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TINGKAT PERBANDINGAN KEJADIAN AMENORRHEA ANTARA 
PENGGUNAAN DEPO PROVERA DAN CYCLOFEM DI  

PUSKESMAS KALASAN, PURWORTANI SLEMAN, 
 YOGYAKARTA 

 
Abstrak 

Penggunaan kontrasepsi suntik semakin meningkat, khususnya diwilayah Negara 
berkembang seperti Indonesia. Jenis Kontrasepsi suntik yang kerap dipakai adalah 
jenis cyclofem dan depo provera, di mana Cyclofem  merupakan kontrasepsi 
suntik yang mengandung estrogen dan progesteron dan digunakan setiap satu 
bulan sekali. Sedangkan depo provera merupakan kontrasepsi suntik yang hanya 
mengandung progesteron saja dan digunakan selama tiga bulan sekali. Akan 
tetapi kontrasepsi suntik memiliki efek samping, diantaranya adalah kejadian 
amenorrhea yaitu kondisi ketika wanita tidak mengalami menstruasi selama 3 
bulan berturut-turut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat 
perbandingan kejadian amenorrhea antara Penggunaan Depo Provera dan 
Cyclofem di Puskesmas Kalasan Yogyakarta Tahun 2016. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode cross-sectional dan menggunakan 
pendekatan retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
pengguna Cyclofem adalah usia 26-30 tahun (25,7%) dengan pendidikan yang 
dominan adalah SMA (74,3%), pekerjaan paling banyak adalah ibu rumah tangga 
(60%), dengan intensitas olahraga yang dominan adalah satu kali dalam satu 
minggu sebanyak (42,9%), IMT responden adalah gemuk (25,7%) dan lama 
penggunaan adalah selama 2-5 tahun (91,4%). Sedangkan pengguna Depo-
Provera mayoritas penggunanya adalah usia 36-40 tahun sebanyak 25,7%, dengan 
pendidikan SMA (65,7%), pekerjaan dominasi oleh ibu rumah tangga (54,3%), 
intensitas olahraga adalah tidak pernah melakukan olahraga (57,1%), IMT paling 
banyak adalah gemuk (20%) dan lama penggunaan selama 2-5 tahun (77,1%). 
Berdasarkan perhitungan statistik di dapatkan hasil bahwa nilai P=0,000 (P<0,05) 
yang berarti bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan jenis KB suntik 
(cyclofem dan depo provera) terhadap kejadian amenorrhea pada responden. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai RP (ratio prevalence) sebesar 
0,241 dengan interval kepercayaan 95% (0,015-0,173) yang berarti bahwa 
penggunaan KB suntik (cyclofem dan depo provera) dapat menjadi faktor 
protektif bagi terjadinya amenorrhea. 
 
Kata Kunci : Cyclofem, Depo Provera, Amenorrhea, Kontrasepsi Suntik.  

 
Abstract 

Use of contraception injections have been increase lately, especially in 
developing country, like Indonesia. The type of injectable contraception that often 
been used is cyclofem and Depo Provera, where Cyclofem is an injected 
contraceptive containing estrogen and progesterone and is used every month. 
While the Depo-Provera is an injected contraceptive those contain of 
progesterone only and can be used for three months. But a contraception injection 
has side effects, such as the incidence of amenorrhea that is the condition when 
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the woman did not experience menstruation for 3 consecutive months. This 
research aim to find out the level of comparison the incidence of amenorrhea 
between Depo Provera and Cyclofem in Clinics Kalasan Yogyakarta 2016 The 
research methods that used in this research are cross-sectional and retrospective 
approach. The results showed that the majority of users Cyclofem is aged 26-30 
years (25.7%) with a high school education is the dominant (74.3%), the most 
work are housewives (60%), with the intensity of exercise is predominantly once a 
week (42.9%), BMI respondents is obese (25.7%) and duration of use is for 2-5 
years (91.4%). While users of Depo-Provera the majority of users are 36-40 years 
as much as 25.7%, with a high school education (65.7%), the work is dominated 
by housewives (54.3%), exercise intensity is never exercise (57.1%), IMT most are 
obese (20%) and the duration of use for 2-5 years (77.1%). Based on the statistics 
calculation in the results show that the value of P = 0.000 (P < 0.05) which is 
means that there is a difference in use of type contraceptive injection (depo 
provera and cyclofem) against the incidence of amenorrhea on respondents. 
Research results also showed that the value of RP (prevalence ratio) of 0.241 with 
95% confidence interval (0,015-0,173) which means that the use of contraceptive 
injection (depo provera and cyclofem) can be a protective factor for occurrence of 
amenorrhea.  
 
