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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pil KB merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita 

dengan cara diminum (pil) Tujuan dari konsumsi pil KB adalah untuk mencegah, 

menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan yang memang tidak 

diinginkan. Untuk itu kepatuhan mengkonsumsi pil KB secara teratur sesuai 

dengan dengan petunjuk tenaga kesehatan harus dilakukan. Kepatuhan 

mengkonsumsi pil KB bertujuan agar manfaat konsumsi pil KB yaitu mencegah 

menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan bisa dirasakan. 

Ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi pil KB tidak bisa menjamin bahwa 

akseptor pil KB terhindar dari kehamilan. Hal ini dikarenakan pengkonsumsian 

yang tidak teratur emnjadikan pil KB tidak bisa bekerja secara optimal. Akan 

tetapi fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sering kali akseptor pil KB 

tidak patuh dalam melakukan keteraturan mengkonsumsi pil KB. Ketidakpatuhan 

ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pil KB. Mereka 

cenderung menghemat pengkonsumsian dengan meminum pil KB dibawah 

ukuran yang disarankan. Kebiasaan ini menyebabkan masih mungkin akseptor pil 

KB mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (Depkes RI, 2001). 

Menurut WHO, tahun 2009 hampir 380 juta pasangan menjalankan 

keluarga berencana dan 65-75 juta diantaranya terutama di negeri berkembang 

menggunakan kontrasepsi hormonal yaitu pil KB. Akan tetapi 5% dari jumlah 

tersebut penggunanya adalah tidak melakukan pengkonsumsian secara teratur 

sehingga beresiko terjadinya kehamilan (Depkes RI, 2001).  

Data akseptor kontrasepsi di  Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2009 sebesar 5.386 orang dari keseluruhan pasangan usia subur, dengan 

perincian yang dipakai adalah suntikan (48,5%), pil (21,5%), dan implant atau 

susuk alat kontrasepsi (30%). Dari jumlah pengguna pil KB yang patuh  

mengkonsumsi pil KB sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan hanya 54%. Dari 
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jumlah tersebut yang masih mengeluh menemukan tanda-tanda kehamilan 

sebanyak 56%. Hal ini dikarenakan kebiasaan mengkonsumsi pil KB yang tidak 

teratur. Studi pendahuluan didapatkan data dari 10 akseptor pil KB yang patuh 

dan rutin mengkonsumsi pil KB sebanyak 4 orang (40%) sedangkan yang tidak 

patuh dan tidak rutin mengkonsumsi pil KB sebanyak 6 orang (60%) (Havitia, 

2009).  

Pil KB berisi kombinasi hormon estrogen dan progesteron untuk 

mencegah ovulasi (pelepasan telur selama siklus bulanan). Seorang wanita tidak 

bisa hamil jika dia tidak berovulasi karena tidak ada telur untuk dibuahi. Pil KB 

juga bekerja dengan menebalkan lendir di sekitar leher rahim, yang membuatnya 

sulit bagi sperma untuk memasuki rahim dan mencapai setiap telur yang telah 

muncul. Hormon-hormon dalam pil KB terkadang juga dapat mempengaruhi 

lapisan rahim, sehingga sulit bagi telur untuk menempel ke dinding rahim.Pada 

jenis pil yang lain dapat mengubah periode menstruasi adalah pil progesteron 

berdosis rendah, atau kadang-kadang disebut juga pil mini. Jenis pil KB ini 

berbeda dari pil lain yang hanya berisi satu jenis hormon progesterone. Pil mini 

bekerja dengan mengubah lendir serviks dan dinding rahim, dan terkadang juga 

mempengaruhi ovulasi juga.(Arum, D dan Sujiyatini, 2009) 

Ketidakteraturan pengkonsumsian pil KB menyebabkan hormon yang 

terkandung dalam pil KB tidak bisa bekerja dengan maksimal. Sehingga 

memungkinkan akseptor pil KB terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi 

ini bisa membuat akseptor pil KB panik hingga sehingga melakukan tindakan 

aborsi yang beresiko tinggi (Depkes, 2002). 

Pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan 

memahami tentang pil KB yang mereka ketahui berdasarkan kebutuhan dan 

kepentingan keluarga. Kodyat (1999). Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh 

wanita yang berpendidikan rendah mencapai 4,1%, sedangkan kelompok 

berpendidikan tinggi hanya 2,7% per keluarga. Hal itu dikarenakan wanita 

berpendidikan rendah cenderung mempunyai pola fikir yang tidak ingin mencari 

informasi dan memahami tentang pentingnya melakukan keteraturan 

pengkonsumsian pil KB (Ruslan, 2010). Pada wanita berpendidikan rendah, angka 
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kematian ibu tinggi yaitu 228 kasus per seratus ribu kelahiran sedangkan kematian 

bayi 34 kasus dari seribu kelahiran.  Penduduk Indonesia 60% hanya tamatan 

SMA atau lebih rendah. Pengaruh antara wanita berpendidikan tinggi dengan 

wanita berpendidikan rendah dalam melaksanakan program KB yaitu dengan 

tingginya angka kelahiran pada wanita yang berpendidikan rendah (Wibowo, 

2010). 

Wanita yang mempunyai pengetahuan  lebih baik  tentang pil KB dan 

manfaatnya akan lebih mentaati aturan penggunaan pil KB. Untuk menambah 

pengetahuan menjadi lebih baik bisa dilakukan dengan kunjungan ke posyandu, 

baik dari buku atau media cetak lainnya atau melakukan konseling dengan bidan 

desa tentang pil KB  .(Arum, D dan Sujiyatini, 2009). 

Permasalahan tentang rendahnya pendidikan wanita Indonesia  

mengakibatkan rasa tidak ingin tahu tentang penggunaan pil KB sehingga dapat 

menyebabkan mayarakat tidak teratur mengkonsumsi pil KB, hal ini 

mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan tingkat kelahiran yang cukup 

tinggi. Berdasarkan uraian tentang pil KB, pendidikan dan pengetahuan diatas 

peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan tingkat 

pengetahuan dengan kepatuhan pengguna pil KB di Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan 

tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pengguna pil KB 

di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan 

tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pengguna pil KB di Kecamatan Weru 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Profil Kabupaten Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara propinsi Jawa Tengah 

dengan luas wilayah 446,666 ha, yang secara geografis terletak antara 110  

42’06,79″-110  57’33,7″ Bujur Timur dan  7  32’17″-  7   49’32″ Lintang Selatan. 

Keadaan topografi/geologi berupa daerah yang datar. Secara administratif 

mempunyai batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara : Kota Surakarta 

b. Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar 

c. Sebelah selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul 

d. Sebelah barat : Kabupaten Boyolali dan Klaten 

Posisi Kabupaten Sukoharjo sangat strategis karena merupakan pintu lalu 

lintas wilayah JOGLOSEMAR (Jogya – Solo – Semarang) dan ditengah wilayah 

SUBO SUKA WONO SRA TEN (Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – 

Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten). 

2. Kepatuhan Akseptor KB 

a. Pengertian Kepatuhan 

Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan 

lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan 
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mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya 

(Prijadarminto, 2003). 

Hasibuan (2003), kepatuhan merupakan kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja, dan terwujudnya tujuan masyarakat, maka setiap orang harus 

berusaha agar mempunyai kepatuhan yang baik. 

Kepatuhan yang dimiliki para akseptor KB khususnya akseptor pil KB, 

pada dasarnya dipengaruhi oleh kesadaran dari pemakai serta dukungan keluarga, 

yang mana dapat menjadi suatu motivasi bagi akseptor Pil KB (Prijadarminto, 

2003). 

b. Akseptor KB 

Akseptor KB adalah peserta keluarga berencana (family planning 

participant) yaitu pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah 

satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui 

program maupun non program (Depkes, 2001). 

c. Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Pil KB 

Faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam mengunakan pil KB yaitu: 

(Prijadarminto, 2003). 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan 

yaitu mencerdaskan manusia. Tingkat pendidikan turut menentukan mudah 

tidaknya seseorang menyerap dan memahami tentang pil KB yang mereka pahami 

berdasarkan kebutuhan dan kepentingan keluarga (Kodyat, 1999). 

