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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki salah satu masalah yang 

sangat penting yaitu ledakan penduduk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

pemerintah Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana (Hartanto, 2004). 

Salah satu metode yang digunakan dalam program Keluarga Berencana (KB) 

adalah metode kontrasepsi suntik. Metode KB suntik telah menjadi bagian dari 

gerakan keluarga berencana nasional serta peminatnya makin bertambah. 

Tingginya minat pemakai KB suntik dikarenakan penggunaannya aman, 

sederhana, efektif (Manuaba, 1998). Kontrasepsi suntik yang pertama ditemukan 

pada awal tahun 1950-an adalah kontrasepsi suntik progestin, yang pada mulanya 

digunakan untuk pengobatan endometriosis dan kanker endometrium (carcinoma 

endometri). Baru pada awal tahun 1960, uji klinis penggunaan suntikan progestin 

untuk keperluan kontrasepsi dilakukan. Ada beberapa preparat progestin yang 

pernah dicoba sebagai bahan kontrasepsi, tetapi pada saat ini hanya dua jenis 

suntikan progestin yang banyak dipakai yakni depo medroksiprogesteron asetat 

(DMPA) dan noretisteron enantat (NET-EN). DMPA telah beredar di lebih dari 

90 negara dan NET-EN pada saat ini telah digunakan di 40 negara (Siswosudarmo 

dkk, 2001). 

Kontroversi tentang keamanan DMPA pernah merebak di awal tahun 

1980-an, tetapi sampai sekarang tidak terdapat bukti bahwa DMPA mempunyai 
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resiko efek samping yang lebih besar dibanding kontrasepsi hormonal lainnya 

(Siswosudarmo dkk, 2001). Salah satu alasan penghentian penggunaan 

kontrasepsi suntik adalah munculnya efek samping yang dirasakan yaitu gangguan 

siklus haid, keputihan, pertambahan berat badan dan sampai saat ini tidak ada 

satupun alat kontrasepsi yang bebas dari kegagalan maupun efek samping. 

Kontrasepsi suntik menimbulkan efek samping yang sering dikeluhkan para 

akseptor KB suntik yaitu berupa peningkatan berat badan. Hal ini disebabkan oleh 

efek progestin bukan karena adanya retensi cairan. Menurut para ahli, kontrasepsi 

suntik merangsang pusat pengendali nafsu makan di hipotalamus sehingga 

menyebabkan akseptor makan lebih banyak dari biasanya sehingga menyebabkan 

para akseptor KB suntik mengalami obesitas (Hartanto, 2004). 

Obesitas berkaitan erat dengan berbagai penyakit dan mudah berkembang 

menjadi penyakit aterosklerosis, hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes 

mellitus dan penyakit saluran pernapasan. Adanya berbagai komplikasi dari 

obesitas menjadikan penderita obesitas mempunyai resiko kematian yang lebih 

tinggi dibanding bukan penderita obesitas (Budiyanto, 2002). 

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada 50 wanita yang 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A 25 orang menggunakan KB 

suntik DMPA dan kelompok B 25 orang menggunakan KB suntik NET-EN. Pada 

akseptor KB suntik kelompok A menunjukkan peningkatan nilai BMI sebesar 

0,52 kg/m2 dan pada kelompok B terjadi kenaikan nilai BMI sebesar 0,54 kg/m2 

(Shah S et al, 2009). 
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Puskesmas Banyudono I memiliki salah satu unit pelayanan yaitu KIA 

(Kesehatan Ibu dan Anak). Sarana kesehatan ini melayani ibu hamil, anak-anak 

balita serta melayani berbagai macam kontrasepsi salah satunya merupakan 

kontrasepsi suntik. Sebagian besar akseptor di Puskesmas Banyudono I 

merupakan akseptor yang menggunakan kontrasepsi suntik. Akseptor kontrasepsi 

suntik di Puskesmas Banyudono I umumnya mengeluh mengalami peningkatan 

berat badan. 