Keywords: Depo Provera, Cyclofem, Amenorrhea, contraception Hypodermic 
 
1. PENDAHULUAN 

Hasil survey peserta KB aktif di Indonesia sampai dengan bulan 

Agustus 2015 menunjukan kontrasepsi suntik masih menjadi pilihan utama 

para Pasangan Usia Subur (PUS) di Indonesia dengan presentase sebesar 

55,73%, disusul oleh kontrasepsi pil 26,55%, IUD 5,30%, Implant 4,81%, 

MOW 4,41% dan MOP, 0,11% (BKKBN, 2016). KB suntik adalah obat KB 

yang disuntikan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Depo Provera adalah KB 

suntik yang mengandung  Progesteron saja  sedangkan Cyclofem adalah KB 

Suntik yang mengandung Estrogen dan Progesteron  (Irianto, 2014).  

Hampir 30% wanita yang sudah menikah dan memiliki anak lebih 

memilih menggunakan Depo Provera (suntik 3 bulan) sebagai alat kontrasepsi 

yang dipilih. Hal ini karena menurut Spevack (2013) KB suntik memiliki tiga 

kelebihan dibanding alat kontrasepsi lainnya, (1) 99% akurat dalam mencegah 

kehamilan (2) waktu untuk suntik cukup panjang yaitu 3 bulan sekali (3) 

menawarkan perlindungan yang panjang karena progestin mengkristal dan 

perlahan larut ke dalam aliran darah. Selain itu, secara harga, penggunaan 
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Depo-Provera lebih murah jika dibandingkan dengan penggunaan Cyclofem. 

Atas dasar alasan inilah kemudian banyak wanita yang memilih menggunakan 

Depo-Provera. 

Studi ini dimaksudkan untuk melihat fenomena kejadian amenorrhea 

pada pengguna KB Suntik jenis Depo-Profera dan Cyclofem. Dua jenis KB 

suntik ini merupakan KB suntik yang cukup popular dikalangan masyarakat 

Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, hal ini kemudian 

ditandaskan dalam penelitian Irianto (2014). Peneliti ingin melihat secara detail 

bagaimana pengaruh Depo-Profera dan Cyclofem terhadap kejadian 

amenorrhea, sehingga kemudian peneliti mampu membedakan proses kejadian 

amenorrhea dari dua jenis KB tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Antika (2014) menyebutkan bahwa 

penggunaan KB suntik pada umumnya mempengaruhi siklus menstruasi pada 

wanita usia subur, dan kecenderungannya adalah terjadi kekacauan pada siklus 

serta volume menstruasi pada wanita usia subur. Selain itu, secara khusus 

penelitian yang dilakukan oleh Spevack (2013) menyebutkan bahwa setelah 

menggunakan KB suntik dalam 2 tahun, sebanyak 70% pengguna Depo 

Provera terbukti mengalami amenorrhea.  

Pada penggunaan kontrasepsi suntik Depo Provera dan Cyclofem, 

endometrium menjadi dangkal dan atropis dengan kelenjar yang tidak aktif dan 

insidens yang tinggi dari amenorrhea diduga berhubungan dengan atrofi 

endometrium (Hartanto, 2003). Amenorrhea merupakan abnormalitas yang 

terjadi pada siklus menstruasi pada wanita usia produktif. Menurut pendapat 

Kusmiran (2011) amenorrhea dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain adalah pemakaian hormonal pada KB suntik Depo-Provera, hal ini karena 

hormon progesteron yang terkandung didalam kontrasepsi Depo-Provera 

menimbulkan perubahan histology endometrium sampai pada atrofi 

endometrium. Selain itu, penggunaan kontrasepsi jenis Cyclofem (suntik 1 

bulan) yang mengandung kombinasi hormone estrogen dan progesteron juga 

memungkinkan terjadinya amenorrhea pada penggunaannya, hal ini 

disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon, sehingga endometrium 
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mengalami perubahan histologi, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Munir (2014) yang mengungkapkan bahwa KB 1 bulan (Cyclofem) dan 3 

bulan (Depo-Provera) mengindikasikan terjadinya amenorrhea pada 

penggunanya.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini mengambil judul 

