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PERBEDAAN KEJADIAN SPOTTING BLEEDING ANTARA PENGGUNAAN 

KB IUD DENGAN CYCLOFEM DI KOTA MADIUN TAHUN 2017 

Abstrak 

Spotting bleeding yaitu pendarahan di luar haid yang terjadi dengan interval tidak 

teratur, atau jika terdapat insiden bercak darah atau perdarahan di antara haid. 

Adapun penyebab spotting pada pengguna KB IUD belum diketahui dengan pasti, 

namun terdapat dugaan bahwa insersi IUD dapat menyebabkan meningkatnya 

konsentrasi plasmminogen activators dalam endometrium, dan enzim-enzim yang 

menyebabkan bertambahnya aktivitas fibrinolitik serta menghalangi pembekuan 

darah. KB Cyclofem juga dapat menyebabkan terjadinya spotting. Hal ini disebabkan 

karena adanya ketidakseimbangan hormon sehingga endometrium mengalami 

perubahan histologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan 

kejadian spotting bleeding antara penggunaan KB IUD dengan Cyclofem di Kota 

Madiun.  Metode yang digunakan pada penelitan ini adalah observasional analitik 

melalui pendekatan cross sectional dengan teknik sampling menggunakan purposive 

sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel. Yang menggunakan 

kontrasepsi IUD sebanyak 50 sampel dan yang menggunakan kontrasepsi cyclofem  

50 sampel, yang memenuhi syarat kriteria restriksi. Alat ukur yang digunakan adalah 

kuesioner. Teknik analisa data  dengan Uji chi square. Data dianalisis dengan uji 

univariat, dan bivariat. Hasil uji Chi Square, diperoleh nilai χ2 sebesar 6,061 dengan 

tingkat signifikansi atau p-value sebesar 0,014. Kesimpulan dari penelitian ini 

terdapat perbedaan yang bermakna kejadian spotting bleeding terhadap penggunaan 

KB IUD dengan Cyclofem di Kota Madiun Tahun 2017. 

Kata Kunci : Spotting bleeding, KB IUD, Cyclofem. 

Abstract 

Spotting Bleeding  is hemorrhage outside menstruation cycle that happened with un 
regular, or incident of  hemorrhage among menstruation.  IUD insersi can cause the 
increasing of concentration of plasmminogen activators in endometrium, and 
enzymes causing increasing activity  of fibrinolitik and also hinder coagulation of 
blood. KB Cyclofem also can cause the happening of spotting. This matter is caused 
by the existence of hormone imbalance so the natural endometrium of change. This 
research is aim to analyze difference of occurrence of bleeding spotting among usage 
of KB IUD with Cyclofem in  Madiun City. This Research is analytic observational 
with sampling technique use sampling purposive.  Sample counted 100 sample. using 
contraception of IUD counted 50 sample and use contraception of cyclofem 50 
sampel, up to standard of restriksi criteria. Measuring instrument  used questioner. 
Technique analyze data with Test of chi square. The method of This Research is 
analytic observational with sampling technique use sampling purposive.  Sample
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counted 100 sample. using contraception of IUD counted 50 sample and use 
contraception of cyclofem 50 sampel, up to standard of restriksi criteria. Measuring 
instrument  used questioner. Technique analyze data with Test of chi square. Data 
analyzed by univariate, and bivariate. The results of the Chi Square,  obtained by 
value of x2 equal to 6,061 cignificantly , level of significance or of p-values equal to 
0,014. The conclusion of this study, There are difference cignificantly of occurence of 
bleeding spotting to usage of KB IUD with Cyclofem in  Madiun City, 2017.

Keyword : Spotting Bleeding, KB IUD, Cyclofem.

1. PENDAHULUAN

          Salah satu masalah terpenting yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti 

di Indonesia yaitu ledakan penduduk. Hasil sensus menurut publikasi BPS pada tahun 

2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 237.556.363 orang, 

terdiri atas 119.507.600 pria dan 118.048.783 wanita, dengan laju pertumbuhan 

sebesar 1,49 % per tahun. Pertumbuhan penduduk ini tentu saja berimplikasi secara 

signifikan terhadap  perkembangan ekonomi dan kesejahteraan negara (Irianto, 2014). 

