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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Nyeri menstruasi atau dismenorea  ialah keluhan ginekologi yang diakibatkan  

karena ketidak seimbangan hormon progesterone yang berada dalam  darah 

sehingga mengakibatkan timbulnya rasa nyeri dan yang paling sering terjadi pada 

perempuan. Perempuam yang mengalami nyeri menstruasi biasanya memproduksi 

prostaglandin 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang tidak 

mengalami nyeri menstruasi. Angka kejadian nyeri menstruasi diseluruh dunia 

masih sangat banyak, persentasi kejadian nyeri menstruasi di dunia rata-rata lebih 

dari 50% atau berkisar sebesar 15,8-89,5% wanita disetiap Negara mengalami 

nyeri menstruasi (Widiatami,dkk, 2018). 

Dismenorea merupakan permasalahan  yang banyak menyerang remaja putri. 

Dampak dari dismenorea dapat mengganggu aktivitas mahasiswi dan 

menyebabkan ketidak hadiran di kampus (Beddu, 2015). Menurut Tiara Martha 

Pundati (2016) dari 10 mahasiswi ditemukan 8 mahasiswi yang mengalami 

dismenore dan 3 diantaranya mengalami dismenore berat.Upaya dalam menangani 

dampak dismenorea dapat dilakukan secara non farmakologi, seperti minuman 

jahe merah. Pemberian minuman jahe merah setelah 30 menit dapat menurunkan 

skala nyeri dismenorea (Pujiana, 2019). Kandungan oleoresin dalam jahe merah 

merupakan  anti inflamasi dan analgetik yang dapat mengurangi intensitas 

dismenorea dengan cara menghambat prostaglandin (Rahayu, dkk, 2018). 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti  ingin melakukan presentsi skala nyeri 

pada mahasiswi di Universitas Imelda Medan yang menggunakan jahe merah 

pada saat dismenorea. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu : 

a. Apakah  nyeri haid atau nyeri dismenorea dapat mengganggu aktivitas 

mahasiswi S1 Farmasi di  Universitas Imelda Medan. 

b. Apakah minuman jahe merah dapat mengurangi nyeri haid atau nyeri 

dismenorea pada mahasiswi S1 Farmasi di Universitas Imelda Medan. 

 

1.3 Hipotesis Penelitian 

a. Nyeri haid atau nyeri dismenorea dapat menggangu aktivitas mahasiswi S1 

Farmasi di Universitas Imelda Medan. 

b. Minuman jahe merah dapat mengurangi rasa nyeri haid atau nyeri 

dismenorea pada mahasisiwi S1 Farmasi di Universitas Imelda Medan. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui adanya pengaruh minuman jahe merah terhadap 

penurunan nyeri dismenorea pada mahasiswi S1 Farmasi Universitas 

Imelda Medan. 

b. Untuk mengetahui bahwah nyeri haid dapat menggangu aktivitas 

mahasiswi S1 Farmasi di Universitas Imelda Medan.  
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1.5  Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan akan dapat memberikan banyak manfaat berbagai 

pihak yaitu : 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini di gunakan  sebagai media pembelajaran untuk 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang pengaruh minuman jahe merah 

terhadap penurunan skala nyeri dismenorea primer. 

1.5.2 Bagi responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan reponden 

tentang  pengaruh minuman jahe merah terhadap penurunan skala nyeri 

dismenorea primer. 

1.5.3 Bagi institusi pendidikan  

 Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dan 

menambah literatur sebagai bahan pustaka tambahan bagi Universitas Imelda 

Medan sebagai bahan informasi dibidang  khususnya program studi S1 farmasi. 

1.5.4 Bagi peneliti berikutnya   

 Memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya agar dapat merencanakan 

penelitian lanjutan dalam kontek perbedaan yang mempengaruhi minumanan jahe 

merah terhadap penurunan skala nyeri dismenorea primer. 
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1.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh  minuman  jahe merah  terhadap 

penurunan skala nyeri dismenorea primer pada mahasiswi Universitas Imelda 

Medan Sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1Kerangka pikir penelitian. 
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