2) Pekerjaan 

Banyak ibu-ibu bekerja mencari nafkah, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun keluarga. Faktor bekerja saja nampak belum berperan sebagai timbulnya 

suatu pemilihan dalam menngunakan pil KB. Pekerjaan berpengaruh pada 
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kemampuan seseorang untuk mencukupi semua kebutuhan salah satunya 

kemampuan untuk menggunakan pil KB (Depkes, 2002). 

3) Tingkat pengetahuan 

Notoadmodjo (1993), pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan itu terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar penginderaan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan kognitif merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). 

Penelitian Rogers yang dikutip oleh Notoadmodjo (1993) menyimpulkan 

bahwa perubahan perilaku tidak selalu melewati 5 tahap yaitu awarenest 

(kesadaran), interest (tertarik pada stimulus), evaluation (mengevaluasi atau 

menimbang baik tidaknya stimulus) dan trial (mencoba) serta adoption (subjek 

telah berprilaku baru). Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap positif, maka perilaku tersebut 

akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku tidak didasari 

oleh pengetahuan, dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. 

Pengetahuan terbagi dalam enam tingkatan yang tercakup dalam domain 

kognitif yaitu (Notoadmodjo, 1993) : 

a) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya 

termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) 

sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang 

telah diterima. Tahu (know) ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling 

rendah. 

b) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi 

tersebut secara benar. Seseorang yang telah faham terhadap objek atau materi 

tersebut harus dapat menyimpulkan dan menyebutkan contoh, menjelaskan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 
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c) Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus dan 

metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

d) Analisis (analysis) 

Arti dari analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur 

organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat 

dilihat dari penggunaan kata kerja seperti menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

e) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian kepada suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis itu adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat 

meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau 

rumusan-rumusan yang telah ada. 

f) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan 

pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada misalnya dapat membandingkan antara ibu yang patuh terhadap 

jadwal minum pil KB yang telah ada, dengan ibu yang tidak patuh jadwal KB 

yang dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan karena tidak 

patuhnya ibu dalam mengikuti jadwal minum pil KB. 

4) Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya 

kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Sikap 

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Menurut 
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Newcomb, salah seorang ahli psikologis sosial menyatakan bahwa sikap ini 

merupakan pelaksanaan motif tertentu, sikap ini merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. 

Menurut Allport yang dikutip oleh Notoadmodjo (1993) menjelaskan 

bahwa sikap mempunyai tiga komponen pokok yaitu : 

1) Kepercayaan (keyakinan) ide dan konsep terhadap suatu objek. 

2) Kehidupan emosional atau evaluasi konsep terhadap suatu objek 

3) Kecenderungan untuk bertindak (trend to behave) 

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh 

dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran dan keyakinan dan 

emosi sangat memegang peranan penting. Tingkatan sikap terdiri dari berbagai 

tingkatan yaitu : 

a) Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus 

yang diberikan (objek). 

b) Merespon (responding) 

Memberi jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

c) Menghargai (valuing) 

Mengajak orang untuk mengerjakan /mendiskusikan suatu masalah. 

d) Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala resiko. 

5) Jumlah anak 

Jumlah anak merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan ibu 

untuk menjadi akseptor KB, dengan alasan untuk mengurangi jumlah anak dalam 

keluarga. Ibu dapat memilih alat KB sesuai dengan kemampuan, kondisi ibu. 

6) Dukungan suami 

Dukungan suami merupakan dorongan terhadap ibu secara moral maupun 

material, dimana dukungan suami mempengaruhi ibu untuk menjadi akseptor KB 

terutama pemilihan jenis pil KB. Adapun Dukungan suami meliputi (Kodyat, 

1999) : 
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a) Perhatian, dimana perhatian yang diberikan sangat membantu ibu menjadi 

akseptor KB dan perhatian sehingga kepatuhan menggunakan pil KB dapat 

berjalan lancar. 

b) Informasi, dimana suami yang selalu mendukung akan memberikan informasi 

tentang pil KB baik mendapatkan informasi dari TV maupun majalah dan 

koran. 

c) Finansial, suami akan menyediakan dana atau uang untuk keperluan biaya 

pembelian pil KB, maupun biaya transport. 

d) Emosional, dimana suami mengingatkan atau memberikan saran pada ibu 

untuk rutin menggunakan pil KB. 

