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reproduksi yaitu usia menarche, 
siklus menstruasi, dan pemakaian 
kontrasepsi hormonal baik secara oral 
maupun injeksi. Berdasarkan 
penelitian, pertumbuhan dan 
perkembangan meningioma menjadi 
lebih cepat selama kehamilan dan fase 
lutheal selama menstruasi. Fenomena 
ini dikaitkan dengan jalur hormonal 
(endogen dan eksogen) yang masih 
merupakan hipotesis, yaitu pengaruh 
hormon seks wanita pada 
pertumbuhan dan perkembangan 
meningioma. Salah satu hormon 
eksogen adalah kontrasepsi.5-7 

     Indonesia merupakan negara 
dengan populasi terbesar ke-5 yang 
menerapkan Keluarga Berencana. Di 
Indonesia, sesuai data dari Survei 
Kesehatan Nasional tahun 2013 
menunjukkan bahwa ada sekitar 27 
juta pengguna kontrasepsi dan 16 juta 
di antaranya menggunakan 
kontrasepsi hormonal secara injeksi 
(Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional, data tidak 
dipublikasikan). Hal ini yang 
mendorong dilakukannya penelitian 
untuk menentukan faktor risiko 
meningioma pada wanita terkait 
penggunaan kontrasepsi hormonal. 
     Penelitian ini penting dilakukan 
untuk mengetahui faktor risiko 
meningioma orbitokranial pada 
wanita pengguna kontrasepsi 
hormonal. Dengan mengetahui faktor 
risiko ini dapat digunakan untuk 
mengambil langkah evaluasi serta 
edukasi dalam penggunaan 
kontrasepsi hormonal di Indonesia. 
 
SUBYEK DAN METODE 
     Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional analitik 
dengan rancangan cross-sectional, 
yang dilakukan pada bulan Januari – 

Maret 2021 di PMN RS Mata 
Cicendo Bandung. Pengambilan 
sampel dilakukan secara retrospektif 
pada rekam medis di PMN RS Mata 
Cicendo bulan Januari 2018-
Desember 2019 yang memenuhi 
kriteria inklusi. Data karakteristik 
subjek penelitian diperoleh dari 
pencatatan rekam medis secara 
retrospektif, serta hasil wawancara 
melalui telepon. Peserta penelitian 
merupakan pasien pada poli ROO 
PMN RS Mata Cicendo yang 
melakukan pemeriksaan radiologi CT 
scan orbita kepala. Jumlah sampel 
diambil hingga memenuhi besar 
sampel minimal.  
     Kriteria inklusi pada penelitian ini 
adalah wanita usia 30-60 tahun,  
dengan riwayat penggunaan 
kontrasepsi hormonal, melakukan CT 
scan orbita kepala, dapat dihubungi 
untuk dilakukan wawancara, serta 
bersedia mengikuti penelitian. 
Sedangkan kriteria eksklusi 
penelitian ini meliputi  pasien dengan 
gambaran non-tumor pada CT scan 
orbita kepala, data rekam medis yang 
tidak lengkap, dan pasien tidak dapat 
dihubungi atau tidak bersedia untuk 
dilakukan wawancara. 
     Dari total 336 wanita usia 30-60 
tahun yang terdata menggunakan 
kontrasepsi hormonal pada rekam 
medis, terdapat 138 pasien yang 
dilakukan CT scan orbita kepala, 29 
pasien dieksklusi karena didapatkan 
hasil non tumor. Dari 105 pasien, 9 
pasien tidak bersedia untuk 
berpartisipasi dalam penelitian, 2 
pasien meninggal dan 17 pasien tidak 
dapat dihubungi untuk dilakukan 
wawancara, maka didapatkan sampel 
penelitian sebanyak 81 pasien. 
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Definisi Operasional 
     Meningioma orbitokranial adalah  
tumor meningens dengan lokasi di 
orbitokranial, merupakan keterangan 
hasil diagnosis oleh dokter konsultan 
ROO dalam rekam medis berdasarkan 
hasil CT scan orbita kepala dengan 
ekspertise hiperostosis akibat 
perlekatan duramater pada tulang. 
Sedangkan non meningioma yaitu 
keterangan pada hasil ekspertise CT 
scan orbita kepala adalah tumor non 
meningioma. Durasi kontrasepsi 
hormonal adalah waktu sejak 
menngunakan kontrasepsi hormonal 
pertama kali sampai berhenti, 
dikategorikan dalam tahun yaitu < 5 
tahun, 5-10 tahun, > 10 tahun. Jenis 
kontrasepsi hormonal adalah 
kandungan kontrasepsi hormonal 
yang digunakan, dibagi atas 
progestogen tunggal dan kombinasi 
(estrogen dan progesteron).  Usia 
menarche adalah usia pertama kali 
mendapatkan menstruasi, dibagi atas 
<12 tahun, 12-15 tahun, >15 tahun, 
dengan cut off usia menarche dini 
adalah < 15 tahun, usia menarche 
lanjut adalah > 15 tahun. Siklus 
menstruasi adalah siklus hormonal 
bulanan tubuh wanita untuk 
mempersiapkan kehamilan, 
dikategorikan menjadi teratur/28 hari 
(ya) dan tidak teratur/tidak 28 hari 
(tidak). Progestogen didefinisikan 
sebagai medikasi (kontrasepsi) yang 
memiliki efek seperti hormon 
progesteron wanita. 
 