Perbadingan Tingkat Kejadian  Amenorrhea antara Penggunaan Depo 

Provera dan Cyclofem di Puskesmas Kalasan, Yogyakarta Tahun 2016. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

cross-sectional dan menggunakan pendekatan retrospektif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara pendekatan observasi, pengumpulan data sekaligus 

pada satu waktu dan menggunakan data yang lalu (Notoatmodjo, 2010). 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kalasan yang beralamat di Desa 

Purwomartani Kalasan, Sleman Yogyakarta pada bulan Desember 2016. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah responden telah melakukan 

suntik 1 bulan atau 3 bulan secara teratur dan responden telah melakukan KB 

suntik baik 1 bulan atau suntik 3 bulan  ≥ 2 tahun. Untuk melihat apakah 

selama 2 tahun terjadi amenorrhea atau tidak (Spevack, 2013). Sedangkan 

kriteria eksklusi dalam penelitian ini diantaranya adalah responden telah 

menggunakan  KB suntik 1 bulan dan KB  3 bulan secara bergantian, 

responden mengalami obesitas, responden melakukan suntik 1 bulan atau  3 

bulan dan drop out, dan responden mengalami amenorrhea primer. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberian 

suntikan KB, yaitu suntikan Cyclofem (50mg) dan Depo Provera (150mg). 

sebagai variabel bebas, sedangkan variabel kejadian amenorrhea sebagai 

variabel terikat.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk membandingkan kejadian amenorrhea 

antara Penggunaan Depo Provera dan Cyclofem di Puskesmas Kalasan 

Yogyakarta Tahun 2016. Penelitian dilakukan selama bulan Desember 
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dengan menemui langsung setiap recipient KB yang bersedia menjadi 

responden dalam penelitian. Hasil uraian dari 70 sampel yang telah diambil 

adalah sebagai berikut: 

Hasil univariat karakteristik Penelitian 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Sampel  
 

Kategori 
Kontrasepsi 

 Suntik Cyclofem Depo-Provera 
 n % n % 

Usia 
(Tahun) 

<20 5 14.3 1 2.9 
21-25 5 14.3 3 8.6 
26-30 9 25.7 7 20.0 
31-35 8 22.9 6 17.1 
36-40 3 8.6 9 25.7 
41-45 5 14.3 5 14.3 
46-50 5 14.3 4 11.4 
>50 - - - - 

Pendidikan Dasar (SD) - - 1 2.9 
Menengah Pertama 

(SMP) 5 14.3 6 17.1 

Menengah Atas 
(SMA) 26 74.3 23 65.7 

Tinggi (Diploma) 2 5.7 2 5.7 
Sarjana (S1) 2 5.7 3 8.6 

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga 21 60.0 19 54.3 
Buruh 4 11.4 4 11.4 

Wiraswasta 5 14.3 6 17.1 
Karyawan Swasta 4 11.4 3 8.6 

Pedagang - - 2 5.7 
Guru 1 2.9 1 2.9 

Intensitas 
Olahraga 

Tidak Pernah 
Olahraga 11 31.4 20 57.1 

1 kali dalam satu 
minggu 15 42.9 11 31.4 

2 kali dalam satu 
minggu 9 25.7 4 11.4 

IMT Sangat Kurus  
(< 17,5) - - 1 2.9 

Kurus (17,5-18,4 1 2.9 4 11.4 
Normal (18,5-25,0) 21 60.0 22 62.9 
Gemuk (25,1-27,0) 9 25.7 7 20.0 
Obesitas I (25,0-

29,9) 3 8.6 1 2.9 

Obesitas II (>30,0) 1 2.9 - - 
Lama 

Penggunaan 
(Tahun) 

2-5 32 91.4 27 77.1 
6-10 2 5.7 4 11.4 

11-15 1 2.9 3 8.6 
>16 - - 1 2.9 

Sumber: Data Primer, 2016 
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Hasil Analisis Bivariat Tingkat Kejadian Amenorrhea 
 
Tabel 2. Hasil Analisa Uji Chi square Tingkat Kejadian Amenorrhea pada 

Penggunaan Kontrasepsi suntik Cyclofem dan Suntik Depo-Provera 
  Amenorrhea RP 95% 