3. Kontrasepsi Pil KB 

a. Profil Pil KB 

Profil dari kontrasepsi pil KB yaitu:  

1) Efektif dan reversible.  

2) Harus diminum setiap hari. 

3) Pada bulan-bulan pertama efek samping berupa mual dan perdarahan bercak 

yang tidak berbahaya dan segera akan hilang.  

4) Efek samping sangat serius sangat jarang terjadi.  

5) Dapat dipakai oleh semua ibu usia reproduksi, baik yang sudah mempunyai 

anak maupun belum. 

6)   Tidak dianjurkan pada ibu yang menyusui.  

7) Dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat.  

b. Jenis Pil KB 

1) Monofasik: Pil yang tersedia dalam kemasan 20 tablet mengandung hormon 

aktif estrogen/progestin (E/P) dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa 

hormon aktif. 

2) Bifasik: Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif 

estrogen/progestin (E/P) dengan 2 dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa 

hormon aktif. 
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3) Trifasik: Pil yang tersedia dalam kemasan 1 tablet mengandung hormon aktif 

estrogen/progesterone (E/P) dengan 3 dosis yang berbeda, dengan 7 tablet 

tanpa hormon aktif.  

c. Cara Kerja Pil KB 

Kontrasepsi Pil KB kombinasi mempunyai mekanisme kerja menekan 

ovulasi, mencegah implantasi, transfor gamet, fungsi corpus luteum dan 

mengentalkan lendir serviks. Kandungan dan mekanisme kerja pil kontrasepsi 

menurut Hartanto (1994) adalah sebagai berikut:  

1) Mekanisme kerja Esterogen  

a) Ovulasi  

Esterogen menghambat ovulasi melalui efek pada hipotalamus, yang 

kemudian mengakibatkan supresi pada FSH (folikel stimulating hormone) dan LH 

(luthenizing hormone) kelenjar hipofise. Penghambatan tersebut tampak dari tidak 

adanya esterogen pada pertengahan siklus, tidak adanya puncak-puncak FSH dan 

LH pada pertengahan siklus dan supresi post ovulasi, peninggian progesteron 

dalam serum dan pegnadiol dalam urin yang terjadi pada keadaan normal. 

Ovulasipun tidak selalu dihambat oleh esterogen dalam pil kontrasepsi kombinasi 

(yang berisi esterogen 50 mg atau kurang).  

b) Implantasi  

Implantasi dari blastocyist yang sedang berkembang terjadi 6 hari setelah 

fertilisasi, dan ini dapat dihambat apabila lingkungan endometrium tidak berada 

dalam keadaan optimal. Kadar esterogen dan progesteron yang berlebihan atau 

kurang/inadekuat atau keseimbangan esterogen –progesteron yang tidak tepat 

menyebabkan pola endometrium yang abnormal sehingga menjadi tempat yang 

tidak baik untuk implantasi. Implantasi dari yang telah dibuahi juga dapat 

dihambat oleh estradiol dosis tinggi yang diberikan sekitar pertengahan siklus 

pada senggama yang tidak dilindungi, ini disebabkan karena terganggunya 

perkembangan endometrium yang normal.  
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c) Transfor gamet/ovum  

Pada percobaan binatang, transfor gamet/ovum dipercepat oleh esterogen, 

ini disebabkan karena efek hormonal pada sekresi dan peristaltik tuba serta 

kontraktilitas uterus.  

d) Luteolysis  

Luteolysis yaitu degenerasi dari corpus luteum yang menyebabkan 

penurunan yang cepat dari produksi esterogen dan progesteron oleh ovarium yang 

selanjutnya menyebabkan dilepaskannya jaringan endometrium. Degenerasi 

corpus luteum menyebabkan kadar penurunan kadar progesteron serum dan 

selanjutnya mencegah implantasi yang normal. Ini merupakan efek yang mungkin 

disebabkan oleh pemberian esterogen dosis tinggi pasca senggama. 

2) Mekanisme kerja progesteron  

a) Ovulasi  

Ovulasi sendiri dapat dihambat karena terganggunya fungsi poros 

hipotalamus – hipofise – ovarium dan karena modifikasi dari FSH dan LH pada 

pertengahan siklus yang disebabkan oleh progesterone.  

b) Implantasi  

Implantasi mungkin dapat dicegah bila diberikan progesteron pra ovulasi. 