Instrumen Penelitian 
     Seluruh rekam medis termasuk 
hasil pemeriksaan CT scan orbita 
kepala subjek penelitian diteliti, 
kemudian subjek penelitian menjalani 
wawancara melalui telepon dengan 
menggunakan kuesioner standar yang 

disusun dan ditanyakan oleh peneliti. 
Kuesioner akan dilampirkan pada 
bagian lampiran. 
 
Prosedur Penelitian 
     Penelitian ini menggunakan dua 
sumber data yaitu data primer dan 
sekunder. Data sekunder diperoleh 
dari pencatatan rekam medis yang 
diambil secara retrospektif. 
Sedangkan data primer diperoleh 
melalui wawancara melalui telepon 
terhadap subjek penelitian. 
     Pada saat pengambilan data 
sekunder, dilakukan pencatatan data 
umum pasien. Selanjutnya dilakukan 
pencatatan hasil anamnesis meliputi 
keluhan utama dan tambahan, dan 
riwayat penggunaan kontrasepsi. 
Pencatatan hasil pemeriksaan 
oftalmologis mencakup tajam 
penglihatan, gangguan penglihatan 
warna, pemeriksaan proptosis dengan 
exophthalmometer, pemeriksaan 
segmen anterior menggunakan lampu 
celah biomikroskop, dan pemeriksaan 
segmen posterior dengan funduskopi 
indirek. Kemudian dilakukan 
pendokumentasian hasil pemeriksaan 
penunjang berupa CT scan orbita 
kepala dengan kontras.  
     Pasien yang dapat dihubungi dan 
bersedia melakukan wawancara serta 
berpartisipasi dalam penelitian akan 
diberikan penjelasan lisan melalui 
telepon yang berisi maksud, tujuan 
penelitian, dan inform consent secara 
verbal. Partisipasi bersifat sukarela 
dan subjek penelitian dapat menarik 
diri dari penelitian tanpa konsekuensi. 
     Wawancara terhadap subjek 
penelitian berupa pengisian kuesioner 
yang meliputi identitas dan data 
sosiodemografis subjek penelitian 
termasuk tingkat pendidikan, status 
sosial ekonomi, pekerjaan, faktor 
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reproduksi (usia menarche dan siklus 
menstruasi), dan riwayat penggunaan 
kontrasepsi. Informasi mengenai jenis 
kontrasepsi hormonal diperoleh dari 
pertanyaan langsung kepada seluruh 
subjek penelitian, termasuk informasi 
tentang nama dagang atau kandungan 
kontrasepsi. Wawancara dilakukan 
dengan menggunakan suatu peristiwa 
kehidupan utama sebagai pedoman 
untuk eksplorasi durasi paparan 
kontrasepsi hormonal. 
 
