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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01 Latar Belakang  

Santrock  (2002) pertumbuhan dan perkembangan manusia menjadi 

dewasa akan mengalami suatu fase yang disebut pubertas. Pubertas (puberty) 

adalah suatu periode dimana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara 

pesat pada awal masa remaja, namun pubertas bukanlah peristiwa tunggal yang 

terjadi secara tiba-tiba, tetapi pubertas adalah bagian dari proses yang terjadi 

secara berangsur-angsur (gradual).  Winarto (2016) menjelaskan fase pubertas 

pada wanita ditandai dengan terjadinya siklus menstruasi. Haid atau menstruasi 

adalah meluruhnya dinding rahim atau endometrium berupa darah akibat 

terjadinya perubahan siklus hormonal, menstruasi pada umumnya dialami oleh 

wanita ketika memasuki usia pubertas antara usia sepuluh sampai enam belas  

tahun. Pradyptasari dan Burhanudin (2013) menyebutkan menstruasi juga 

disebut sebagai siklus discharge fisiologik darah dari jaringan mukosa melalui 

vagina dari uterus yang tidak terjadi kehamilan, siklus menstruasi berada di 

bawah kendali hormonal dan terjadi secara berulang dengan interval waktu 28 

hari tanpa adanya kehamilan selama periode produktif (pubertas-menopause). 

Sianipar & Chandra (2009) menjelaskan ketika mengalami fase haid 

terdapat beberapa gangguan yang terjadi, terutama ketika tahun-tahun awal haid 

adalah periode yang rentan terhadap terjadinya gangguan, gangguan-gangguan 

tersebut diantaranya adalah haid yang tertunda, tidak teratur, serta nyeri haid 

dan pendarahan yang banyak pada waktu menstruasi. Menurut Pradyptasari dan 

Burhanudin (2013) gangguan reproduksi yang berkaitan dengan peristiwa haid 
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juga dipengaruhi oleh proses somatopsikis yang bersifat kompleks, diantaranya 

adalah faktor hormonal, biokimiawi, dan psikososial. Saniati (2015) menjelaskan 

ketika memasuki hari-hari menjelang menstruasi sebagian wanita merasakan 

nyeri dan kram pada perut bagian bawah, selain itu rasa nyeri juga biasanya 

sampai ke pinggang dan punggung, kram yang dirasakan masing-masing wanita 

berbeda dengan yang lainnya.  

Hestianingsih (2014) mengatakan bahwa selain kram menjelang haid 

masalah haid yang sering di alami oleh wanita adalah haid yang tidak teratur 

atau terlambat haid. Banyak faktor yang menyebabkan haid menjadi tidak teratur 

dan terlambat diantaranya adalah adanya gangguan pada kelenjar tiroid, 

penurunan berat badan yang drastis, stress, hormon yang tidak seimbang, 

konsumsi pil kontrasepsi, adanya jamur, atau penyakit tertentu. Sukmasari 

(2014) menjelaskan tidak semua keterlambatan menstruasi yang terjadi karena 

faktor kehamilan, karena latar belakang pendidikan yang rendah dan minimnya 

informasi sebagian masyarakat menilai jika perempuan yang mengalami 

keterlambatan haid adalah karena hamil.  

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subyek untuk 

memperoleh informasi tentang masalah haid yang dialami oleh wanita, salah satu 

subyek yang peneliti wawancarai yaitu EE berusia 19 tahun. 

“Kalau aku sih dapet jarang ya kalau sampe kram-kram gitu, 
paling jadi sensitif gampang baper aja sama jadi pengen makan terus 
jadinya. Telat juga jarang paling kalau lagi banyak tugas aja sih gara-gara 
stres kali ya, itu sih mentok telat dapet 17 hari, ga pernah minum apa-apa, 
cuman kadang minum kunir asem aja itupun aku ga rutin minumnya kalau 
pas kebetulan ada aja”. 