Pemberian progesteron eksogenus yang dapat mengganggu puncak FSH dan LH 

sehingga meskipun terjadi ovulasi, produksi progesteron yang berkurang dari 

corpus luteum menyebabkan penghambatan dari implantasi. Pemberian esterogen 

secara sistemik dan untuk jangka waktu yang lama menyebabkan endometrium 

mengalami keadaan istirahat dan atropi. 

c) Transfor gamet/ovum  

Pengangkutan ovum dapat diperlambat bila diberikan progesteron sebelum 

terjadi fertilisasi. Pengangkutan ovum yang lambat dapat menyebabkan 

peninggian insiden implantasi ektopik pada wanita yang memakai kontrasepsi 

yang hanya mengandung progesterone.  
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d) Luteolysis  

Pemberian jangka lama progesteron saja mungkin menyebabkan fungsi 

corpus luteum yang inadekuat pada siklus haid yang mempunyai ovulasi.  

e) Lendir serviks yang kental  

Dalam 48 jam setelah pemberian progesteron sudah tampak lendir serviks 

yang kental, sehingga mortilitas dan daya penetrasi dari spermatozoa sangat 

terhambat. Lendir serviks yang tidak ramah untuk spermatozoa adalah lendir yang 

jumlahnya sedikit, kental dan seluler serta kurang menunjukkan ferning dan 

spinderbarkeit.  

d. Manfaat Pil KB 

1) Memiliki efektifitas yang tinggi (hampir mempunyai efektifitas tubektomi), 

bila digunakan tiap hari. 

2) Risiko terhadap kesehatan sangat kecil. 

3) Tidak mengganggu hubungan seksual.  

4) Siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang (mencegah 

anemia), tidak terjadi nyeri haid.  

5) Dapat digunakan jangka panjang selama masih ingin menggunakannya untuk 

mencegah kehamilan. 

6) Dapat digunakan sejak usia remaja hingga menopause.  

7) Mudah dihentikan setiap saat. 

8) Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan.  

9) Dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat.  

10) Membantu mencegah: kehamilan ektopik, kanker ovarium dan endometrium, 

kista ovarium, penyakit radang panggul, efek Samping.  

Dari kejadian sehari-hari efek samping merupakan faktor utama dari 

penghentian pemakaian pil oral, baik dalam bulan pertama maupun sesudahnya 

(Hartanto, 1994).  

Efek samping yang mungkin timbul menurut Depkes RI tahun 2001 

selama penggunaan pil kombinasi antara lain:  
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1) Gangguan siklus haid  

Gangguan siklus haid berupa amenorhea, perdarahan berupa tetesan atau 

bercak-bercak (spotting), perdarahan diluar siklus haid (metroragia atau 

breakthrough bleeding), perdarahan haid yang lebih lama dan atau lebih banyak 

dari pada biasanya (menoragia), hal ini disebabkan karena adanya 

ketidakseimbangan hormon terutama pemakaian esterogen dosis rendah (30 mcg), 

sehingga endometrium mengalami perubahan histologi berupa degenerasi atau 

athropi, keadaan amenore disebabkan adanya athropi endometrium.  

2) Tekanan darah tinggi  

Tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mmHg, karena efek esterogen 

terhadap pembuluh darah sehingga terjadi hiperthrofi arteride dan vasokontriksi, 

esterogen mempengaruhi sistem renin angiotensin – aldosteron sehingga terjadi 

ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gejala ini bersifat sementara dan individu 

tidak semua pemakai pil akan menderita tekanan darah tinggi.  

3) Berat badan naik  

Berat badan bertambah secara cepat dalam beberapa bulan pertama 

pemakaian pil KB. Hormon esterogen dapat menyebabkan retensi air dan oedem, 

sedangkan progesteron mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi 

lemak dan merangsang nafsu makan serta menurunkan aktifitas fisik, akibatnya 

pemakaian pil kombinasi dapat menyebabkan berat badan bertambah. 

4) Jerawat  

Timbul jerawat yang berlebihan pada wajah disebabkan karena efek 

progesteron, terutama hormon progesterone yang dapat menyebabkan peningkatan 

kadar lemak.  