CI Nilai p   Ya Tidak  
  n % n % 

Kontrasepsi Suntik 
Cyclofem 

7 20.0 28 80.0 
0.241 0.015 

- 
0.173 

0.000 

 
Depo-

Provera 
29 82.9 6 17.1 

Sumber: Data Primer, 2016 
 

3.2 PEMBAHASAN 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas pengguna KB suntik 

1 Cyclofem adalah usia 26-30 tahun sebanyak 25,7%, dengan usia paling 

muda adalah usia <20 tahun sebanyak 14,3%. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tabari et al (2012) di mana dalam 

penelitiannya menemukan bahwa pengguna KB suntik Cyclofem rata-rata 

dilakukan pada usia muda atau dibawah 30 tahun.  Sedangkan pengguna 

KB suntik Depo-Provera mayoritas penggunanya adalah usia 36-40 tahun 

sebanyak 25,7% dengan usia termuda <20 tahun sebanyak 2,9%. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Spevack (2013) yangmana 

mengungkapkan bahwa pengguna KB suntik Depo-Provera rata-rata 

dilakukan oleh wanita usia >35 tahun. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

responden didapatkan hasil bahwa baik pada pengguna KB suntik Cyclofem 

atau KB suntik Depo-Provera, mayoritas responden berlatar belakang 

pendidikan SMA, pada pengguna KB suntik 1 bulan sebanyak 74,3% dan 

pada pengguna KB suntik 3 bulan sebanyak 65,7%. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kansil et al, (2015) yang 

menyebutkan bahwa mayoritas dari pengguna KB suntik memiliki riwayat 

pendidikan SMA. Sedangkan menurut jenis pekerjaannya, pada pengguna 

KB suntik Cyclofem pekerjaan yang dominan adalah ibu rumah tangga 

sebanyak 60%. Sedangkan pada pengguna KB suntik Depo-Provera, 
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responden sebagian besar adalah seorang ibu rumah tangga sebanyak 

54,3%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grestasari 

(2014) di mana mengungkapkan bahwa pengguna KB hormonal 

didominasi oleh wanita yang tidak bekerja/ibu rumah tangga. 

Berdasarkan intensitas olahraga dari responden, disini dapat dilihat 

bahwa pada pengguna KB suntik Cyclofem, intensitas olahraga yang 

banyak dilakukan adalah satu kali dalam satu minggu sebanyak 42,9%, 

sedangkan pada pengguna KB suntik Depo-Provera, intensitas olahraga 

yang banyak dilakukan adalah tidak pernah olahraga sebanyak 57,1%. Hal 

ini menandakan bahwa responden dalam penelitian ini kurang melakukan 

olahraga, terutama dari pengguna KB 3 bulan (Depo Provera). Seperti 

halnya yang disampaikan oleh Irianto (2012) bahwa olahraga merupakan 

faktor penting dalam menentukan produksi hormon dalam tubuh manusia. 

Irianto (2012) mengungkapkan bahwa kandungan hormon dalam 

kontrasepsi suntik mampu merangsang pusat pengendali nafsu makan di 

hipotalamus, yang menyebabkan akseptor makan lebih banyak dari 

biasanya, sehingga diperlukan aktivitas olahraga untuk mengimbanginya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengguna KB suntik 

Cyclofem terdapat responden dengan hasil pengukuran gemuk sebanyak 

25,7%, obesitas level 1 sebanyak 8,6% dan obesitas level 3 sebanyak 2,9%. 

Sedangkan pengguna KB suntik Depo-Provera terdapat responden yang 

gemuk sebanyak 20%, dan obesitas level 1 sebanyak 2,9%. Masalah yang 

banyak dialami oleh pengguna KB hormonal seperti KB suntik adalah 

kenaikan berat badan yang mengacu pada obesitas (Edelman, 2009). Pada 

pengguna cyclofem angka terjadinya obesitas lebih besar daripada 

pengguna depo-provera, hal ini karena cyclofem mengandung estrogen dan 

progestin, di mana estrogen mampu meningkatkan jumlah simpanan lemak 

dalam jaringan subkutan, sedangkan progestin mampu meransang nafsu 

makan (Irianto, 2012). 