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui serta 

mendapatkan gambaran nyata tentang pengaruh kontrasepsi suntik terhadap berat 

badan yang dialami akseptor KB suntik, maka perlu dilakukan suatu penelitian 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kontrasepsi suntik terhadap berat badan 

dan penelitian dilakukan di Puskesmas Banyudono I karena akseptor KB di sana 

sebagian besar menggunakan KB suntik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut “apakah ada pengaruh penggunaan kontrasepsi suntik  

terhadap berat badan akseptor KB di Puskesmas Banyudono I Kecamatan 

Banyudono Kabupaten Boyolali”. 
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan kontrasepsi suntik terhadap berat badan akseptor KB di Puskesmas 

Banyudono I yang dilihat berdasarkan parameter IMT. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kontrasepsi suntik 

Metode KB suntik telah menjadi bagian gerakan keluarga berencana 

nasional serta peminatnya makin bertambah. Tingginya minat pemakai KB suntik 

yaitu dikarenakan efektif, aman, tidak menimbulkan gangguan dan dapat dipakai 

pasca persalinan (Manuaba, 1998). 

Efektivitas kontrasepsi suntik adalah antara 99% dan 100% dalam 

mencegah kehamilan. Kontrasepsi suntik adalah bentuk kontrasepsi yang sangat 

efektif karena angka kegagalan penggunaannya lebih kecil (Everett, 2007).   

a. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Suntik 

Kontrasepsi suntik adalah obat pencegah kehamilan yang pemakaiannya 

dilakukan dengan jalan penyuntikan obat tersebut pada ibu yang subur. 

Kontrasepsi Suntik mengandung hormon progesteron. Progesteron adalah suatu 

steroid C21 yang diekskresikan oleh korpus luteum, plasenta dan folikel. 

Progesteron berperan dalam perubahan progestasional di endometrium dan 

perubahan siklik di serviks dan vagina (Ganong, 2003).  

Pada wanita normal yang tidak hamil, progesteron disekresi dalam jumlah 

cukup banyak selama separuh akhir dari setiap siklus ovarium. Progesteron 
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memiliki peran di dalam tuba falopi yaitu meningkatkan sekresi mukosa yang 

membatasi tuba fallopi. Sekresi ini dibutuhkan untuk nutrisi ovum yang telah 

dibuahi dan sedang membelah sewaktu ovum bergerak dalam tuba fallopi sebelum 

berimplantasi. Efek progesteron dalam kontrasepsi suntik yaitu dengan 

menebalkan mukus serviks dan perubahan endometrium, kadar sirkulasi di dalam 

progestin cukup tinggi untuk menghambat lonjakan LH sehingga dapat 

menghambat terjadinya pembuahan (Speroff, 2003). 

Mekanisme kontrasepsi dalam pencegahan kehamilan yaitu : 

a. Menekan ovulasi 

Kadar progestin di dalam sirkulasi cukup tinggi sehingga kadar FSH (folicle 

stimulating hormon) dan LH (luteinizing hormon) menurun dan tidak terjadi 

lonjakan LH, maka tidak akan terjadi lonjakan folikel dan produksi sel telur 

akan berkurang sehingga kemungkinan terjadinya pembuahan kecil 

(Hartanto, 2004). Efek progesteron terhadap ovulasi dapat dilihat pada 

grafik 1. 

 

Gambar 1. Grafik Penurunan kadar LH pada fase ovulasi dengan 

penggunaan progesteron tinggi 
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b. Membuat lendir serviks kental sehingga penetrasi sperma terganggu 

Kontrasepsi suntik progestin bekerja menghambat terjadinya pembuahan 

dengan cara menghalangi naiknya sperma ke dalam kavum uteri dengan 

membuat lendir servik menjadi kental sehingga sperma tidak mampu untuk 

menembus servik dan pembuahan tidak akan terjadi (Siswosudarmo dkk, 

2001). 

c. Perubahan pada endometrium (atrofi) dan selaput rahim tipis 

Hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium 

sehingga mengganggu proses nidasi (proses menempelnya hasil pertemuan 

antara sperma dan sel telur di dalam rahim), endometrium menjadi kurang 

layak atau kurang baik untuk proses implantasi (proses ovum menempel 

pada lapisan endometrium) dari ovum yang telah dibuahi (Siswosudarmo 

dkk, 2001) 

d. Menghambat transportasi gamet oleh tuba 

Kontrasepsi suntik progestin menyebabkan perubahan peristaltik tuba falopi 

sehingga pergerakan gamet dihambat dan konsepsi (pertemuan antara sel 

telur dan sperma) akan dihambat maka kemungkinan terjadinya pembuahan 

kecil (Hartanto, 2004). 

b. Jenis Kontrasepsi Suntik 

Kontrasepsi suntik dibedakan berdasarkan waktu pemakaian serta kandungan 

hormon di dalamnya. Jenis kontrasepsi suntik ada 3 macam yaitu: 

1. DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat) 
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Kontrasepsi suntik DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat) mengandung 

progesteron sebanyak 150mg dalam bentuk partikel kecil. Suntikan depoprovera 

diberikan setiap 12 minggu (3 bulan) secara intramuskular (Manuaba, 1998). 

DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat) adalah derivat 17α hidroksi 

progesteron, dibuat dalam bentuk suspensi air. Depo Medroksi Progesteron Asetat 

diberikan setiap 3 bulan kadar DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat) dalam 

darah mencapai puncak setelah 10 hari. Setelah itu kadar dalam darah perlahan-

lahan menurun dan masih dapat terdeteksi setelah 200 hari. Dengan demikian, 

DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat) dapat memberikan perlindungan 

dengan aman selama tiga bulan bahkan beberapa minggu sesudahnya. DMPA 

(Depo Medroksi Progesteron Asetat) 

bekerja menekan ovulasi. Kadar progestin di dalam sirkulasi cukup tinggi 

sehingga menghambat terjadinya lonjakan LH yang berperan pada masa ovulasi 

sehingga LH di dalam sirkulasi akan berkurang akibatnya akan menghambat 

terjadinya pembuahan. (Siswosudarmo dkk, 2001). 

2. Cyclofem 

Mengandung progesteron sebanyak 50mg dan estrogen. Cyclofem 

diberikan atau disuntikkan setiap bulan dan diharapkan terjadi menstruasi setiap 

bulan karena komponen estrogennya. Cyclofem merupakan suntikan kombinasi 

yang berisi hormon progesterone dan hormon estrogen. Kadar puncak dalam 

darah tercapai setelah 7-11 hari. Setelah suntikan tunggal cyclofem menunjukkan 

efek yaitu penghambatan pematangan folikel, penebalan lendir servik sehingga 

sperma tidak bisa menebus lendir servik dan tidak akan bisa bertemu ovum  
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akibatnya pembuahan tidak akan terjadi dan efektifitas kerja dari cyclofem akan 

menurun dan sampai tidak terdeteksi sampai 30 hari (Siswosudarmo dkk, 2001).  

3. Depo noretisteron enantat (Depo Noristerat) 

Mengandung 200mg noretindron, diberikan setiap 2 bulan dengan cara 

disuntikkan secara intramuskular (Manuaba, 1998). NET-EN merupakan derivatif 

19-nore-tisteron yang dibuat dalam larutan minyak. Kadar puncak dalam darah 

tercapai setelah lima hari, untuk kemudian menurun dan tidak lagi dapat dideteksi 

setelah 70 hari. Maka dari itu pemberian NET-EN adalah setiap 2 bulan. Dengan 

interval setiap 2 bulan atau 8 minggu maka angka kegagalan lebih kecil tetapi 

angka drop out nya lebih besar karena efek pendarahan, terlalu seringnya suntikan 

dan mahalnya biaya (Siswosudarmo dkk, 2001). 

Tabel 1. Contoh Produk Kontrasepsi Suntik yang Beredar di Indonesia 
(Anonim, 2010) 
 

No Nama Dagang Produksi Komposisi 

1 Cyclofem Tunggal Idaman Abdi K 
Medroksiprogesteron asetat 50 

mg, estradiol sipionat 10 mg tiap 
injeksi 

2 Cyclogeston Triyasa 
Medroksiprogesteron asetat 50 

mg, estradiol sipionat 10 mg tiap 
injeksi 

3 Depo Geston Triyasa Medroksiprogesteron asetat 50 
mg/ml suntikan 

4 Deponeo Triyasa Medroksiprogesteron asetat 150 
mg/ml injeksi 

5 Depo Progestin Harsen Medroksiprogesteron asetat 50 
mg/ml injeksi 

6 Depo Provera Pharmacia Medroksiprogesteron asetat 50 
mg dan 150 mg/ml injeksi 

 
c. Efek Pemakaian Kontrasepsi Suntik 

Pemakaian kontrasepsi suntik memiliki beberapa efek samping, berikut ini 

merupakan beberapa efek samping yang dihasilkan dari pemakaian KB suntik 

yaitu : 
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1. Gangguan siklus haid 

Gangguan siklus haid bisa disebabkan ketidakseimbangan hormon sehingga 

endometrium mengalami perubahan histologi. 