5) Kloasma atau bercak-bercak coklat kehitaman pada wajah  

Hiperpigmentasi berwarna coklat, bentuk tidak teratur, biasanya timbul 

didahi dan pipi sebelah atas. Hal ini disebabkan oleh efek pigmentasi oleh hormon 

esterogen. Insiden terjadi kloasma-kloasma tergantung dosis dan lamanya 

pemakaian esterogen dan progesterone.  
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6) Tromboemboli atau Tromboflebitis  

Gejala yang timbul akibat tersumbatnya pembuluh darah oleh darah yang 

membeku, dapat terjadi trombosis vena atau emboli paru, trombosis arteri otak 

atau trombosis arteri jantung. Tromboemboli jarang terjadi, angka kejadian 4-9 

kali lebih tinggi dari pada yang bukan pemakai pil. Tromboemboli ini disebabkan 

karena efek esterogen, sehingga terjadi peningkatan aktifitas faktor-faktor 

pembekuan atau mungkin karena pengaruh vaskuler secara langsung.  

7) Varises  

Terjadinya pelebaran pembuluh darah vena dan menonjol dipermukaan 

kulit (biasanya pada betis) kadang-kadang disertai rasa panas pada tungkai. Ini 

dikarenakan karena efek esterogen terhadap pembuluh darah secara langsung, 

sehingga terjadi perubahan dinding pembuluh darah.  

8) Gangguan fungsi hati  

Warna kulit, kuku, dan sklera mata menjadi kekuning-kuningan, karena 

adanya progesteron menyebabkan aliran empedu menjadi lambat, dan bila 

berlangsung lama saluran empedu tersumbat, sehingga penyimpanannya didalam 

kantong empedu terganggu, akibatnya kadar bilirubin darah meningkat dan 

menimbulkan warna kuning (frekuensi 1%).  

9) Perubahan libido  

Terjadinya peningkatan libido atau penurunan libido, kenaikan libido 

terjadi kemungkinan karena rasa bebas dari ketakutan terjadinya kehamilan tidak 

diinginkan, sedangkan penurunan libido terjadi karena efek progesteron terutama 

yang berisi 15–norsteroid. Namun demikian, faktor psikis dapat juga berpengaruh 

yang sebenarnya tidak mudah untuk mendiagnosa apakah libido meningkat atau 

menurun karena bersifat subyektif. 

10) Depresi  

Perasaan lesu, tidak bersemangat dalam bekerja/kehidupan karena 

diperkirakan dengan adanya hormon esterogen dan progesteron yang berasal dari 

pil KB menyebabkan terjadinya retensi air dan garam sehingga ada bagian otak 

yang menggelembung dan menekan pusat susunan syaraf tertentu, karena hormon 
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esterogen dan progesteron dapat menyebabkan tubuh kekurangan vitamin B6 

(pyridoxine) secara absolut.  

11) Kandidiasis vagina  

Cairan berwarna putih kekuningan didalam vagina atau mulut vagina atau 

biasanya gatal tapi tidak berbau. Oleh karena itu, efek progesteron yang berubah 

flora dan PH vagina, sehingga jamur mudah tumbuh didalam vagina dan 

menimbulkan keputihan.  

12) Pusing  

Sakit kepala yang sangat pada salah satu sisi atau seluruh bagian kepala 

dan terasa berdenyut dapat disertai rasa mual dan muntah, efek samping ini belum 

ada kesepakatan dikalangan para ahli tentang penyebabnya ada yang mengatakan 

bahwa serangan datang apabila pembuluh darah disertai atau didalam otak 

mengkerut dan melebar berganti-ganti, dan kemungkinan karena efek esterogen 

terhadap pembuluh darah otak yang menyebabkan penyempitan dan hipertrofi 

arteriole.  

13) Mual muntah  

Rasa mual sampai mual muntah seperti hamil muda, terjadi pada bulan-

bulan pertama pemakaian pil karena kelebihan kadar esterogen didalam darah 

dibandingkan pada keadaan sebelum minum pil (esterogen mempengaruhi 

produksi asam lambung).  