 
 EE mengatakan bahwa menjelang menstruasi EE tidak mengalamai 

nyeri atau kram sebelum haid, EE hanya merasakan mood yang tidak stabil, 

cepat marah, dan juga nafsu makan menjelang haid menjadi meningkat, selain 
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itu masalah haid yang sering dialami EE adalah haid yang terlambat, bahkan EE 

pernah mengalami keterlambatan haid 17 hari. EE tidak melakukan apapun 

untuk mengatasi keterlambatan haidnya, namun ketika berada dalam fase haid 

biasanya EE mengkonsumsi pelancar haid berupa jamu kunir asem, namun ini 

tidak rutin dilakukan (EE, 2016). 

Subyek lain yang peneliti wawancarai adalah DS yang berusia 20 tahun. 

“Aku mah kalau dapet sakit banget perutnya, sampe ga tahan 
kadang-kadang. Pernah aku lagi aerobik aku mau pingsan pucet banget 
sakit perutnya akhirnya aku balik pulang gak jadi aerobik, kalau udah gitu 
aku mending istirahat aja aku kompres perutnya atau biasanya aku beli 
obat dari apotik. Aku sering banget telat dapet biasanya sebulan lebih ga 
dapet, gara-gara kebanyakan olahraga tapi takut juga sih jadi bisanya beli 
obat diapotik, obatnya kaya buat ngatur hormon gitu”. 

 
Hasil wawancara dengan DS dapat diketahui bahwa DS sering 

mengalami nyeri dan kram menjelang haid, bahkan kadang nyeri haid yang di 

alami DS menganggu aktifitas dan kegiatan sehari-harinya sehingga 

mengharuskan DS untuk istirahat sementara waktu, selain itu DS juga sering 

mengalami terlambat haid, bahkan ada saat dimana DS tidak mengalami fase 

haid dalam waktu satu bulan. Untuk mengatasi masalah haid yang dialami DS 

biasanya mengkompreskan air hangat ke perutnya untuk mengatasi nyeri haid, 

sedangkan terlambat haid yang dialami DS cukup membuatnya cemas, karena 

DS pernah selama satu bulan tidak mengalami menstruasi sama sekali bahkan 

lebih. DS menduga mungkin keterlambatan haid yang dialami karena DS 

melakukan diet dan olahraga yang terlalu keras. Walaupun begitu DS mengaku 

tetap khawatir sehingga dia memutuskan untuk membeli obat pelancar haid yang 

dijual diapotek, selain itu DS juga mengkonsumsi obat pelancar jamu tradisional 

yaitu kunir asem selama mengalami haid (DS, 2016). 
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Peneliti memperoleh informasi tambahan dengan cara memawancarai 

subyek yang mengaku pernah mengkonsumsi pelancar haid, subyek adalah IB 

yang berusia 21 tahun. 

 “Aku udah 3 bulanan lebih sis kemarin aku ga mens, awalnya sih 
gara-gara aku sakit tiroid masuk rumah sakit beberapa minggu, nah abis 
itu aku ga mens mungkin gara-gara obat. Kadang sih rasanya kaya mau 
mens gitu udah pegel-pegel tapi gak mens juga kok sis. Aku takut kok aku 
udah beli testpack sih sis, tapi ya gak hamil. Akhirnya aku trus beli obat 
gitu tapi belum dapet juga, baru 2 mingguan lebih akhirnya bisa mens, 
sekarang udah lancar aku sis”.  

 

IB sudah terlambat datang bulan sekitar tiga bulan, subyek merasa 

cemas jika subyek hamil sehingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan 

tes kehamilan dengan testpack, dari hasil tes tersebut memang negatif tetapi IB 

tetap merasa cemas hingga akhirnya IB membeli obat pelancar haid yang dibeli 

di online. 

