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ABSTRACT
PHYTOESTROGEN CONSUMPTION AND MENOPAUSE
Background: HeaRh development increase the life expectancy age on women. The life expectancy on women in 1980 was 50.9
years, which was increase to 62.7 years in 1995. Due to decline of esbogen level, the menopause often get menopause syndrome.
The impact of low estrogen level could decrease the bone mass (osteoporosis). Phytcestrogen could be deriving menopause
syndrome in women. lsoflavone is one of phytcestmgen compound and has anti oxidant. Bean, e.g. soybeans as phyloestrogen
sources wereconsum~tionin areatauantitv in Indonesia.
0bjecties:The studywas co;;ductei to eiam ne the re ationsh p between bean as phyloearogensoJrces and menopaJse aged.
Methods:Tne studv was cmsssecbonai tnat was done n Tanan Datar (West S~malra)and Bant~lfloqyakarta). Respondents were
360 women who had menopause. Food consumption was collected by ~ o o dFrequency~uestione;(F?b) and &nopause age was
intewiewed by asking the women history.
Results: Soybean and its products eg. Tempe, tofu as well as bean, e.g. kidney bean, 'tolo bean'are phylaestrogen mrces that
often are eaten bv the menoDausewomen in both area. The averwe of isoflavon consumDtion of women that had menopause wed
> 50 years hlghe;than worn& that had menopauseaged 5 50 ye&.
Conclusions:
consumed
had
Phvtoesmen could be obtained
~ Women that
~ less ,~hvtCeSboaen
~ hiaher risk~of earlv menooause.
~
, ~
from nuts as well as n's product e.g soybean, tempe, tofu.
Recommendations:Women naturally have a high risk sufferingfrom osteoporosis therefore they are suggested to consume beans
as (a one way) to prevent early menopause. The promotion of bean adventages could be done through PUGS approach. [Penel
2-003,26 (1): 21-30].
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i
~
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PENDAHULUAN
alah satu dampak pembangunan dalam bidang
kesehatan di Indonesia yaitu peningkatan Usia
Harapan Hidup (UHH) pada wanita. M e n u ~ t
Baziad, 1997(1) UHH wanita meningkat dari 50.9
tahun pada tahun 1980 menjadi 62.7 tahun pada
tahun 1995.
Akibat penurunan kadar estrogen, wanita
usia menopause sering mengalami syndrom
menopause yaitu timbulnya gejala vasomotor seperti :
rasa panas (hot fluses), vertigo, banyak keringat,
berdebardebar, migrain, nyeri otot, nyeri punggung
dan gejala psikologi seperti mudah tersinggung,
merasa tertekan, sulit tidur, sulit konsentrasi, atropi
umum jaringan seperti kulit menipis dan sebagainya.
Dampak lebih lanjut adalah osteoporosis yaitu
penurunan masa tulang. Pada wanita penurunan
masa tulang meningkat pada usia menopause dan
mencapai 1% per tahun setelah menopause (2).
Diungkapkan Elizabeth (3) bahwa estrogen