Berdasarkan data BPS Kota Madiun tahun 2016, jumlah peduduk Kota 

Madiun sebanyak 219.999 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 

103.482 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 107. 517 jiwa Kota Madiun terdiri dari 

3 Kecamatan, yakni Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo, dan Kecamatan 

Kartoharjo. Setiap Kecamatan terdiri dari 9 Kelurahan. Jadi Kota Madiun terdiri dari 

27 Kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Kartoharjo sebanyak 58.061 jiwa, yang 

terdiri dari laki-laki sebanyak 33.036, jiwa dan Perempuan sebanyak 25.025 jiwa. 

Di Kecamatan Kartoharjo terdapat 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas 

Tawangrejo dan Puskesmas Oro-oro Ombo. Puskesmas Tawangrejo melayani 4 

Kelurahan, yaitu Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan 

Pilangbango, dan Kelurahan Kelun. Sedangkan Puskemas Oro-oro Ombo melayani 5 

Kelurahan, yaitu Kelurahan  Oro-oro Ombo, Kelurahan Kanigoro, Kelurahan 

Manisrejo, Kelurahan Klegen, dan Kelurahan Sukosari. Di setiap Kelurahan ada 

Puskesmas Pembantu. 
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Berdasarkan data dari Puskesmas Tawangrejo, jumlah pasangan usia subur 

di Puskesmas Tawangrejo sebanyak 3.324 pasang. Sedangkan proporsi peserta KB 

aktif menurut jenis kontrasepsi di Puskesmas Tawangrejo adalah sebagai berikut : 

Peserta KB IUD = 299 orang (10,9%), MOP = 12 orang  

(0,4%), MOW = 231 orang (8,4%), Implan = 279 orang (10,2%), Kondom = 194 

orang (7,1%), KB Cyclofem= 473 orang (17,5%), DMPA (Depo 

Medroxyprogesterone Asetat) = 949 orang (34,6%), Pil = 297 orang (10,9%). 

Telah menjadi rahasia umum bahwa meningkatnya pertumbuhan penduduk 

berbanding lurus dengan semakin intensnya usaha pemerintah untuk 

mensejahterahkan masyakatnya. Di satu sisi akan muncul berbagai permasalahan baik 

dari sisi sosial, hukum, politik dan segi kehidupan lainnya. Peningkatan penduduk  

yang tinggi akan mengakibatkan permasalahan jika tidak dikendalikan. Ledakan 

penduduk mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang pesat hal ini karena 

minimnya pengetahuan serta pola budaya pada masyarakat setempat. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia telah menerapkan program  

Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan LKBN 

(Lembaga Keluarga Berencana Nasional) yang kemudian dalam perkembangannya 

menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Gerakan 

Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan 

penduduk dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hartanto, 

2010). 

     Salah-satu cara untuk mengendalikan  laju pertumbuhan penduduk adalah 

dengan program Keluarga Berencana (KB). Dengan semakin berkembangnya 

program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah, alat kontrasepsi 

juga semakin berkembang. Alat kontrasepsi juga semakin berkembang. Berbagai 

pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat. 

 Pada umumnya,  cara  atau  metode  kontrasepsi  dapat di bagi  menjadi 

kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non hormonal. Kontrasepsi hormonal adalah 

kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron. Macam-macam kontrasepsi  
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hormonal antara lain Pil, KB Suntik, dan Implan. Sedangkan kontrasepsi yang 

tersedia dalam jenis non hormonal, yaitu IUD dan kondom. 

IUD (Intra Uterine Device) atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)) adalah alat 

kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim  yang terbuat dari plastik 

fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau tembaga bercampur perak, bahkan 

ada yang disisipi hormon progesteron yang bertembaga dapat dipakai selama 10 

tahun. Sedangkan Cyclofem adalah suntikan yang mengandung kombinasi hormon 

(estrogen dan progesteron) yang berupa Medorxy progesteron acetate 50 mg dan 

Estradiol Cypionate 10 mg dalam setiap ml-nya. Diberikan setiap 30 hari plus minus 