Pengolahan Data 
     Data yang diperoleh dicatat dalam 
formulir khusus kemudian diolah 
melalui program SPSS versi 24.0 for 
Windows. Setelah analisis bivariat 
maka dilanjutkan dengan analisis 
multivariat untuk mengetahui 
pengaruh atau hubungan antara 
beberapa variabel bebas terhadap 
variabel terikat untuk mencari faktor 
risiko yang paling berpengaruh. 
Variabel bebas yang dimasukkan 
dalam model regresi logistik adalah 
variabel bebas yang pada analisis 
bivariat memiliki nilai p value kurang 
dari 0,25. Adapun kriteria kemaknaan 
yang digunakan adalah nilai p, 
apabila p≤0,05 bermakna secara 
statistika, dan p>0,05 tidak bermakna 
secara statistik. Data yang diperoleh 
dicatat dalam formulir khusus 
kemudian diolah melalui program 
SPSS versi 24.0 for Windows. 
 
HASIL 
     Dari total 81 pasien, kami 
melakukan pencatatan data 
karakteristik yang meliputi usia dan 
kategori usia, pendidikan terakhir, 
pekerjaan, dan pendapatan keluarga 
per bulan. 
     Tabel 4.1 menjelaskan gambaran 
karakteristik subjek penelitian 

berdasarkan usia dan kategori usia, 
pendidikan, pekerjaan dan 
pendapatan keluarga per bulan. Untuk 
rata-rata usia didapatkan 45.51±5.134 
tahun dengan kelompok usia paling 
banyak adalah 40-49 tahun (70.4%). 
Tingkat pendidikan terakhir pasien 
terbanyak adalah SD (63.0%). 
Mayoritas pekerjaan partisipan 
adalah IRT (70.4%). Pendapatan 
keluarga per bulan mayoritas 
<1.800.000 (71.6%). 

     Tabel 4.2 menjelaskan 
perbandingan karakteristik subjek 
penelitian berdasarkan hasil CT Scan 
orbita kepala. Pada kelompok 
meningioma, rata-rata usia pasien 
45.50±4.621 tahun dengan rentang 
usia terbanyak adalah 40-49 tahun 
(74.3%). Pendidikan terakhir pasien 
terbanyak adalah SD (64.3%). IRT 
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merupakan pekerjaan mayoritas 
(72.9%). Pendapatan keluarga per 
bulan paling banyak adalah 
<1.800.000 (74.3%). 
     Pada kelompok bukan 
meningioma, rata-rata usia pasien 
45.55±7.967 tahun dengan rentang 
usia terbanyak adalah 40-49 tahun 
(45.5%). Pendidikan terakhir pasien 
terbanyak adalah SD (54.5%). IRT 
merupakan pekerjaan mayoritas 
(54.5%). Pendapatan keluarga per 
bulan terbanyak adalah <1.800.000 
(54.5%). 
     Hasil uji statistika kelompok 
penelitian di atas diperoleh informasi 
nilai p pada variabel usia, kategori 
usia, pendidikan, pekerjaan dan 
pendapatan keluarga per bulan lebih 
besar dari 0.05 (nilai p>0.05) yang 
berarti tidak bermakna secara 
statistik. Dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa tidak terdapat 