S

meningkatkan absorbsi calsium dan kejadian
osteoporosis berhubungan dengan menopause.
Setiap individu memiliki usia menopause
yang berbeda. Menurut Guisburg, 1997(4)
kekurangan gizi, merokok dan tidak punya anak
mempercepat terjadinya menopause pada wanita di
negara industri. Usia menopause dipengamhi oleh
daerah tempat tinggal, suku bangsa, pendidikan,
penghasilan, paritas dan tinggi badan (5).
Phytoesfrogen adalah keluarga tumbuhtumbuhan yang mengadakan interaksi dengan
reseptor hormon estrogen. Phytoestrogen merupakan
senyawa yang mirip dengan estrogen tetapi memiliki
aktifitas yang lebih rendah dibandingkan estrogen,
dapat diidentifikasi dalam air kemih baik pada
manusia maupun binatang yang mengkonsumsi (6).
Terdapat tiga gugus utama Phyfoestqen yaitu
isoflavones, lignans dan cuurnestans. Unsur utama
isotJavones yaau genntein dan aafdzem. Dalam satu
tanaman dapat menoanduna IeDlh dan salu aLous
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Wunakapkan Adradat Chrisdano M (8)
bahwa 75 % wanlta yang mengalami menopause
akan mmsakan sebagai masalah atau gangguan,
sedangkan 25% tidak msalahkannya. Telah
dbuktikan bahwa m a n phyfcedmgen W t
mengurangi kduhan syndmm menopeuse dan lama
haid bertarnbah 1-2 hari dbandngkan dengan
inub.0 maupun in viw
W u m n y a (9). Baik
tehukti bahwa isdlavone menpunyai khasiat anti
ctsidan dan isoflavofw kedelai W t berperan
sebagai anti oksidan balk langsung rnaqxm tidak
langsung mdalu perubahan aWtas enzirn anti
ctsidan (10).
Kedalai adalah salah satu amber
phyloesbwlen yang banyak dkonsunsi deh
masyarakat lndonasia, deh karena itu akan dkaji
dalam tulisan ini apakah ada hlkngan antara
konsurnsi kacangkacangan (sumber phytoesbogen)
dengan usia menopause.

-

BAHANDANCARA
Penalilian dlaksanakan dangan m n g a n
krosaksional d Ropnsi Sunaba Barat dan
Yogyakarta Alasan pemilihan dserah penelian
k a m ke&a d a d tersebut memiliki budaya dan
pda kebiasaan makan yang be&&.
Subyek
penelitian &ah
warita
menqwse yang pada saat penelian benrsia (40-58)
tahun. Jumlah sbyek dhiing ba&sarkan
~whihnoantmar mml untuk difafances behveen
'kt#& mm6en.' Berdasarkan pedntungan
tersebut dengan e M size 0.30 (medun), power
80% dan ~ 0 . 0 5
dpeflukan sapel
sebanyak 180 uang (11). Jumlah scnpel sama
kesellnvhan sebanyak 360 orang yaitu masing
masing 180 orang untuk setiap propid.
Lokasi peneliim ditentukan salu kakpaten
d seliap propinsi, satu kecamatan d wtiap k
m
dm lima desa untuk setiap kmmBtBn. Untuk
mwkpatbn sejunlah sampel yang dbutuhkan,
p m i a n sampel dlakukan dalm &a
Tahap
pertama dlakukan registrssi temadap wanita usia
(4058)tshun pada semua desa d kecamatan teqnlih,
bekerja sama dengan bidan desa dan kader melalui

(v

m.

menopeuse

sd ~tdjati;&k

puskesmss. Dalan re$sbasi mermlap de$ usia
sampel pada saat mendEpat M d terakhir aebegaj
kritetia inklusi &dam penelilian ini. T a w ke&a,
melakukan kunjungan rumah t a w aaluuh srmpel
yang memenuhi kriteia inklusi berdasrwkan hasil
registrasi untuk melakukan wawancara. Untuk
m t u k a n tingkat k m m s i p h y t m s m dari
abyak, dlakukan analisa t e h d q isofawnes yaitu
genistein dan daidzein dad kacangkacangan yang
biasa dkonsunsi.
dpuii, pda
Data yang dk-kan
konsumsi makan sumber Phyiminpn dengm
metoda FFQ (Food Frequency Cmsbcmj. Tyuan
M FFQ untuk menentukan kekerapan konsmsi
suatu bahan makanan dalm patiode tectentu (12).
Panantuan Cngkat kmumsi dilakukan dengan recall
secara m i kuantitab'f taha@ makanan sumber
phyiminpn yang dkonswnsi. Data lain yang
dkunpulkan yaitu data sosial ekawmi, waklu haid
terakhir dengan cara mrmncara oleh tenaga
pmgunpvl data yang tdah dberi peJatihan dan
menggunakan kuesioner yang tdah dlakukan petast
Untuk mengyi hrbungsn k m m s i kacang
kacangan (sumbar phyfcesbugen) dangan usia
menopause digunakan Ji Xz dan, untuk mengetahui
perbedaan konsumsi menurut dserah penelitian
dgunakan uji Mann Whitney (13).

