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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Endometriosis merupakan keadaan adanya mukosa endometrium yang tumbuh di luar 

kavum uterus pada wanita usia reproduksi sehingga menyebabkan keluhan rasa sakit, 

infertilitas, serta pertumbuhan lesi. Kondisi ini mempengaruhi sekitar 5% wanita usia 

subur dengan puncak prevalensi pada usia 25-35 tahun (Vercellini et al., 2014). 

Endometriosis berhubungan dengan berbagai komplikasi kehamilan, seperti 

keguguran, kehamilan ektopik, plasenta previa, perdarahan antepartum, perdarahan 

postpartum, dan kelahiran preterm (Saraswat et al., 2017).   

Endometriosis meningkatkan risiko kehamilan ektopik hingga hampir 3 kali 

lipat, yaitu 2.7 kali (Saraswat et al., 2017).  Kehamilan ektopik merupakan kejadian 

kehamilan yang terjadi baik di dalam maupun di luar rahim dimana sel telur (ovum) 

yang sudah dibuahi berimplantasi di tempat yang tidak sesuai untuk perkembangan dan 

pertumbuhannya, kondisi ini terjadi pada 2% kehamilan dengan 97% kehamilan 

ektopik terjadi di tuba Fallopii (Jasmy et al., 2020; Fylstra, 2012).  

Mekanisme bagaimana endometriosis menyebabkan kehamilan ektopik belum 

diketahui secara jelas, namun beberapa studi telah berusaha menjelaskannya. Meskipun 

endometriosis terletak di luar kavum uterus, lapisan tersebut bereaksi sama dengan 

lapisan endometrium di kavum uterus terhadap hormon kehamilan, sehingga 

memperbesar kemungkinan implantasi embryo. Selain itu, adanya peningkatan 

vascular endothelial growth factor (VEGF) dan pelepasan sitokin pro-inflamasi 

meningkatkan reseptivitas tuba sehingga meningkatkan adhesi dan implantasi embryo 

(Zalecka et al., 2022).  

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai efek endometriosis 

terhadap kejadian kehamilan ektopik dengan hasil yang bervariasi. Penelitian kohor 

oleh Saetta et al. (2020) menyimpulkan bahwa endometriosis bukan merupakan faktor 

risiko kehamilan ektopik, sejalan dengan hasil penelitian oleh Gaskins et al. (2018). 
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Hasil sebaliknya dikemukakan dalam penelitian oleh Muzaffar et al. (2020), Hwang et 

al. (2016) dan Farland et al. (2019) yang menyatakan bahwa endometriosis 

meningkatkan risiko kehamilan ektopik.  

Kegagalan kontrasepsi, baik kontrasepsi dengan AKDR maupun kontrasepsi 

progesterone saja, merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kehamilan ektopik 

(Sivalingam et al., 2011). Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau dalam Bahasa 

Inggris yaitu intrauterine contraceptive device (IUCD/IUD) merupakan alat 

kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim dan berfungsi sebagai faktor protektif 

terhadap kehamilan sehingga menurunkan risiko kehamilan ektopik secara keseluruhan 

(Gatzke dan Johnson, 2014).  

Pada kasus dimana terjadi kegagalan AKDR, kehamilan lebih berisiko terjadi 

secara ektopik disebabkan AKDR lebih efektif dalam menghambat kehamilan 

intrauterin namun tidak ekstrauterin (Gatzke dan Johnson, 2014). Sehingga bisa 

dikatakan bahwa penggunaan AKDR meningkatkan insiden kehamilan ektopik apabila 

terjadi kegagalan kontrasepsi, tanpa meningkatkan risiko absolut (Sivalingam et al., 

2011). Sebuah meta-analisis menyatakan bahwa penggunaan IUD meningkatkan risiko 

kehamilan ektopik hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan kelompok kontrol yang 

hamil, namun tidak meningkatkan risiko kehamilan ektopik dibandingkan dengan 

kelompok kontrol yang tidak hamil (Xiong et al., 1995). 