perbedaan proporsi yang signifikan 
secara statistik antara variabel-
variabel pada kedua kelompok. Dari 
hasil analisis perbandingan 
karakteristik kedua kelompok di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa kedua 
kelompok tidak memiliki perbedaan 
karakteristik pada saat awal 
pemeriksaan. Hal ini menunjukkan 
kedua kelompok sama atau homogen. 
     Tabel 4.3 menjelaskan 
perbandingan antara riwayat 
kontrasepsi hormonal dan menstruasi 
berdasarkan hasil CT Scan orbita 
kepala. Pada kelompok meningioma, 
durasi penggunaan kontrasepsi 
hormonal terbanyak adalah >10 tahun 
(81.4%). Jenis kontrasepsi hormonal 
yang terbanyak adalah progestogen 
tunggal (85.7%). Usia menarche 
terbanyak pada kategori 12-15 tahun 
(62.9%). Dan siklus menstruasi 
terbanyak didapatkan siklus 
menstruasi teratur (78.6%). Pada 
kelompok pasien bukan meningioma, 
didapatkan durasi penggunaan 
kontrasepsi hormonal terbanyak 
adalah <5 tahun (54.5%). Jenis 
kontrasepsi hormonal yang paling 
banyak digunakan adalah kombinasi 
(90.9%). Usia menarche terbanyak 
didapatkan pada kategori >15 tahun 
(72.7%). Siklus menstruasi teratur 
merupakan yang terbanyak (72.7%). 
     Hasil uji statistik pada kelompok 
penelitian di atas  diperoleh informasi 
nilai p pada variabel durasi 
kontrasepsi hormonal, jenis 
kontrasepsi hormonal dan usia 
menarche lebih kecil dari 0.05 (nilai 
p<0.05) yang berarti bermakna secara 
statistik. Dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa terdapat perbedaan 
proporsi yang signifikan secara 
statistik antara variabel durasi 
kontrasepsi hormonal, jenis 
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kontrasepsi hormonal dan usia 
menarche pada kelompok 
meningioma dan bukan meningioma. 
Sedangkan nilai p pada variabel siklus 
menstruasi lebih besar dari 0.05 (nilai 
p>0.05) yang berarti tidak bermakna 
secara statistik, dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat 
perbedaan proporsi yang signifikan 
secara statistik antara variabel siklus 
menstruasi pada kelompok 
meningioma dan bukan meningioma.  

     Setelah melakukan analisis 
bivariat, dilanjutkan dengan analisis 
multivariat untuk menguji variabel 
faktor risiko dengan nilai p≤0,25, 
yaitu durasi kontrasepsi hormonal, 
jenis kontrasepsi hormonal dan usia 
menarche. Dari analisis model awal 

yang memiliki nilai p ≤0.25 akan 
dilanjutkan ke analisis model akhir. 
Berdasarkan model akhir, dapat 
dilihat dari 3 variabel model awal 
setelah melalui 2 tahap maka dapat 
disimpulkan bahwa secara statistik 
variabel durasi kontrasepsi hormonal 
dan usia menarche yang berhubungan 
kuat dalam meningkatkan risiko 
kejadian meningioma. 

 
DISKUSI 
     Meningioma merupakan tumor 
jinak intrakranial yang paling sering 
ditemui. Prevalensi meningioma 
sekitar 13-26% dari seluruh tumor 
primer intrakaranial dewasa. Insidens 
meningioma dipengaruhi beberapa 
faktor, salah satunya usia. Insidens 
meningioma meningkat seiring 
pertambahan usia dan mencapai 
puncaknya pada dekade kelima 
hingga keenam.1,11-13 

     Pada penelitian ini, didapatkan 
bahwa meningioma terjadi pada 
rentang usia 36-57 tahun dengan 
rerata±Std adalah 45.50±4.621 tahun, 
dan kelompok usia paling banyak 
adalah usia 40-49 tahun (70.4%). Hal 
ini serupa dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Supartoto dkk di 
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Yogyakarta pada tahun 2010-2014, 
dengan hasil rata-rata usia kasus 
meningioma adalah 46.6±6.2 tahun. 
Perbedaan hasil rerata usia kasus 
meningioma di negara maju dengan di 
Indonesia mungkin diakibatkan oleh 
usia pernikahan di Indonesia yang 
lebih awal sehingga usia penggunaan 
kontrasepsi hormonal dan kejadian 
meningioma juga terjadi lebih awal 
dibandingkan dengan di negara maju.  
Namun lebih lanjut, didapatkan 
bahwa tingkat pendidikan, pekerjaan, 
dan pendapatan bukan merupakan 
faktor risiko terjadinya meningioma, 
karena p-value > 0.001 yang artinya 
tidak signifikan secara statistik. 
Berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Supartoto dkk, dengan 
hasil sebagian besar kasus memiliki 
tingkat pendidikan yang lebih rendah 
(sekolah tingkat primer) dengan p-
value <0.001. Sedangkan pada 
variabel pekerjaan dan pendapatan 
memiliki hasil yang serupa yaitu tidak 
bermakna secara statistik dengan nilai 
p > 0.001.8 
     Pada penelitian ini didapatkan 
bahwa durasi penggunaan kontrasepsi 
hormonal yang lebih lama dapat 
meningkatkan risiko kejadian 
meningioma pada wanita, serupa 
dengan penelitian Michaud et al. yang 
manyatakan bahwa wanita dengan 
riwayat penggunaan kontrasepsi 
hormonal lebih dari 15 tahun secara 
signifikan meningkatkan risiko 
meningioma orbitokranial. Selain itu, 
studi terbaru oleh Claus dan rekan 
menyatakan bahwa penggunaan 
terapi hormonal eksogen secara 
positif terkait dengan meningioma 
intrakranial di antara wanita. 
Terdapat beberapa penelitian dengan 
hasil yang berbeda dengan penelitian 
kami. Sebagai contoh, studi yang 