HASlL DAN BAHASAN
KmWwlrtik Kdumga Sub*
Jumlah subyek ddam penellan ini
mbanyak 360 wanita mexpam, yaitu 180 wang
dad Rapinsi S u m Batat dm 180 lainnya dari
Ropinsi Daerah Islinwma Yogyakar$. Dalan Tabel 1
dsajikan, sebanyak 99.5% sbyek d Sumatra Baral
be& dad suku Minang dan salu c m g sbyek yang
berasal dari suku Sunda. Sedangkrn
d
Yogyakarta 100 % berasal daii suku Jawa. Rerata
jumlah anggota keluarga d Sunaba Barat smpet
orang dan d Yogyakarta tiga orang. Sby& d
Sumatra Barat memliki medan pngduatan perkaplta
per-tulan sebesar Rp143.212,- dan d Yogyakarta
Rp107.000.-.
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Tabel 1
Karakteristik Subyek
Variabel
Suku Bangsa subyek (org):
Sunda
Jawa
Minang

Propinsi
Sumatera Barat

Propinsi
Yogyakarta

1(0.5%)
0
179 (99.5%)

0
180 (100%)
0

4
4
1
11

3
4
1
10

143.212
39.166
905.500

107.000
34.983
532.000

Jumlah anggota keluarga (org):
rerata
median
minimum
maximum
Pengeluaran perkapita (Rp):
median
minimum
maksimum

Rerata usia subyek saat menopause
ditemukan relatif sama yaitu 48.1 tahun di Sumatra
Barat dan 47.8 tahun di Yogyakarta. Hal ini sejalan
dengan kajian Agustina, 1999 (13) bahwa
berdasarkan- beberapa hasil survei, rerata usia
menopause di Indonesia berkisar antara 48-50.2
tahun. Minimum usia menopause ditemukan tujuh

tahun lebih awal pada subyek di Sumatra Barat yaitu
pada usia 31 tahun dibandingkan dengan subyek di
Yogyakarta yaitu usia 38 tahun. Sedangkan maximum
usia menopause pada subyek di Ycgyakarta
ditemukan dua tahun lebih lambat yaitu 56 tahun dan
di Sumatra barat pada usia 54 tahun (Tabel 2).

Tabel 2
Sebaran Subyek Menurut Umur dan Propinsi
mean

median

SD

min

max

Umur subyek sekarang (tahun):
Sumbar
Ycgyakarta

51.1
51.7

51.0
52.0

f 2.9
f 3.2

43
43

58
58

Umur subyek saat menopause (tahun):
Sumbar
Yogyakarta

48.1
47.8

48.4
48.0

f 3.2
i 3.5

31
38

54.1
56.0

Variabel

Hubungankonsumsi kacang-kawngandengan usia menopause
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Frekuensi konsumsi kacang-kacangan per
minggu pada saat sebeium menopause baik kacangkacangan yang sudah diolah seperti tempe, tahu,
tauw, kecap dan kripik tempe maupun bukan olahan
seperti kacang hijau, kacang jogo, kacang tanah,
kacang tolo dan kedelai disajikan dalam Tabel 3.
Tempe, tahu, kecap, kripik tempe, kacang Jogo,
kacang tanah dan kacang toio lebih sering dikonsumsi
oleh subyek di Yogyakarta dibandingkan dengan
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Sumatra Barat. Sedangkan tauw dan kedelai lebih
sering dikonsumsi oleh subyek di Sumatra Barat
dibandingkan dengan Yogyakarta. Berdasarkan hasil
uji M.Whitney perbedaan tenebut bermakna dengan
nilai p masing-masing < 0.05, namun tidak terdapat
perbedaan dalam ha1 kekerapan mengkonsumsi
kacang hijau. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
p=0.057.

Sebaran Subyek Menurut Frekuensi Konsurnsi Kacang-kacangan
Per Minggu Sebelurn Menopause di Sumatera Barat dan Yogyakarta

1
Jenis

j

Kacang-kacangan

I

Surnatera Barat

Yogyakarta
Mann Whitney

Rerata Frek.