AKDR bekerja dengan mekanisme induksi reaksi inflamasi lokal yang 

mengganggu fungsi endometrium, mengubah viskositas mukus, mengubah profil 

sitokin dan integrin, dan meningkatkan leukosit (Gabriel et al., 2017). Keadaan 

inflamasi ini tampaknya dapat mengganggu dan memperlambat transpor ovum 

terfertilisasi ke uterus. Sementara itu, sekitar setengah dari kasus kehamilan ektopik 

disebabkan karena transpor ovum terfertilisasi ke uterus yang lambat disebabkan oleh 

kerusakan pada tuba Fallopii baik karena infeksi maupun pembedahan (Callahan et al., 

2015). 

Keterkaitan antara penggunaan AKDR dengan kehamilan ektopik telah diteliti 

oleh beberapa penelitian sebelumnya. Assouni-Mindjah et al. (2018) melakukan studi 
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kasus-kontrol pada 264 wanita dan mendapati hasil bahwa AKDR tidak secara 

signifikan meningkatkan risiko kehamilan ektopik. Sementara Muzaffar et al. (2020) 

dalam penelitiannya mendapati bahwa penggunaan AKDR meningkatkan risiko 

kehamilan ektopik. Meta-analisis oleh Mol et al. (1995) dan Xiong et al. (1995) 

menyimpulkan bahwa penggunaan AKDR secara umum menurunkan kejadian 

kehamilan ektopik bila tidak hamil, namun apabila wanita dengan AKDR in situ 

menjadi hamil, maka risiko untuk terjadi implantasi ektopik menjadi meningkat. Xiong 

et al. (1995) juga menyimpulkan adanya peningkatan risiko kehamilan ektopik pada 

penggunaan AKDR di masa lampau. 

Berbagai studi primer telah dilakukan untuk meneliti endometriosis dan 

penggunaan AKDR sebagai salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian 

kehamilan ektopik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian sistematis 

dan meta-analisis terhadap studi-studi primer yang sudah ada untuk melihat pengaruh 

serta besar hubungan endometriosis dan penggunaan AKDR terhadap kejadian 

kehamilan ektopik. 

 

B. Keaslian Penelitian 

1. Xiong et al. (1995) berjudul “IUD Use and the Risk of Ectopic Pregnancy: A 

Meta-Analysis of Case Control Studies” 

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menilai bukti mengenai risiko efek samping 

terhadap hasil kehamilan pada wanita yang hamil dengan AKDR in situ. Perbedaan 

dari penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap hasil kehamilan 

sebagai efek dari penggunaan AKDR, serta hanya kajian sistematis tanpa meta-analisis, 

sementara meta-analisis ini meneliti penggunaan AKDR dan riwayat endometriosis 

sebagai faktor risiko kehamilan ektopik. Selain itu, penelitian terdahulu meneliti studi 

primer hingga 2011, sementara penelitian ini meneliti studi primer dari tahun 2005 

hingga 2022. 
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2. Mol et al. (1995) berjudul “Contraception and the Risk of Ectopic Pregnancy: A 

Meta-Analysis” 

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh metode kontrasepsi 

dan risiko kehamilan ektopik menggunakan meta-analisis studi kohor dan kontrol-

kasus terpublikasi. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu 

meneliti berbagai metode kontrasepsi seperti kontrasepsi oral, sterilisasi, AKDR, dan 

kondom, sementara pada penelitian ini lebih terfokus kepada AKDR dan riwayat 

endometriosis sebagai faktor risiko kehamilan ektopik. Selain itu, penelitian terdahulu 

meneliti studi primer case-control dan kohor dari tahun 1978 hingga 1994, sementara 

penelitian ini meneliti studi primer dari tahun 2005 hingga 2022. 