Harnowo (2012) mengatakan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan 

untuk mengatasi terlambat haid, mulai dengan cara alami seperti olahraga 

dengan teratur, mengatur pola makan bernutrisi, melakukan pijat dan akupuntur, 

dan meminum vitamin. Safiera & Yulistara  (2013) mengatakan selain dengan 

cara yang alami cara lain untuk mengatasi terlambat haid juga bisa meminum 

obat, terutama obat yang mengandung analgesik atau anti nyeri, namun jika ada 

keluhan yang lain sebaiknya harus diperiksakan ke dokter karena kemungkinan 

terdapat infeksi atau penyakit. Hasil wawancara yang dilakukan dengan 

beberapa subyek diketahui bahwa masing-masing subyek mempunyai beragam 

cara untuk mengatasi masalah haid yang mereka alami. Cara tersebut bisa 

merupakan cara tardisional dan menggunakan obat tradisional seperti jamu, dan 

juga bisa menggunakan obat-obat modern untuk melancarkan haid yang dijual di 

pasaran maupun yang dijual online. 
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Seiring dengan banyaknya obat pelancar haid yang dijual di pasaran, 

kemudian muncul banyak berita yang beredar bahwa obat pelancar haid 

digunakan untuk melakukan aborsi, salah satunya adalah kasus aborsi yang 

berhasil diungkap di Sleman, Yogjakarta. Pelaku aborsi mengaku melakukan 

aborsi dengan cara membeli obat pelancar haid yang banyak diiklankan berupa 

selebaran yang ditempel di pinggir-pinggir jalan Drajad (2015). selain di Sleman 

penyalahgunaan pelancar haid juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah, seorang 

perempuan menggugurkan kandungan dengan cara meminum jamu pelancar 

haid selama sepekan berturut-turut hingga mengalami pendarahan dan akhirnya 

dirujuk kerumah sakit, dari situlah kemudian diketahui bahwa terdapat praktik 

aborsi yang berkedok pelancar haid.  Alasan perempuan itu melakukan aborsi 

karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan bersama pacarnya JPNN (2015). 

Banyaknya penggunakan pelancar haid untuk aborsi dikarenakan di Indonesia 

memang tidak ada obat khusus untuk aborsi. Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia (PKBI) mencatat ada berbagai macam pelancar haid yang digunakan 

untuk aborsi. Jamu dan obat-obatan yang dilarang untuk perempuan hamil 

disalahgunakan oleh perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak 

diinginkan. Walaupun aborsi itu dilarang, namun belum ada aturan yang 

ditetapkan untuk pelancar haid, sehingga seseorang  bebas untuk membeli obat 

dan jamu pelancar haid tersebut yang pada akhirnya penggunaannya 

disalahgunakan Pramudiarja & Wahyuningsih (2012). 

Banyaknya berita mengenai penyalahgunaan pelancar haid juga di 

dukung oleh meningkatnya jumlah kasus aborsi dari tahun ke tahun. Kasus 

aborsi meningkat di wilayah perkotaan, menurut data Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2008, rata-rata nasional angka kematian ibu 
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melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Keseluruhan jumlah 

tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 persen. Sementara itu 

laporan tahun 2013 dari Australian Consortium For In Country Indonesian 

Studies menunjukan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan di sepuluh kota 

besar dan enam kabupaten di Indonesia sudah terjadi 43% aborsi dari seratus 

kelahiran hidup. Aborsi lebih banyak digunakan perempuan yang tinggal 

diperkotaan yaitu sebesar  78% sementara perempuan dipedesaan hanya 

sebesar 40%, dan usia rata-rata perempuan yang melakukan aborsi adalah 15-

19 tahun Kusumawati (2014). Setelah terjadi penggerebekan praktek aborsi di 

kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 19 Februari 2016 diketahui bahwa setiap 

tahunnya terjadi kurang lebih 2.500 kasus aborsi, kebanyakan kasus aborsi ini 

terjadi kepada anak-anak SMA dan pasangan muda-mudi yang masuk dalam 

pergaulan yang bebas Fitriana (2016).  

