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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Endometriosis adalah suatu kelainan dimana adanya jaringan 

endometrium yang terdapat di luar Cavum Uteri, dapat berupa jaringan 

endometrium lengkap (stroma dan kelenjarnya) atau berupa stromanya saja. 

Jaringan endometrium di tempat abnormal ini juga dipengaruhi oleh honnon 

- hormon yang mengatur terjadinya menstruasi, sehingga saat terjadinya 

menstruasi jaringan ini juga mengalami perdarahan, terutama jika jaringan 

endometriumnya lengkap. 

Endometriosis ini dapat tetjadi di uterus itu sendiri (Endometriosis interna) 

atau dapat juga terjadi di luar uterus (Endometriosis eksterna). 

Dari hasil penyelidikan para peneliti terdahulu, keterlambatan mengetahui 

terjadinya Endometriosis dapat berakibat kurang baik bagi para wanita yang 

belum atau masih ingin mempunyai keturunan, menurut survei dari 25 - 50% 

wanita infertil ternyata menderita Endometriosis (Kompas, 29 Oktober 2000). 

Begitu besar prosentase wanita penderita Endometriosis yang mempunyai 

kemungkinan infertil, sehingga tentunya sangat diharapkan Endometriosis 

dapat diketahui sedini mungkin. Endometriosis paling sering tetjadi pada 

wanita golongan umur 30 - 45 tahun yang nulipara atau telah melewati waktu 

yang cukup lama setelah kehamilan terakhir (Peel J. & J.M. Brudenell, 1969) 

Dalam usaha menemukan kasus - kasus Endometriosis lebih dini, perlu 

sekali adanya penerangan kepada para wanita agar gejala - gejala 

Endometriosis dapat diketahui lebih awal melalui keluhan - keluhan seperti 

dismenorea, dispareunia, dan gangguan kehamilan atau bahkan inferti litas. 
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Dengan demikian pemeriksaan dan pengobatan dapat diberikan lebih awal, 

sehingga komplikasi akibat Endometriosis dapat dihindarkan. 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Masalah yang dibahas adalah hubungan infertilitas dengan Endometriosis. 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk 

membahas Endometriosis yang dapat menyebabkan Infertilitas pada kaum 

wanita. 

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah membahas seluk 

beluk tentang Endometriosis dan cara - cara pendeteksian dan cara 

pengobatan yang ada saat ini supaya dapat menghindari terjadinya 

Infertilitas. 

1.4. KEGUNAAN KARYA TULIS ILMIAH 

Kegunaan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini ditujukan dan diharapkan agar 

masyarakat, khususnya kaum wanita agar lebih berhati - hati dan waspada 

terhadap gejala - gejala dini Endometriosis, serta secepatnya 

mengkonsultasi kan diri ke dokter/dokter spesialis agar penanganannya dapat 

segera dilakukan untuk menghlndari komplikasi - komplikasi yang mungkin 

terjadi dan tidak diharapkan di kemudian hari. 
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1.5. METODOLOGI PENELITIAN 

Studi pustaka 

1.6. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 200 1 
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