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ABSTRAK 
 
LATAR BELAKANG :Banyak faktor yang berhubungan dengan usia 
menopause. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu usia pertama kali 
menstruasi (menarche), menurut Reitz wanita yang terlambat  mendapatkan  
menstruasi pada usia 16 atau 17 tahun, justru akan mengalami menopause lebih 
dini, sedangkan mereka yang haid lebih dini seringkali akan mengalaminya 
sampai pada usia mencapai 50 tahun. Ada pola keluarga yang berlaku secara 
umum, bagi seorang wanita yang ibu atau kakak perempuannya lebih dini 
mengalami menopause maka ia juga cenderung mengalami hal yang sama, begitu 
pula sebaliknya.  

TUJUAN : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara cepat 
lambat menarche terhadap terjadinya menopause di Kecamatan Lappariaja 
Kabupaten Bone tahun 2017. 

METODE : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan studi cross sectional. Desain ini dipilih karena pengukuran pada 
variebel bebas dan terikat tidak dilangsungkan pada saat yang sama. Pengambilan 
sampel secara purposive sampling. 

HASIL: Pengaruh usia menarche terhadap usia menopause pada wanita 
menopause, dengan kategori lemah berdasarkan nilai korelasi (Rxy) sebesar 0,017 
kurang dari 0,5 artinya pengaruh lemah antara usia menarche terhadap usia 
menopause di kecamatan  Lappariaja Kabupaten Bone. Pengaruh usia menarche 
sebesar 12,8% usia menopause dan sisanya 87,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor 
yang lain. Ada pengaruh antara usia menarche dengan usia saat terjadinya 
menopause. Makin dini menarche terjadi, makin lambat menopause timbul. 
Sebaliknya, makin lambat menarche terjadi makin cepat menopause timbul. 
Model regresi yang diperoleh : y=55,501 – 0,299x. Seperti yang tertera pada hasil 
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bahwa dengan usia menarche 12 tahun akan memasuki usia menopause 55 tahun, 
sedangkan usia menarche 16 tahun akan memasuki usia menopause 45 tahun. Dari 
pendapat di atas didapat bahwa semakin lama seorang wanita menarche semakin 
cepat ia akan memasuki usia menopause. 

KESIMPULAN : Ada pengaruh antara usia menarche dengan usia saat terjadinya 
menopause pada wanita menopause. Makin dini menarche terjadi, makin lambat 
menopause timbul. 
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