Mean
Rank

Rerata Frek.
kons. Jrninggu

Mean
Rank

P

Olahan:
1.Tempe
2.Tahu
3.Tauw
4. Kecap
5. Kripik tempe

1.8+1.2
1.7+1.5
0.32 0.56
0.31 0.72
0.28 0.69

119.39
154.51
195.41
134.61
168.93

4.37 2.2
2.62 + 1.86
0.02 + 0.29
1.10+1.19
0.30 0.55

+

+

241.61
206.49
165.54
226.39
192.07

0.000
0.000
0.000
0.000
0.01

Bukan olahan:
1. Kacang hijau
2. Kacang jogo
3. Kacang tanah
4. Kacang tolo
5. Kedelai

0.63
0.15
0.77
0.10+
0.30

190.65
169.97
159.94
159.83
193.53

0.48
0.28
1.59+
0.61
0.24

+ 0.57
+ 0.63
1.89
+ 1.09
+ 0.57

170.35
191.03
201.06
201.17
167.47

0.057
0.006
0.013
0.000
0.005

I kons. lrninggu

+
+
+

+ 0.73
+ 0.42
+ 0.77
0.41

+ 0.56

Bila dilihat berdasarkan rerata jumlah
konsumsi kacang-kacangan olahan per minggu
sebelum menopause, konsumsi tempe, tahu, kecap,
kripik tempe, kacang tanah dan kacang tolo di
Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan
Sumatera Barat. Namun konsumsi tauw di Sumatera
Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Yogyakarta.

Hal ini ditunjukkan oieh hasil uji M.Whikney dengan
nilai p masing-masing < 0.05 (Tabel 4).
Sedangkan rerata jumlah konsumsi kacangkacangan bukan oiahan seperti kacang hijau dan
kacang jogo antara Sumatra Barat dan Yogyakada
tidak berbeda.
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Tabel 4
Sebaran Subyek Menurut lumlah Konsumsi Kacang-kacangan
Per Minggu Sebelum Menopause di Sumatera Barat dan Yogyakarta

Rerata jumlah konsumsi kacang-kacangan
olahan per minggu pada waktu subyek sebelum
menopause untuk tempe, tauco, kecap dan kripik
tempe tampak tidak berbeda. Kecuali tahu ditemukan
45 gram lebih tinggi pada wanita yang menopause
dalarn usia lebih dari 50 tahun dibandingkan dengan
wanita yang menopause dalam usia 50 tahun atau
kurang dari 50 tahun. Sedangkan untuk kacangkacangan bukan olahan yaitu kacang hijau, kacang
jogo, kacang tanah, kacang tolo dan kedelai
ditemukan tidak berbeda (Tabel 5).

Setelah dipilah berdasarkan usia menopause dan
dilakukan analisis antara konsumsi kacang-kacangan
olahan per minggu pada waktu sebeium menopause
dengan usia menopause, ternyata terdapat hubungan
berrnakna antara jumlah tempe dan tahu yang
dikonsumsi subyek per minggu dengan usia
menopause. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji X2
dengan nilai p = 0.028 untuk tempe dan p=0.002
untuk tahu (Tabel 6).
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Tabel 5
Sebaran Subyek Menurut Jumlah Konsumsi Kacang-kacangan
Per Minggu Sebelum Menopause dan Usia Menopause

-

Jenis
kacang-kacangan

Usia menopause 50 th
Rerata konsumsi
Gramlminggu

Usia menopause > 50 th
Rerata konsumsi
Gramlminggu

+
+

Mann
P

Olahan
1.Tempe
2.Tahu
3.Tauco
4. Kecap
5. Kripik tempe

189.88 205.0
120.0 110.1
0.28+ 1.6
6.5+ 10.5
10.672 26.09

175.042 131.75
165.18 153.63
0.82 1.46
7.4 + 12.6
9.07 + 29.286

0.607
0.007
0.903
0.773
0.446

Bukan Olahan
1. Kacang hijau
2. Kacangjog0
3. Kacang tanah
4. Kacang toio
5.Kedelai