3 hari. (Irianto, 2014). Dua alat kontrasepsi tersebut di samping berfungsi untuk 

mengendalikan penduduk juga mempunyai efek samping, yang paling utama adalah 

berhubungan dengan gangguan haid. Salah satu gangguan haid adalah terjadinya 

spotting bleeding yaitu pendarahan di luar haid yang terjadi dengan interval tidak 

teratur, atau jika terdapat insiden bercak darah atau perdarahan diantara haid (Varney, 

2007). Adapun penyebab spotting pada pengguna KB IUD belum diketahui dengan 

pasti. Namun terdapat dugaan bahwa insersi IUD dapat menyebabkan meningkatnya 

konsentrasi plasmminogen activators dalam endometrium, dan enzim-enzim yang 

menyebabkan bertambahnya aktivitas fibrinolitik serta menghalangi pembekuan 

darah (Hartanto, 2010:218-219). KB Cyclofem juga dapat menyebabkan terjadinya 

spotting. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon sehingga 

endometrium mengalami perubahan histologi (Irianto, 2014). 

Dua alat kontrasepsi tersebut di samping berfungsi untuk mengendalikan 

penduduk juga mempunyai efek samping, yang paling utama adalah berhubungan 

dengan gangguan haid. Salah satu gangguan haid adalah terjadinya spotting bleeding 

yaitu pendarahan di luar haid yang terjadi dengan interval tidak teratur, atau jika 

terdapat insiden bercak darah atau perdarahan diantara haid (Varney, 2007). Adapun 

penyebab spotting pada pengguna KB IUD belum diketahui dengan pasti. Namun 

terdapat dugaan bahwa insersi IUD dapat menyebabkan meningkatnya konsentrasi 

plasmminogen activators dalam endometrium, dan enzim-enzim yang menyebabkan 
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bertambahnya aktivitas fibrinolitik serta menghalangi pembekuan darah (Hartanto, 

2010:218-219). KB Cyclofem juga dapat menyebabkan terjadinya spotting. Hal ini 

disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon sehingga endometrium 

mengalami  

perubahan histologi (Irianto, 2014). 

2. METODE

   Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional untuk menganalisis perbedaan perbandingan kejadian 

spotting bleeding terhadap penggunaan KB IUD dengan KB Suntik 1 bulan jenis 

cyclofem (Notoatmodjo, 2010). Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Tawangrejo, 

Kota Madiun, mulai tanggal 27 Februari  2017 sampai dengan 24 Maret 2017. 

Sampel penelitian berjumlah 50 peserta KB IUD dan 50 peserta KB Cyclofem yang 

telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1  Analisis Univariat 

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur 

Umur (Tahun) 
KB IUD KB Cyclofem 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

<26 7 14 8 16 

26-35 41 82 39 78 

> 35 2 4 3 6 

Jumlah 50 100 50 100 

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2017 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir 
KB IUD KB Cyclofem 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

SD 2 4 1 2 

SLTP 8 16 10 20 

SLTA 36 72 35 70 

Perguruan Tinggi 4 8 4 8 

Jumlah 50 100 50 100 

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2017 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anak 

Jumlah Anak 
KB IUD KB Cyclofem 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Anak 27 54 32 64 

2 Anak 21 42 15 30 

3 Anak 2 4 3 6 

Jumlah 50 100 50 100 

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2017 

     3.2  Analisis Bivariat 

Tabel 4. Hasil Analisis Bivariat Chi Square 

Kejadian Spotting Bleeding 
Tidak 

terjadi 
Terjadi χ2 Sig. 

KB IUD 
F 48 2 

6,061 0,014 

% 54,5 16,7 

KB Cyclofem 
F 40 10 

% 45,5 83,3 

Total 
F 88 12 

% 100 100 

 Sumber: Data Penelitian Diolah, 2017 

3.2 Pembahasan

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional untuk menganalisis perbedaan kejadian spotting 
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bleeding terhadap penggunaan KB IUD dan KB Suntik 1 bulan jenis cyclofem 

di Puskesmas Tawangrejo, Kota Madiun.  

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, 

dimana sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti. 

Pengambilan sampel di sini menggunakan rumus Lemeshow dari 

Notoatmodjo ( 2010 ). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 ibu 

pengguna alat kontrasepsi IUD dan 50 ibu  pengguna KB cyclofem. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Responden terlebih dahulu mengisi lembar Informed Consent dan formulir 

data diri. Selanjutnya responden mengisi kuesioner tentang Spotting Bleeding. 