2. Keputihan 

Penyebabnya yaitu efek progesteron merubah flora dan pH vagina, sehingga 

jamur mudah tumbuh di dalam vagina dan menimbulkan keputihan. 

3. Pertambahan berat badan 

Biasanya disebabkan hormon progesteron yang menyebabkan nafsu makan 

bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, selain itu dengan mudah terjadi 

perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak sehingga lemak di bawah 

kulit akan bertambah (Glasier et al, 2005). 

Kontrasepsi suntik biasanya diberikan secara intramuskular biasanya pada 

otot pantat (gluteas) yang dalam dan bisa juga pada otot pangkal lengan (deltoid). 

Apabila suntikan yang diberikan terlalu dangkal maka penyerapan kontrasepsi 

suntik akan lambat dan bekerja tidak efektif (Everett, 2007). 

Penggunaan kontrasepsi suntik memiliki keuntungan yaitu pemberiannya 

sederhana setiap 8-12 minggu, tingkat efektivitasnya yang tinggi, pengawasan 

medis yang ringan, dapat dipakai atau diberikan pasca persalinan, pasca 

keguguran dan pasca menstruasi, tidak mengganggu pengeluaran laktasi dan 

tumbuh kembang bayi (Manuaba, 1998). 

Keefektifan Kontrasepsi suntik sangat tinggi jika dibandingkan dengan pil, 

tingkat keberhasilan penggunaan kontrasepsi suntik adalah sebesar 97%. 

Kontrasepsi suntik dianjurkan agar diberikan antara hari pertama sampai kelima 
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siklus haid untuk menghindari kemungkinan sudah adanya kehamilan, tetapi jika 

tidak mengalami haid maka injeksi pertama dapat diberikan setiap saat asalkan 

sudah dipastikan bahwa tidak hamil dan selama 7 hari setelah diberikan suntikan 

tidak boleh melakukan hubungan seksual (Saifuddin, 2006). 

Kontrasepsi suntik dapat diberikan pada wanita yang sedang menyusui, 

bahkan terdapat banyak bukti mengatakan bahwa kontrasepsi suntik menaikkan 

volume ASI dan memperpanjang masa laktasi. Jumlah hormon yang terekskresi 

lewat ASI sangat kecil (Siswosudarmo dkk, 2001). 

Kontraindikasi pemakaian kontrasepsi suntik antara lain kehamilan, tumor 

payudara, kanker genital, tumor hati, penyakit kuning, perdarahan vagina yang 

tidak diketahui sebabnya, penyakit kardiovaskuler, diabetes dan hiperlipidemia 

(Siswosudarmo dkk, 2001). 

2. Obesitas 

a. Definisi 

Obesitas merupakan suatu keadaan yang melebihi dari berat badan relatif 

seseorang, sebagai akibat dari penumpukan zat gizi terutama karbohidrat, lemak 

dan protein. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi 

kalori dan kebutuhan energi di mana konsumsi terlalu banyak dibandingkan 

dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan energi disimpan dalam  

Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan 

kebutuhan energi, dimana konsumsi terlalu banyak dibandingkan dengan 

kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan energi dalam tubuh disimpan dalam 

bentuk jaringan lemak. Pada keadaan normal, jaringan lemak ditimbun di 
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beberapa tempat tertentu diantaranya dalam jaringan subkutan dan di dalam 

jaringan tirai usus (omentum) (Budiyanto, 2002).                                                                                  

b. Cara Untuk Menilai Berat Badan 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) merupakan alat 

atau cara yang sederhana untuk memantau kekurangan dan kelebihan berat 

badan.. Untuk menghitung nilai IMT ini dapat dihitung dengan rumus berikut : 

IMT = 
(m)badan   tinggi (m)badan  tinggi

(kg)badan Berat 
×

 

Batas ambang IMT ditentukan untuk kepentingan pemantauan dan tingkat 

defisiensi energi ataupun tingkat kegemukan (Supriasa dkk, 2002).  

Batas ambang IMT adalah seperti pada tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Body Mass Indeks (BMI) atau Indeks Massa Tubuh (IMT)                              

Kategori IMT (kg/m2) 
Resiko Terkena Penyakit 

Pria (≤ 40 tahun) 
Wanita (≤ 35tahun) 

Pria (> 40 tahun) 
Wanita (> 35tahun) 

Underweight < 18,5 - - 
Normal 18,5-24,99 - - 

Overweight 25-29,99 Increased High 
Obese class I 30-34,99 High Very High 
Obese class II 35-39,99 Very High Very High 
Obese class III ≥ 40 Extremely High Extremely High 

                                                                                    (Peter and Billington, 2008). 

