PENDAHULUAN 
 
Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah pengukuran 
singkat dari tinggi badan dan berat badan 
seseorang.1 IMT merupakan suatu alat ukur 
untuk mengklasifikasikan seorang individu 
masuk dalam klasifikasi kekurangan dan 
kelebihan berat badan serta obesitas dalam 
suatu populasi.1,2 

Beberapa penelitian menghubungkan 
peningkatan IMT seperti pada obesitas, dengan 
peningkatan risiko terhadap penyakit 
kardiovaskular, diabetes melitus tipe-2, 
percepatan menarke dan osteoarthritis.3–6Seiring 
dengan peningkatan lemak tubuh seseorang, 
risiko terkena penyakit yang berhubungan 
dengan peningkatan lemak tubuh atau 
peningkatan IMT seperti pada obesitas juga 
meningkat.1,2,7 Menurut data World Health 
Organization tahun 2014, prevalensi obesitas 
secara global yaitu 41 juta anak. Hal ini sudah 
terjadi di sebagian negara berkembang dan di 
negara berpenghasilan rendah.7 Berdasarkan 
data National Health and Nutrition Examination 
Surveys(NHANES) pada tahun 2011-2014, 
prevalensi obesitas pada remaja di Amerika 
Serikat yaitu 17%. Prevalensi obesitas lebih 
tinggi pada anak perempuan dibandingkan 
dengan anak laki-laki.8 Menurut data Riset 
Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2013, 
prevalensi gemuk pada remaja umur 16–18 
tahun sebanyak 7,35% yang terdiri dari 5,7% 
gemuk dan 1,65% obesitas. Prevalensi gemuk 

naik dari 1,4% pada tahun 2007 menjadi 7,3% 
pada tahun 2013.9 

Terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi nilai IMT, salah satunya adalah 
menarke. Menarke adalah menstruasi pertama 
yang dialami seorang anak perempuan dan 
merupakan  tanda awal masuknya seorang 
remaja  dalam masa reproduksi.10,11 Setelah 
remaja mengalami menarke, terjadi beberapa 
perubahan yang menunjang fungsi reproduksi, 
misalnya pertumbuhan payudara, pertumbuhan 
rambut halus di daerah  ketiak dan kemaluan, 
serta meningkatnya total lemak badan yang 
didistribusi pada paha, bokong dan perut.12 

Menurut penelitian Talma dkk, usia rata-
rata menarke di Belanda menurun secara 
signifikan dari usia 13,66 tahun pada 1955, usia 
13,5 tahun pada 1997, dan usia 13,05 tahun pada 
2009.13 Begitu pula  penelitian yang dilakukan 
oleh Song dkk di Cina, menemukan usia menarke 
turun dari 13,41 tahun pada tahun 1985 menjadi 
12,47 tahun  pada tahun 2010.14 

Penelitian yang dilakukan oleh Freedman 
dkk menunjukkan bahwa usia menarke dini 
berhubungan dengan obesitas.3 Hal ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Prentice 
dan Viner pada tahun 2013, yang menyatakan 
bahwa percepatan menarke dapat meningkatkan 
indeks massa tubuh pada saat dewasa dan 
memiliki resiko lebih tinggi terhadap obesitas.15 
Namun penelitian yang dilakukan olehAraújo 
dkk di Brazil pada tahun 2016 menemukan 
bahwa usia menarke yang dini tidak 
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berhubungan dengan berat badan, obesitas, dan 
kadar lipid serum.16 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
huungan usia menarke dengan indeks massa 
tubuh pada siswi kelas XI T.A 2016/2017 SMA 
Negeri 11. 

 
METODE 
 
Penelitian ini bersifat analitik dengan desain 
penelitian cross sectional. Populasi  penelitian ini 
adalah siswi-siswi kelas XI SMA Negeri 11. 
Pemilihan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling. Sampel yang digunakan 
adalah siswi-siswi kelas XI SMA Negeri 11 Medan 
T.A 2016/2017 yang memenuhi kriteria inklusi 
dan tidak termasuk pada kriteria eksklusi, yaitu 
sebanyak 81 orang. Kriteria inklusi pada 
penelitian ini yaitu siswi yang mengingat usia 
menarke mereka dan bersedia berpartisipasi 
dalam penelitian ini. Kriteria eksklusinya yaitu 
siswi yang memilki riwayat keganasan dan 
penyakit kronis, memiliki riwayat penggunaan 
steroid, dan memiliki gangguan pertumbuhan. 

Pengukuran antropometrik dilakukan di 
SMA Negeri 11 Medan. Berat badan diukur 
menggunakan timbangan berat badan digital dan 

tinggi badan diukur menggunakan stature meter. 
Indeks massa tubuh dihitung berdasarkan rumus 
berat badan (kg)/tinggi badan (m)2. 
Pengumpulan data usia menarke dilakukan 
melalui wawancara dengan menanyakan pada 
usia berapa subjek pertama kali mengalami 
menstruasi.   

 
HASIL 
 
Pada penelitian ini ditemukan bahwa dari 81 
siswi, mayoritas indeks massa tubuhnya 
termasuk dalam kategori normal (40,7%) dan 
yang paling sedikit termasuk dalam kategori 
underweight (19,8%). (Tabel 1) Pada tabel 2 
dapat dilihat bahwa sebanyak 54,3% siswi 
mengalami menarke pada usia 12-15 tahun dan 
45,7% siswi mengalami menarke pada usia <12 
tahun.  

Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-
square untuk mengetahui hubungan usia 
menarke dengan indeks massa tubuh, diperoleh 
nilai p lebih besar dari 0,05 (p = 0,006), sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
hubungan antara usia menarke dan indeks 
massa tubuh pada siswi kelas XI SMA Negeri XI 
Medan. (Tabel 3). 

 
 

 
 

Tabel 1 Distribusi frekuensi Indeks Massa Tubuh Subjek 
IMT Frekuensi 

(n) 

Presentase 

(%) 

Underweight 
16 19,8 

Normal 
33 40,7 

Overweight 
13 16,0 

Obesitas 
19 23,5 

Total 
81 100,0 
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Tabel 2 Distribusi frekuensi usia menarke subjek 
Usia  

Menarke 

Frekuensi 

(n) 

Presentase 

(%) 

<12 tahun 
37 45,7 

12-15 tahun 
44 54,3 

Total 81 100,0 

 
 
 

Tabel 3 Hubungan usia menarke dengan indeks massa tubuh subjek 

 
Usia Menarke 

Indeks Massa Tubuh 
Nilai 

p 
Underweight Normal Overweight Obesitas 

N % N % n % n %  

<12 tahun 6 16,2 10 27,0 7 18,9 14 37,8 

0,006 

12-15 tahun 10 22,7 23 52,3 6 13,6 5 11,4 

Total 16 19,8 33 40,7 13 16,9 19 23,5  

 
 
 
PEMBAHASAN 
 
Pada penelitian ini didapatkan indeks massa 
tubuh siswi kelas XI SMA Negeri 11 Medan 
paling banyak adalah pada kategori normal yaitu 
sebanyak 40,7%, obesitas sebanyak 23,5%, 
underweight sebanyak 19,8%, dan yang paling 
rendah yaitu kategorik overweight 16,0%. Hal ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yuliasti E pada tahun 2013 yang menemukan 
bahwa sebagian besar indeks massa tubuh 
didapatkan kategori normal sebesar 63,6%.17 Hal 
ini dapat terjadi karena sebagian besar murid 
senang mengkonsumsi sayur-sayuran, minum 
susu, memakan ikan, dan buah-buahan. Sesuai 
dengan apa yang mereka pelajari 
disekolah.18Namun hal ini tidak sejalan dengan 
data yang dikeluarkan oleh National Health and 
Nutrition Examination Surveys (NHANES) di 
Amerika pada usia remaja IMT obesitas 
meningkat sebanyak 17%.8 

Tabel 2 menunjukkan bahwa usia menarke 
paling banyak adalah kategori usia 12-15 tahun 
yaitu 54,3%, dan usia menarke paling sedikit 
adalah kategori usia <12 tahun yaitu 45,7%. Hal 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yuliasti E pada tahun 2013 bahwa sebagian 
besar usia menarke siswi dalam kategori normal 
(13-15 tahun) sebanyak 83,6%.17 Hal ini sesuai 
dengan konsumsi lemak yang sesuai dengan 

kebutuhan tubuh, karena apabila terdapat 
penimbunan lemak berlebih memicu 
peningkatan hormone adipocyte-derived 
hormone leptin sehingga dapat memicu sekresi 
hormone LH yang tinggi dan mengawali 
terjadinya menarke.18 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa 
usia menarke berhubungan dengan indeks 
massa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nurul R pada tahun 2016 yang 
meneliti hubungan indeks massa tubuh dengan 
usia menarke pada siswi SMP Negeri 1 Padang 
dengan metode penelitian cross sectional yang 
mendapatkan nilai P=0,000 (P <0,05) yang 
menyatakan kesimpulan bahwa semakin tinggi 
IMT maka semakin cepat terjadi 
menarke.19Penelitian ini juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti E pada 
tahun 2009 yang meneliti hubungan indeks 
massa tubuh dengan usia menarke di SMP Negeri 
7 Banjarmasin dengan metode penelitian cross 
sectional yang mendapatkan nilai P=0,001 (P 
<0,05) yang menunjukkan terdapat hubungan 
usia menarke dengan indeks massa tubuh.17 Hal 
tersebut bisa terjadi berdasarkan teori di mana 
kandungan lemak di dalam tubuh dapat memicu 
pengaktifan adipocyte homone leptine.18Hormon 
tersebut memicu sekresi hipotalamus untuk 
melepaskan GnRH yang kemudian akan 
menginduksi kelenjar hipofisis anterior untuk 
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melepaskan LH. LH yang tinggi sebagai awal 
terjadinya menarke. Apabila hormon LH lebih 
dini disekresikan maka akan semakin dini 
terjadinya menarke pada remaja, begitu juga 
sebaliknya apabila hormon tersebut semakin 
lama disekresi maka usia menarkenya akan 
semakin lama.18 
 
KESIMPULAN 
 
Terdapat hubungan antara usia menarke dengan 
indeks massa tubuh pada siswa kelas XI SMA 
Negeri 11 Medan.  
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