12.0 2 23.45
4.92 14.88
26.1 1+ 43.55
11.28 + 39.29
9.42+ 24.1

10.61 +
5.182
27.7 +
7.28 +
5.9+

0.432
0.304
0.392
0.447
0.643

+
+

+

16.36
11.62
26.88
18.4
10.79

>

Tabel 6
Hubungan Usia Menopause dan Konsurnsi Kacang-kacangan Olahan Per Minggu
Sebelum Menopause
Usia Menopause

Kacang-kacangan
Olahan
1. Tempe:
konsurnsi
< 150 gram
150-250gram
> 250 gram

N

-c 50th

> 50th

135
73
68

32
35
17

163
106
7

35
41
8

360

X2

P

7.124

0.028

12.79

0.002

2. Tahu:
konsurnsi
< 100 gram
100-400 gram
> 400 gram

360

Hasil analisis antara konsumsi kacangkacangan bukan oiahan pada waktu sebelum
menopause dengan usia menopause disajikan dalam
Tabel 7. Berdasarkan hasil uji Xz ditemukan adanya
hubungan antara jumlah konsumsi buncis per minggu
dengan usia menopause yaitu p = 0.012.
Diungkapkan Andersen 1998 dan Biben, 1998 bahwa

buncis (Phaseolus Vulgaris) merupakan kelompk
makanan sumber lignans yaitu salah satu gugus
utama dari phytoestmgan. Dikemukakan Knight (14)
dalam Biben Ahmad 1998 bahwa phyfoestrogen
memiliki potensi yang menguntungkan bagi
kesehatan.
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Tabel 7
Hubungan Usia Menopause dengan Konsumsi Kacang-kacangan
Bukan Olahan Per Minggu Sebelum Menopause
Kacang-kacangan

N

bukan olahan
1. Buncis:
Konsumsi
<25 gram
25-50 gram
> 50 gram
2. Kacang Tolo
Konsumsi
< 50 gram
-> 50 gram

Usia menopause

x2

P

< 50th

>50 t h

255
12
9

8.887
0
0

74
10
0

0.012

261
15

0.471
0

81
3

0.493

360

360

Setelah dipiiah menurut propinsi, di Sumatra
Barat konsumsi kacang-kacangan olahan yang
berhubungan dengan usia menopause adalah
konsumsi tahu. Berdasarkan uji X? ditemukan bahwa
jumlah konsumsi tahu pada waktu sebelum
menopause berhubungan dengan usia menopause
yaitu p= 0.010 (Tabel 8). Di Propinsi Sumatra Barat
konsumsi kacang-kacangan bukan olahan yang
berhubungan dengan usia menopause adalah buncis
dan kacang tolo. Berdasarkan uji X2 Jumlah konsumsi
buncis per minggu berhubungan dengan usia
menopause, ha1 ini ditunjukkan dengan nilai p= 0.038.
Sedangkan hubungan jumlah konsumsi kacang lolo
per minggu dengan usia menopase ditunjukkan
dengan nilai p=0.039 .
Di Propinsi Yogyakarta, tidak ditemukan
adanya hubungan antara jumlah konsumsi kacangkacangan olahan dengan usia menopause. Namun
ditemukan hubungan antara konsumsi kacangkacangan bukan olahan dengan usia menopause