dilakukan oleh Custer et al. tidak 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara penggunaan 
kontrasepsi hormonal dan 
meningioma.14-16 
     Mekanisme yang mendasari 
hubungan antara paparan jangka 
panjang hormon eksogen dan 
perkembangan meningioma pada 
wanita dapat dijelaskan melalui 
adanya bukti bahwa semakin lama 
paparan progesteron maka semakin 
rendah ekspresi mRNA PR dan NF2 
dalam serum dan dapat mengubah 
tingkat progesteron in-vivo serta 
ekspresi reseptor progesteron, 
sehingga terjadi peningkatan 
produksi sitokin proinflamasi yang 
akan memicu delesi dan inaktivasi 
lokus gen NF2, dan berpengaruh lebih 
luas pada tingkat genetik Merlin 
(protein spesifik dalam gen NF2 yang 
mengatur pertumbuhan jaringan 
meningeal). Akibatnya akan terjadi 
inaktivasi Merlin sebagai gen 
penekan tumor dalam jaringan 
meningeal sehingga menghasilkan 
proliferasi sel meningioma atau 
tumorigenesis.8,9,17 
     Penelitian kami juga menemukan 
bahwa usia menarche secara 
independen dikaitkan dengan risiko 
meningioma yang lebih tinggi. 
Berbeda dengan beberapa penelitian 
sebelumnya yang menyatakan bahwa 
usia menarche tidak berhubungan 
dengan risiko berkembangnya 
meningioma. Berdasarkan penelitian, 
pertumbuhan dan perkembangan 
meningioma menjadi lebih cepat 
selama fase lutheal pada menstruasi. 
Fenomena ini dikaitkan dengan jalur 
hormonal yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan 
meningioma. Hal ini dikaitkan 
dengan usia menarche lebih awal 
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memiliki risiko meningioma lebih 
besar.5-7 
     Namun hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Jhawar et al pada 
tahun 2003 menyatakan hal lain, yaitu 
usia menarche yang lebih lanjut 
berpotensi meningkatkan risiko 
meningioma hampir dua kali lipat. 
Meskipun temuan ini masih belum 
dapat dijelaskan, onset menarche 
diketahui sebagai proses yang 
ditentukan oleh sistem saraf pusat. 
Oleh karena itu, dalam beberapa 
kasus, kemungkinan pertumbuhan 
meningioma dini di sekitar 
hipotalamus atau hipofisis berpotensi 
menunda permulaan pubertas, yang 
salah satunya ditandai oleh menarche. 
Namun demikian, penjelasan lain 
mungkin diperlukan terkait dengan 
minimnya data meningioma dan 
tumor intrakranial yang terdiagnosis 
pada usia remaja. 18,19 
     Pada analisis bivariat, didapatkan 
juga nilai p < 0.0001 yang bermakna 
secara statistik pada variabel jenis 
kontrasepsi hormonal yang 
digunakan. Namun setelah dilakukan 
analisis multivariat, maka pada model 
akhir tidak didapatkan hasil yang 
signifikan secara statistik untuk 
variabel ini. Supartoto dkk dalam 
kesimpulan penelitiannya 
menyatakan bahwa penggunaan 
kontrasepsi hormonal yang 
mengandung progesteron dapat 
dikaitkan dengan peningkatan risiko 
meningioma orbitokranial pada 
wanita. Namun hal ini perlu 
disesuaikan dengan tingkat 
pendidikan, usia menarche, lama 
siklus menstruasi dan jumlah paritas, 
yang jika berinteraksi secara simultan 
dapat meningkatkan risiko 