Jones & Jacqueline (2002) menyebutkan kebanyakan wanita yang 

melakukan aborsi 56% berada diusia dua puluh tahunan, 22% berada di usia tiga 

puluh tahunan dan 19% usia remaja, dari presentase tersebut jumlah paling 

banyak terjadi aborsi adalah wanita yang berusia dua puluh tahunan. Aborsi juga 

banyak dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya dimuat dalam berita bahwa 

sepasang kekasih yang berstatus sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi 

di Makassar melakukan aborsi kemudian membawa janin yang sudah di aborsi 

ke TPU untuk dikuburkan, mereka mengaku melakukan aborsi karena belum siap 

memiliki bayi selain itu mereka juga malu dengan keluarga mereka sehingga 

mereka memutuskan untuk melakukan aborsi Abdulrahman (2014). Kasus aborsi 

juga dilakukan oleh mahasiswa di Sleman, Yogyakarta. Aborsi dilakukan oleh 

sepasang kekasih yang masih berstatus sebagai mahasiswa dengan cara 
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meminum obat pelancar haid yang di beli di online, dengan bantuan obat 

tersebut kemudian mereka berhasil mengugurkan janin yang berusia empat 

minggu tersebut kemudian menguburkannya Setyawan (2015). 

Kasus aborsi yang terjadi, menurut Brahoto (2008) selain dilakukan 

pasangan yang belum menikah, aborsi juga bisa dilakukan oleh pasangan yang 

menikah, unwanted pregnancy (UWP) atau kehamilan yang tidak diinginkan bisa 

terjadi karena banyak faktor misalnya jumlah anak sudah cukup, merasa umur 

terlalu tua, riwayat kehamilan sebelumnya yang menyulitkan dan penuh 

komplikasi, alasan ekonomi, atau mengalami penyakit tertentu yang 

dikhawatirkan akan melahirkan anak yang cacat. Lawrence & Finer (2005) alasan 

lain kehamilan tidak dikehendaki adalah karena tidak ingin menjadi orang tua 

tunggal, atau mempunyai masalah dalam hubungan yang dijalani.  

Pelancar haid yang di jual dipasaran seperti kiranti mempunyai fungsi 

untuk melancarkan haid, dengan nama merk dagang kiranti sehat datang bulan 

sehingga fungsi dari kiranti adalah untuk mengatasi masalah haid, kiranti 

mengandung kunyit dan jahe yang berfungsi untuk mencegah pengumpalan 

darah dan melancarkan peredarah darah sehingga haid menjadi lancar, dosis 

yang seharusnya dikonsumsi untuk melancarkan haid adalah satu sampai 2 botol 

per hari, jika haid sudah datang maka konsumsi harus dihentikan. Pelancar haid 

kiranti dilarang dikonsumsi oleh ibu hamil, Halodoc (2019).  

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

386/MENKES/SK/IV/1994 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat 

tradisional, alat kesehatan, kosmetika,perbekalan kesehatan rumah tangga dan 

makanan minuman, iklan obat untuk haid teratur hanya boleh mencantumkan 

kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang sudah disetujui pada 
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pendaftaran, dilarang memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang akan merugikan bagi peminumnya. Dari pengalaman yang ada 

menggunakan obat pelancar haid untuk mengugurkan kehamilan yang tidak 

diinginkan sehingga bayi akan lahir cacat badan. 