Kemudian data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisis 

univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat digunakan untuk 

mendeskripsikan data penelitian, yaitu data kejadian spotting bleeding pada 

peserta KB IUD dan KB cyclofem di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo 

Kota Madiun. Sedangkan analisis bivariat digunakan untuk menganalisis 

perbedaan kejadian spotting bleeding antara penggunaan KB IUD dan 

cyclofem di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun, sebelumnya  

terlebih dahulu dilakukan analisis uji kelayakan Chi Square, selanjutnya 

kekuatan variabel diukur dengan menggunakan uji Chi Square. Data bivariat 

yang diperoleh diolah menggunakan Statistical Program for Social Sciene 

23.0 (SPSS 23.0 for windows  dan analisis terhadap data primer dengan 

analisis terhadap data primer dengan perhitungan statistik Chi Square 

(Dahlan, 2009). 

Deskripsi frekuensi responden dalam penelitian ini berdasarkan umur, 

pendidikan, dan jumlah anak. Frekuensi umur yang terbanyak dalam 

penelitian ini adalah berumur antara 26 - 35 tahun, yaitu pengguna alat 

kontrasepsi IUD sebanyak 82 % sedangkan pengguna KB cyclofem sebanyak 

78 %. Menurut Hartanto (2010) bahwa usia 20-35 tahun merupakan fase 
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menjarangkan kehamilan dan merupakan usia yang terbaik untuk mengandung 

dan melahirkan.  

Pendidikan responden dalam penelitian ini yang terbanyak adalah 

SLTA yakni pengguna alat kontrasepsi IUD sebanyak 72 %, sedangkan 

pengguna KB cyclofem sebanyak 70 %. Semakin tinggi tingkat  pendidikan 

seseorang akan semakin luas wawasannya sehingga akan mudah dalam 

menerima informasi yang bermanfaat bagi dirinya (Notoatmojo, 2010). 

Pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang tentang metode kontrasepsi bisa 

berdampak pada pemilihan jenis kontrasepsi. Bagi  akseptor yang mempunyai 

wawasan luas akan lebih dapat menerima kelebihan dan kekurangan atau efek 

samping dari penggunaan kontrasepsi.  

Tentang jumlah anak, dalam penelitian ini responden yang terbanyak 

mempunyai jumlah anak 1 orang, yakni pengguna alat kontrasepsi IUD 

sebanyak 54 %, sedangkan pengguna KB cyclofem sebanyak 64 %. Menurut 

Hartanto (2010), periode usia isteri antara 20-35 tahun merupakan periode 

usia paling baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak 

antara kelahiran adalah 2-4 tahun. Ini dikenal sebagai Catur Warga. 

Menurut hasil penelitian dapat  diketahui bahwa terdapat perbedaan 

persentase pengguna KB yang mengalami kejadian Spooting pada penggunaan 

alat kontrasepsi IUD dan alat KB cyclofem. Perbedaan persentase yang 

mengalami spotting pada pengguna alat kontrasepsi  KB IUD dengan 

pengguna kontrasepsi KB cyclofem sangat tampak. Pada pengguna KB 

kontrasepsi cyclofem, yang mengalami spotting persentasenya lebih besar bila 

dibandingkan dengan pengguna alat kontrasepsi IUD. 

Spotting merupakan pendarahan intermenstrual yang jumlahnya sedikit 

sehingga tidak memerlukan pemakaian tampon atau kain atau kassa pembalut, 

dan merupakan pendarahan ringan yang tidak berbahaya. Bila 

pendarahan/spotting terus berlanjut atau setelah tidak haid namun kemudian 

terjadi pendarahan, maka perlu dicari penyebab pendarahan tersebut 

(Hartanto, 2010). 
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Secara umum penyebab spotting adalah terjadinya pelebaran pembuluh 

vena dan vena tersebut akhirnya rapuh sehingga terjadi pendarahan lokal. Bila 

efek gestagen berkurang, stabilitas stoma berkurang, yang pada akhirnya akan 

terjadi pendarahan (Baziad, 2008). 

Perdarahan yang dialami oleh pengguna alat kontrasepsi KB IUD 

disebabkan adanya perlukaan pada dinding uterus setelah pemasangan IUD. 