meningioma orbitokranial. Suatu 
studi preliminary yang dilakukan oleh 
Claus et al tahun 2008 pada 31 sampel 
meningioma melaporkan bahwa pola 
ekspresi gen spesifik muncul lebih 
kuat terkait dengan status reseptor 
progesteron (PR) daripada dengan 
status reseptor estrogen (ER). Gen 
pada lengan panjang kromosom 22 
dan dekat gen NF2 (22q12) paling 
sering memiliki variasi ekspresi dan 
mutasi, menunjukkan bahwa gen 
dalam jalur kolagen dan matriks 
ekstraseluler paling sering 
diekspresikan secara berbeda oleh 
status PR.8,16 
     Keterbatasan dalam penelitian ini 
antara lain adalah penelitian ini 
merupakan penelitian dengan 
rancangan cross sectional dengan cara 
pengambilan data retrospektif, 
sehingga kemungkinan terjadinya 
bias seleksi besar salah satunya yaitu 
terdapatnya perbedaan jumlah sampel 
pada kedua kelompok penelitian. 
Kemudian pengambilan sampel 
penelitian dilakukan di rumah sakit 
dengan jumlah sampel yang relatif 
kecil karena peneliti mengharapkan 
sampel yang homogen, sehingga 
tidak dapat menggambarkan faktor 
risiko meningioma pada wanita 
pengguna kontrasepsi hormonal di 
masyarakat luas. Selain itu, data 
primer yang didapatkan dengan 
teknik wawancara langsung terhadap 
pasien, dapat menyebabkan 
terjadinya bias informasi (recalling) 
yang cukup besar, walaupun peneliti 
berusaha meminimalisasinya dengan 
cara memberikan pertanyaan yang 
lebih terarah saat wawancara 
 

.  
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SIMPULAN 
     Penelitian kami menunjukkan 
bahwa durasi penggunaan kontrasepsi 
hormonal yang lama, usia menarche 
yang lebih dini, dan jenis kontrasepsi 
hormonal progestogen tunggal 
merupakan faktor risiko terjadinya 
meningioma orbitokranial pada 
wanita pengguna kontrasepsi 
hormonal di Rumah Sakit Mata 
Cicendo. Sedangkan siklus 
menstruasi tidak teratur bukan 
merupakan faktor risiko terjadinya 
meningioma orbitokranial pada 
wanita pengguna kontrasepsi 
hormonal di Rumah Sakit Mata 
Cicendo. 
     Sebagai saran, untuk mendapatkan 
berapa besar faktor risiko durasi 
penggunaan kontrasepsi hormonal 
dan usia menarche terhadap kejadian 
meningioma orbitokranial dengan 
evidence based yang lebih kuat dapat 
dilakukan penelitian lanjutan dengan 
desain case control atau cohort. 
Penelitian lebih lanjut mengenai 
penggunaan hormon eksogen pada 
wanita dengan meningioma dalam 
studi yang lebih besar diperlukan 
dengan perhatian khusus pada 
komposisi hormon (estrogen dan/atau 
progesteron), durasi dan usia saat 
menggunakan kontrasepsi hormonal. 
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LAMPIRAN: KUESIONER 
WAWANCARA 
 

Nama : 
Alamat  
Tanggal lahir/Usia 

: 
: 

Pendidikan terakhir : 
Pekerjaan : 
Penghasilan/bulan : 
Usia menstruasi pertama kali : 

a. < 12 tahun  
b. 12-15 tahun  
c. > 15 tahun  

Siklus menstruasi : 
a. Teratur/28 hari  
b. Tidak teratur/tidak 28 hari  

Jenis kontrasepsi hormonal : 
a. Progestogen tunggal  
b. Kombinasi (estrogen+progesteron)  

Durasi paparan kontrasepsi hormonal : 
a. < 5 tahun  
b. 5-10 tahun  
c. > 10 tahun  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