3. Brahmi et al. (2012) berjudul “Pregnancy outcomes with an IUD in situ: a 

systematic review” 

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menilai bukti mengenai risiko efek samping 

terhadap hasil kehamilan pada wanita yang hamil dengan AKDR in situ. Perbedaan 

dari penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap hasil kehamilan 

sebagai efek dari penggunaan AKDR, serta hanya kajian sistematis tanpa meta-analisis, 

sementara meta-analisis ini meneliti penggunaan AKDR dan riwayat endometriosis 

sebagai faktor risiko kehamilan ektopik. Selain itu, penelitian terdahulu meneliti studi 

primer hingga 2011, sementara penelitian ini meneliti studi primer dari tahun 2005 

hingga 2022. 

4. Yong et al. (2020) berjudul “Endometriosis and Ectopic Pregnancy: A Meta-

Analysis” 

Tujuan penelitian yaitu untuk melakukan kajian sistematis dan meta-analisis risiko 

kehamilan ektopik pada endometriosis. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian terdahulu meneliti riwayat endometriosis sebagai faktor risiko kehamilan 

ektopik, sementara pada penelitian ini meneliti riwayat endometriosis dan penggunaan 

AKDR sebagai faktor risiko kehamilan ektopik. Selain itu, penelitian terdahulu 

meneliti studi primer dari 1990, sementara penelitian ini meneliti studi primer dari 

tahun 2005 hingga 2022. 
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5. Mayaningrum et al. (2021) berjudul “Meta-Analysis: The Effect of Intrauterine 

Device Uptake on the Risk of Ectopic Pregnancy in Women of Reproductive Age” 

Tujuan penelitian yaitu untuk melakukan kajian sistematis dan meta-analisis dari hasil 

studi mengenai efek penggunaan AKDR terhadap risiko kehamilan ektopik pada 

wanita usia reproduksi. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian 

terdahulu fokusnya adalah terhadap efek penggunaan AKDR terhadap risiko kehamilan 

ektopik, namun pada penelitian ini akan diteliti mengenai penggunaan AKDR dan 

riwayat endometriosis sebagai faktor risiko kehamilan ektopik. Selain itu, penelitian 

terdahulu menggunakan desain studi primer case-control, pada penelitian ini 

menggunakan desain studi case-control dan kohor. 

6. Yanuari et al. (2021) berjudul “Associations between Smoking, Intrauterine 

Device Uptake, and Ectopic Pregnancy: A Meta-Analysis” 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengestimasi besar hubungan merokok dan riwayat 

penggunaan AKDR terhadap kejadian kehamilan ektopik berdasarkan beberapa studi 

primer sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian 

terdahulu peneliti menilai efek merokok dan riwayat penggunaan AKDR terhadap 

kejadian kehamilan ektopik, sementara pada penelitian ini menilai efek endometriosis 

dan penggunaan AKDR sebagai faktor risiko kehamilan ektopik. Selain itu, penelitian 

terdahulu menggunakan desain studi case-control, pada penelitian ini menggunakan 

desain studi case-control dan kohor. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Berapakah besarnya pengaruh endometriosis terhadap kejadian kehamilan ektopik 

berdasarkan hasil studi primer sebelumnya? 

2. Berapakah besarnya pengaruh penggunaan AKDR terhadap kejadian kehamilan 

ektopik berdasarkan hasil studi primer sebelumnya? 
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D. Tujuan 

1. Melakukan meta-analisis untuk mengukur estimasi besar pengaruh endometriosis 

terhadap kejadian kehamilan ektopik berdasarkan hasil studi primer sebelumnya. 

2. Melakukan meta-analisis untuk mengukur estimasi besar pengaruh penggunaan 

AKDR terhadap kejadian kehamilan ektopik berdasarkan hasil studi primer 

sebelumnya. 

  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan sumbangan informasi dan referensi pada topik pengaruh endometriosis 

dan penggunaan AKDR terhadap kejadian kehamilan ektopik.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi tenaga kesehatan di 

fasilitas layanan kesehatan dalam melakukan pemeriksaan, penatalaksanaan, dan 

pemberian advis serta pencegahan terkait riwayat penyakit endometriosis, penggunaan 

AKDR, dan kehamilan ektopik. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