IUD ini berbahan dasar padat, maka pada saat dinding rahim bersentuhan 

dengan IUD bisa saja terjadi perlukaan. Hal inilah yang dapat mengakibatkan 

keluarnya bercak darah (spotting) di luar masa haid. Demikian pula ketika 

masa haid, darah yang keluar menjadi lebih banyak karena ketika haid, terjadi 

peluruhan dinding rahim. Proses ini menimbulkan perlukaan di daerah rahim, 

sehingga apabila IUD mengenai daerah tersebut, maka akan menambah 

volume darah yang keluar pada masa haid. Kontrasepsi IUD merupakan benda 

asing di dalam rahim sehingga rahim perlu beradaptasi dengan kondisi ini. 

Masa adaptasi ini berlangsung selama tiga bulan pertama dengan ditandai 

dengan timbulnya bercak darah (spotting) dan perubahan siklus haid yang 

lebih lama dan lebih banyak (Hartanto, 2010). 

Terjadinya spotting pada kontrasepsi cyclofem belum diketahui secara 

pasti. Baziad (2008) memaparkan bahwa pendarahan sela (spotting) terjadi 

pada awal-awal pemberian kontrasepsi hormonal. Pemakaian hormon 

progesteron berakibat menipisnya endometrium sehingga dinding kapiler 

arteriol endometrium tipis dan perdarahan akan terjadi bila dinding 

endometrium yang tipis rusak dan terjadi perdarahan atau langsung keluar dari 

arteriol yang pecah (Guyton, 1996). 

Perbedaan bisa juga dilihat dari masing-masing cara kerja alat 

kontrasepsi IUD dan kontrasepsi suntik. Cara kerja alat kontrasepsi IUD 

adalah mencegah pembuahan sel telur oleh sperma dan mencegah tertanamnya 

hasil pembuahan pada selaput lender rahim. Untuk IUD yang mengandung Cu 

cara kerjanya adalah mengganggu pengambilan estrogen endogenous oleh 

mucosa uterus. Sedangkan cara kerja alat kontrasepsi suntik adalah menekan 

pengeluaran produksi estrogen. Dengan diberikan suntikan progesteron, 
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diharapkan jumlah hormon progesteron menjadi lebih banyak dari estrogen. 

Namun pada saat terjadi menstruasi, hormon estrogen akan memuncak 

sedangkan hormon progesteron tidak memuncak. Selain  itu cara kerja alat 

kontrasepsi suntik adalah : Pertama, mencegah lepasnya sel telur dari indung 

telur. Kedua, mengentalkan lendir mulut rahim, sehingga sperma sulit masuk 

ke dalam rongga rahim. Ketiga, menipiskan selaput lendir agar tidak siap 

hamil. 

Hasil uji statistikdengan Chi Square dalam penelitian ini diperoleh nilai 

χ2 sebesar 6,061 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014, yang berarti nilai 

χ2 hitung = 6,061 > χ2 table = 3,841, dan nilai p = 0,014 < 0,05, maka dapat 

disimpulkan secara statistik terdapat perbedaan yang bermakna kejadian 

spotting bleeding terhadap penggunaan KB IUD dengan Cyclofem di 

Puskesmas Tawangrejo, Kota Madiun. Jadi hipotesis yang telah diajukan 

sebelumnya yang menyatakan : terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kejadian spotting bleeding penggunaan KB IUD dengan Cyclofem di 

Puskesmas Tawangrejo, Kota Madiun Tahun 2016, terbukti dan diterima 

kebenarannya. 

Dengan hasil penelitian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna/signifikan kejadian spotting bleeding 

terhadap penggunaan KB IUD dengan Cyclofem di Puskesmas 

Tawangrejo,Kota Madiun. 

4. PENUTUP

Terdapat perbedaan yang signifikan kejadian spotting bleeding terhadap 

penggunaan KB IUD dengan Cyclofem di Puskesmas Tawangrejo,     Kota 

Madiun.  Spotting bleeding yang terjadi pada pengguna alat kontrasepsi IUD 

lebih kecil persentasenya bila dibandingkan dengan pengguna kontrasepsi 

Cyclofem.  
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