Latar belakang di atas menunjukan bahwa banyak wanita yang 

melakukan aborsi, dan beberapa diantaranya menggunakan pelancar haid yang 

disalahgunakan untuk aborsi dan pelaku yang melakukan aborsi sebagian besar 

adalah mereka yang berusia muda. Aborsi tersebut dilakukan karena pelaku 

tidak menginginkan kehamilan tersebut atau kehamilan tersebut terjadi diluar 

pernikahan. Di Indonesia aborsi sudah dilarang, larangan tersebut dimuat dalam 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XIX  346-349 dalam pasal ini 

secara jelas dan tegas melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun 

termasuk alasan darurat atau terpaksa yaitu tindakan aborsi dilakukan karena 

pemerkosaan, dalam pasal ini aborsi digolongkan sebagai kejahatan terhadap 

nyawa. Pelaku aborsi maupun seseorang yang membantu melakukan aborsi 

akan dikenakan hukuman. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan aborsi 

dalam KUHP: 

a. Pasal 346 KUHP: “seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau 

mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

b. Pasal 347 KUHP 

(1.) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan kandungan atau 

mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
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(2.) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

c. Pasal 348 KUHP: 

(1.) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan 

kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

(2.) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 

diancam degan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

d. Pasal 349 KUHP: “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat 

membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun 

membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 

348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah 

dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan 

pencaharian dalam masa kejahatan diakukan”. 

Berdasarkan uraian pasal yang terdapat dalam KUHP aborsi memang 

dilarang di Indonesia Susanti (2013). Aborsi selain dilarang oleh hukum juga 

dilarang oleh agama Islam, tindakan aborsi dianggap sebagai tindakan kriminal 

dan bertentangan dengan dengan hak asasi manusia.  

Mayoritas para ulama menetapkan bahwa tindakan aborsi adalah haram, 

karena tindakan tersebut sama dengan pembunuhan Yusup (2015). Alquran 

dalam surat QS.Al-Hajj:5 menyebutkan bagaimana manusia diciptakan, surat 

tersebut berbunyi  “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan 

(dari kubur), maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari 

tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian 

dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 
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agar kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang 

sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian 

sampailah pada kedewasaan”, dalam surat QS. Al-Israa berbunyi “dan janganlah 

kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan 

dengan suatu (alasan) yang benar...” dalam kedua surat tersebut dapat dilihat 

bahwa agama Islam menentang aborsi, tidak hanya agama Islam, agama Budha 

juga melarang dilakukannya aborsi, karena aborsi adalah tindakan pembunuhan, 

larangan tersebut terdapat berbunyi “Seorang wanita atau pria yang membunuh 

makhluk hidup, kejam dan gemar memukul serta membunuh tanpa belas kasihan 

kepada makhluk hidup, akibat perbuatan yang telah dilakukannya itu ia akan 

dilahirkan penuh kesedihan dan penderitaan. Apabila ia dilahirkan kembali 

sebagai manusia dimana saja ia akan bertumimbal lahir, umumnya tidaklah akan 

panjang (Majjhima Nikaya 135). 

 Yusup (2015) ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan aborsi adalah alasan ekonomi karena faktor kemiskinan, karena anak 

dikhawatirkan lahir dalam keadaan cacat, dorongan moral yang disebabkan 

karena terjadinya hamil diluar nikah, dorongan lingkungan yang mempengaruhi 

seseorang mengambil keputusan untuk melakukan aborsi. Apapun alasan yang 

dimiliki melakukan aborsi adalah hal yang dilarang menurut hukum maupun 

menurut agama. Berdasarkan latar belakang ini peneliti ingin mengetahui 

tahapan pengambilan keputusan ketika seseorang memutuskan untuk 

mengkonsumsi pelancar haid. Dari uraian diatas menunjukan bahwa 

pengambilan keputusan yang tidak tepat dapat menimbulkan penyalahgunaan 

pelancar haid. 
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1.02 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan 

pengambilan keputusan konsumsi pelancar haid pada mahasiswi yang 

aktif berhubungan seksual. 

 

1.03 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam 

pengembangan Psikologi. terutama Psikologi Kesehatan, untuk 

mengetahui gambaran proses tahapan pengambilan keputusan pada 

perempuan yang menggunakan pelancar haid.  

2. Manfaat praktis  

Memberikan tambahan informasi kepada subjek penelitian dalam 

penggunaan pelancar haid.  
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