Sedangkan untuk tingkat IMT di sini pengguna KB suntik 

Cyclofem, mayoritas penggunaan adalah selama 2-5 tahun yaitu sebanyak 
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91,4% dan paling lama adalah 11-15 tahun sebanyak 2,9%. Sedangkan 

pengguna KB suntik Depo-Provera mayoritas penggunaan KB Suntik 

adalah selama 2-5 tahun yaitu sebanyak 77,1% dan paling lama adalah >16 

tahun tahun sebanyak 2,9%. Hal ini sesuai dengan pendapat Morgan (2009) 

dan Marsinova (2010) menyatakan bahwa sebagian besar akseptor 

pengguna kontrasepsi hormonal mengalami perubahan dalam pola 

menstruasi. 

Pengujian hipotesis di sini dapat dilihat dari tabel 2 di mana 

menggunakan uji chi square yang menunjukkan nilai sebesar 0,000 

(P<0,05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan jenis 

kontrasepsi suntik (Cyclofem dan Depo Provera) terhadap kejadian 

amenorrhea pada responden. Dengan ini maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini terbukti. Sedangkan nilai RP (ratio prevalence) 

sebesar 0,241 dengan interval kepercayaan 95% (0,015-0,173) yang berarti 

bahwa penggunaan kontrasepsi suntik (Cyclofem dan Depo Provera) dapat 

menjadi faktor protektif bagi terjadinya amenorrhea. Hasil ini juga 

menunjukkan bahwa pengguna Depo Provera yang mengalami 

amenorrhea adalah sebanyak 82,9% dan pada pengguna Cyclofem yang 

mengalami amenorrhea adalah sebanyak 20%. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Tabari et al (2012) di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa di 

antara pengguna Depo-Provera dan Cyclofem di sini memiliki komplain 

paska penggunaan yang rata-rata sama yaitu risiko terjadinya amenorrhea. 

Begitu pula dengan hasil yang sama juga diungkapkan oleh Spevack (2013) 

yang menyebutkan bahwa salah satu jangka panjang penggunaan 

kontrasepsi jenis Depo Provera adalah terjadinya amenorrhea pada 

perempuan.  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa depo-provera 

memiliki kecenderungan terjadinya amenorrhea lebih besar dibandingkan 

dengan cyclofem, hal ini karena kandungan hormon dalam depo-provera 

yaitu hanya terdiri dari progesterone sajalah penyebabnya. Progesterone 
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akan cepat bereaksi dalam tubuh (minimal 24 jam setelah disuntikkan) dan 

mampu menghambat sekresi gonadotropin, yang kemudian mampu 

mencegah pematangan folikular dan ovulasi (Hussein, 2010). Hal ini 

berbeda dengan cyclofem yang terdiri dari estrogen dan progesterone, 

dimana estogren disini pada fase folikular menghambat kinerja 

progesterone sehingga progesterone tidak mampu bekerja secara maksimal 

dan adar progesteron menjadi sangat rendah pada fase folikuler (Murray et 

al, 2003). Hal inilah yang kemudian membuat depo-provera lebih cepat 

dalam mempengaruhi silkus menstruasi dalam tubuh akseptor KB. Hasil 

tersebut kemudian juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Munir (2014) di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa ada hubungan 

penggunaan kontrasepsi suntik dengan efek samping amenorrhea. Hasil 

dari penelitian Yazdanpanah (2010) juga menunjukkan bahwa pengguna 

Cyclofem dapat memiliki resiko terjadinya amenorrhea yang pada 

penelitiannya sebanyak 20% responden mengalami amenorrhea. 

Yazdanpanah (2010) menggunakan 350 responden pengguna Cyclofem 

untuk penelitiannya, di mana dari 350 responden tersebut hanya sebesar 

21,1% yang melanjutkan penggunaan, sedangkan sisanya memutuskan 

berhenti karena terjadinya gangguan menstruasi. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Simbar et al (2007) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang mencolok dalam kelainan menstruasi bagi pengguna 

Cyclofem dan Depo Provera. Penelitian ini dilakukan kepada 68 wanita 

usia 18-39 tahun yang memiliki sklus menstruasi normal dan menggunakan 

KB suntik dalam jangka waktu lama. Penelitian ini dimulai dari tahun 

2001-2003 di Iran. Akan tetapi penelitian ini hanya melihat kelainan 

menstruasi saja, hal inilah yang membedakan dengan penelitian yang 

penulis lakukan.  
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan antara penggunaan kontrasepsi suntik Cyclofem dan 

kontrasepsi suntik Depo Provera pada tingkat kejadian amenorrhea di 

Puskesmas Kalasan Yogyakarta Tahun 2016. Selain itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan 

lokasi penelitian yang lebih luas lagi. 
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