yaitu jumlah konsumsi kedelai per minggu sebelum
menopause berhubungan dengan usia menopause,
ha1 ini ditunjukkan dengan nilai p = 0.038.
King R.A (15) menyatakan bahwa kedelai dan
olahannya adalah sumber isoflavone. Diungkapkan
oleh Biben Ahmad 1998, bahwa hasil penelitian pada
wanita Asia yang menggunakan 30-40 mg isoflavone
per hari ternyata dapat melindungi terjadinya patah
tulang karena osteoporosis. Lebih lanjut diungkapkan
bahwa diduga isoflavone kacang kedelai secara
kualitatii berdampak terhadap jaringan tulang.
Kemudian ditemukan adanya hubungan
antara jumlah konsumsi kacang tolo per minggu waktu
sebelum menopause dengan usia menopause yaitu
p = 0.033 (Tabel 9). Hal senada diungkapkan
Achadiat Chrisdiono M bahwa berdasarkan kajian
peneliti dari Perhimpunan Menopause Indonesia di
Jawa Timur dalam Vigna Unguiculata atau kacang
tolo terdapat kandungan phyfoestrogen yang
benakna.
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Tabel 8
Hubungan Usia Menopause dan Konsumsi Kacang-kacangan
Per Minggu Sebelum Menopause di Sumatera Barat

Tabel 9
Hubungan Usia Menopause dan Konsumsi Kacang-Kacangan Per Minggu
Sebelum Menopause di Yogyakarta
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Disajikan dalam Tabei 10, jumiah isoflavona
dari kacang-kacangan yang biasa dikonsumsi subyek
per minggu sebelum menopause menurut usia
menopause. Bila digabung Sumatra Barat dan
Yogyakarta ternyata subyek yang menopause dalarn
usia > 50 tahun memiliki konsumsi isoflavone yang
lebih tinggi dibandingkan subyek yang menopause
dalam usia 5 50 tahun. Yaitu rerata 112.24 90.76
mglminggu pada keiompok yang menopause daiam
usia 5 50 tahun dan 140.63 119.05 mglminggu pada
kelompok yang menopause dalam usia > 50 tahun.
Perbedaan ini bermakna dengan p=0.03. Kemudian

+

+

setelah dipilah berdasarkan pmpinsi, di Yogyakarta
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata namun
demikian baik di Sumatra Barat maupun di
Yogyakarta tampak kecende~ngan bahwa rerata
konsumsi isoflavone pada subyek yang menopause
dalam usia > 50 tahun lebih tinggi dibandingkan
dengan subyek yang menopause dalam usia 5 50
tahun. Pada masyarakat Yogyakarta mengkonsumsi
tempe dan tahu telah membudaya sejak lama. Oleh
karena itu hampir semua kelompok umur biasa
mengkonsumsi t e m p dan tahu baik sebagai lauk
ataupun makanan selingan.

Tabel 10
Phytoestrogen (isoflavone) yang Dikonsumsi
Subyek Per Minggu Sebelum Menopause
Median

Rerata

SD

Mann Whitney
P

Sumatera Barat dan Yogyakarta
-< 50 tahun
s 50 tahun

84.5
105.0

112.24
140.63

+ 90.76
+ 119.05

0.03

Sumatera Barat
-< 50 tahun
> 50 tahun

68.0
94.0

90.64
130.51

+ 76.07
+ 124.87

0.04

Yogyakafta
-< 50 tahun
> 50 tahun

104.0
118.5

134.47
149.82

+ 99.19
+ 114.17

0.43

.
SARAN
1. Wanita
yang
kurang
mengkonsumsi
phytoestmgen memiliki resiko tinggi untuk
menopause dini.
2. Phytoestrogen dapat dipemleh dari kacangkacangan baik yang sudah diolah seperti tempe.
tahu ataupun bukan oiahan seperti kedelai, buncis
dan kacang tolo.

1. Kejadian osteopomsis berkaitan dengan usia
menopause, maka wanita yang secara alami
memiliki resiko tinggi untuk menderita
osteopomsis dianjurkan agar mengkonsumsi
kacang-kacangan sebagai salah satu cara untuk
mencegah terjadinya menopause dini.
2. Meningkatkan konsumsi
kacang-kacangan
bermanfaat selain untuk meningkatkan konsumsi

PGM 2003,26(1): 21-30

Hubungan konsumsikacang-kacangan dengan usia menopause

protein juga sebagai sumber phytoestrogen. Oleh
karena itu promosi kembali manfaat kacangkacangan merupakan satah satu pendekatan
yang dapat dilakukan melalui PUGS (Pedoman
Umum Gizi seimbang).
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