3. Hubungan Kontrasepsi Suntik Terhadap Peningkatan Berat Badan 

Kontrasepsi suntik umumnya menyebabkan pertambahan berat badan yang 

bervariasi antara 1-5 kg dalam tahun pertama. Bertambahnya berat badan terjadi 

karena bertambahnya lemak tubuh. DMPA merangsang pusat pengendali nafsu 

makan di hipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih daripada biasanya 

(Hartanto, 2004). 



12 
 

Peningkatan berat badan kemungkinan disebabkan oleh hormon 

progesteron yaitu dengan meningkatkan nafsu makan yang disertai dengan 

peningkatan penimbunan simpanan lemak. Hormon progesteron mempengaruhi 

perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak di bawah kulit 

bertambah. Selain itu hormon progesteron juga menyebabkan nafsu makan 

bertambah dan menurunkan aktivitas fisik akibatnya pemakaian kontrasepsi suntik 

dapat menyebabkan berat badan bertambah (Glasier et al, 2005). 

Hasil Penelitian menunjukkan adanya pengaruh penggunaan kontrasepsi 

suntik terhadap peningkatan berat badan, dari 35 sampel yang diamati sebanyak 

24 atau sebanyak 68,57% akseptor KB suntik mengalami kenaikan berat badan. 

Hasil penelitian tersebut semakin memperkuat dugaan adanya keterkaitan 

penggunaan kontrasepsi suntik terhadap peningkatan berat badan (Ekawati, 2010). 

Suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan pengaruh penggunaan 

jangka panjang dari kontrasepsi suntik pada tekanan darah dan berat badan pada 

wanita muda. Penelitian dilakukan pada 140 orang yang  menggunakan 

kontrasepsi suntik DMPA selama 3-5 tahun tanpa terputus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada akseptor yang menggunakan kontrasepsi suntik 

mengalami peningkatan berat badan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

atau angka signifikannya p < 0,05 (Mia dkk, 2004). 

4. Gambaran Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Banyudono I yang memiliki unit 

pelayanan antara lain BP (Balai Pengobatan), imunisasi, KIA KB, laboratorium, 

klinik gizi, klinik sanitasi, fisioterapi, pengobatan gigi, kesehatan lingkungan, 
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pengobatan Puskesling (Puskesmas Keliling). Unit pelayanan kesehatan ibu dan 

anak (KIA) melayani berbagai cara dan alat kontrasepsi. Unit pelayanan kesehatan 

ibu dan anak yang bertugas adalah bidan. Puskesmas Banyudono I melayani 

berbagai macam jenis kontrasepsi tetapi sebagian besar akseptor di Puskesmas 

Banyudono I adalah akseptor pengguna kontrasepsi suntik. 

 

E. Landasan Teori 

Kontrasepsi suntik adalah bentuk kontrasepsi yang sangat efektif karena 

angka kegagalan penggunaannya lebih kecil jika dibandingkan dengan kontrasepsi 

alamiah (metode kalender, metode suhu badan basal, metode lendir servik) dan 

mini pil yang angka kegagalannya jauh lebih besar (Everett, 2007).  

Salah satu efek samping dari kontrasepsi suntik adalah pertambahan berat 

badan. Biasanya disebabkan hormon progesteron yang menyebabkan nafsu makan 

bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, selain itu dengan mudah terjadi 

perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak sehingga lemak di bawah kulit 

akan bertambah (Glasier et al, 2005). 

Suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan pengaruh penggunaan 

jangka panjang dari kontrasepsi suntik pada tekanan darah dan berat badan pada 

wanita muda. Penelitian dilakukan pada 140 orang yang  menggunakan 

kontrasepsi suntik DMPA selama 3-5 tahun tanpa terputus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada akseptor yang menggunakan kontrasepsi suntik 

mengalami peningkatan berat badan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

atau angka signifikannya p < 0,05 (Mia dkk, 2004). 
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F. Hipotesis 

Penggunaan Kontrasepsi Suntik memiliki resiko terhadap peningkatan 

berat badan akseptor KB di Puskesmas Banyudono I. 