14) Rasa Penuh tegang dan nyeri pada payudara  

Perasaan penuh dan tegang kadang-kadang disertai rasa nyeri didaerah 

payudara, hal ini terjadi karena efek esterogen menekan salah satu hormon yang 

diproduksi oleh kelenjar payudara (prolaktin). Karena adanya gangguan produksi 

hormon inilah muncul gejala tersebut diatas. 

15) Keterbatasan  

a) Mahal dan membosankan karena harus menggunakannya setiap hari.  

b) Mual, terutama pada bulan pertama. 

c) Perdarahan bercak atau perdarahan sela, terutama 3 bulan pertama.  

d) Pusing. 

e) Nyeri payudara. 
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f) Berat badan naik sedikit, tetapi pada perempuan tertentu kenaikan barat 

badan justru memiliki dampak positif. 

g) Berhenti haid (amenorhea), jarang pada pil kombinasi.  

h) Tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui (mengurangi ASI).  

i) Pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi, dan perubahan 

suasana hati, sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seks 

berkurang. 

j) Dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi caiaran, sehingga risiko 

stroke, dan gangguan pembekuan darah pada vena dalam sedikit meningkat. 

Pada perempuan usia >35 tahun dan merokok perlu hati-hati. 

k) Tidak mencegah IMS (Infeksi Menular Seksual), HBV, HIV/AIDS. 

l) Yang dapat menggunakan pil KB kombinasi: Usia reproduksi, telah 

memiliki anak ataupun yang belum memiliki anak, Gemuk atau kurus, 

menginginkan metode kontrasepsi dengan efektifitas tinggi, setelah 

melahirkan dan tidak menyusui, setelah melahirkan 6 bulan yang tidak 

memberi ASI eksklusif, sedangkan semua cara kontrasepsi yang dianjurkan 

tidak cocok bagi ibu tersebut, pasca keguguran, anemia karena haid 

berlebihan, nyeri haid hebat, siklus haid tidak teratur, riwayat kehamilan 

ektopik, kelainan payudara jinak, kencing manis tanpa komplikasi pada 

ginjal, pembuluh darah mata dan saraf, penyakit tiroid, penyakit radang 

panggul, endometriotis, atau tumor ovarium jinak, menderita TBC, varises.  

13) Yang Tidak Boleh Menggunakan Pil Kombinasi: hamil atau dicurigai hamil, 

menyusui eksklusif, perdarahan pervaginam yang belum diketahui 

penyebabnya, penyakit hati akut (hepatitis), perokok dengan usia >35 tahun, 

riwayat penyakit jantung, stroke, atau tekanan darah > 180/110 mmHg, 

riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau kencing manis > 20 tahun, 

kanker payudara atau dicurigai kanker payudara, migrain dan gejala 

neorologik fokal, tidak dapat menggunakan pil secara teratur.  

e. Waktu mulai menggunakan pil KB 

1) Setiap saat selagi haid, untuk meyakinkan kalau wanita tersebut tidak 

hamil. 
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2) Hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. 

3) Boleh menggunakan hari ke-7 sampai hari ke–8, tetapi perlu menggunakan 

metode kontrasepsi yang lain (kondom) mulai hari ke–8 sampai hari ke–14 

atau tidak melakukan hubungan seksual sampai menghabiskan paket pil 

KB tersebut. 

4) Setelah melahirkan. 

5) Setelah 6 bulan memberi ASI eksklusif. 

6) Setelah 3 bulan tidak menyusui 

7) Pasca keguguran (segera atau dalam waktu 3 hari)  

8) Pil dapat segera dikonsumsi tanpa perlu menunggu haid, bila berhenti 

menggunakan kontrasepsi injeksi.  

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya 

(Setiawan, 2004). Hipotesis penelitian ini adalah : 

Ho1 :  Tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan pengguna pil KB 

di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

Ha1 :  Ada hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan pengguna pil KB di 

Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

Ho2 :  Tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pengguna pil 

KB di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

Ha2 :  Ada hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pengguna pil KB di 

Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

Uji hipotesis statistiknya yaitu: 

1. Hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan Aseptor mengunakan Pil KB 

diuji dengan korelasi spearman. 

2. Hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan Aseptor mengunakan Pil 

KB diuji dengan korelasi Pearson. 

 

 


