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ANALISIS PERBEDAAN PERUBAHAN BERAT BADAN 

IBU PENGGUNA KONTRASEPSI SUNTIK  

SATU BULAN DAN TIGA BULAN  

Abstrak 

Permasalahan kesehatan reproduksi masih banyak sekali yang harus dikaji, tidak hanya 

tentang organ reproduksi saja tetapi ada beberapa aspek, salah satunya adalah kontrasepsi. 

Salah satu kontrasepsi yang terpopuler di Indonesia adalah kontrasepsi suntik. Selain mudah, 

kontrasepsi suntik memiliki daya kerja yang lama, tidak membutuhkan pemakaian setiap hari 

tetapi tetap efektif dan tingkat reversibilitasnya tinggi, artinya kesuburan cepat kembali 

setelah pemakaian berlangsung. Program KB adalah bagian integral dalam program 

pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual 

dan sosial budaya menuju keluarga penduduk Indonesia agar dapat mencapai keseimbangan 

yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan menggunakan metode descriptive comparative dengan rancangan penelitian time 

series. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar observasional dan 

menggunakan alat ukur timbangan digital CAMRY. Responden pada penelitian ini berjumlah 

60 ibu yang memiliki menggunakan kontrasepsi suntik dengan cara purposive sampling. 

Analisis statistik yang digunakan adalah paired t-test dan independent t-test. Hasil penelitian 

ini terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah yang menunjukkan bahwa pengguna 

kontrasepsi suntik satu dan tiga bulan memiliki nilai p-value 0,000 (p < 0,05) yaitu terdapat 

perbedaan berat badan yang mempunyai hasil perbandingan berat badan sesudah didapatkan 

nilai p-value 0,003 < 0,05. 

Kata kunci: analisis, berat badan, kontrasepsi suntik satu bulan dan tiga bulan. 

Abstract 

There are still many issues of reproduction health that must be studied, not only about the 

reproduction organs but also several aspects, one of which is contraception. One of the most 

popular contraception in Indonesia is the injection contraception. Besides being easy, 

injection contraception has a long working power, does not require daily use but remains 

effective and the reversibility rate is high, meaning fertility returns quickly after usage takes 

place. The family planning program is an integral part of a national development program 

that aims to create economic, spiritual and socio-cultural welfare towards the Indonesian 

population to achieve good balance with national production capabilities. This type of 

research is quantitative by using descriptive comparative method and time series research 

design. Data collection techniques used were observational sheets and using CAMRY digital 

scales. Respondents in this study were 60 mothers consisting of 30 one-month injection 

contraceptive acceptors and 30 three-month injection acceptors by purposive sampling. The 

statistical analysis used was paired t-test and independent t-test. The results of this study 

suggested there were differences in body weight before and after which showed that one and 

three-month injection contraception users had the same value of p-value 0,000 (p <0.05), 

namely there were differences in body weight which had a comparison of body weight after 

use for six month obtained p-value 0.003 <0.05. 

Keywords: analysis, weight, one-month and three-month injection contraception. 
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1. PENDAHULUAN

Berdasarkan sensus penduduk Indonesia (2010) menunjukkan bahwa penduduk Indonesia 

adalah 237,6 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat 

kelahiran. Oleh karena itu upaya langsung menurunkan tingkat kelahiran mutlak perlu 

ditingkatkan. Dengan demikian usaha yang dapat menaikkan tingkat kesehatan, pengetahuan, 

dan sikap serta perilaku masyarakat untuk hidup sehat terus ditingkatkan. 

Upaya langsung menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program 

Keluarga Berencana. Program KB mengalami perkembangan baik ditinjau dari sudut tujuan, 

ruang lingkup, geografis, pendekatan, operasional, dan dampaknya terhadap pencegahan 

kelahiran. Program Keluarga Berencana menurut UU No.10 Tahun 1992 (tentang 

Perkembangan Kependudukan Dan Perkembangan Keluarga Sejahtera) adalah upaya 

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan 

(PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan keluarga kecil, 

bahagia dan sejahtera. Program KB adalah bagian integral dalam program pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial 

budaya menuju keluarga penduduk Indonesia agar dapat mencapai keseimbangan yang baik 

dengan kemampuan produksi nasional (Hartanto, 2004). 

Salah satu kontrasepsi yang terpopuler di Indonesia adalah kontrasepsi suntik. Selain 

mudah, kontrasepsi suntik memiliki daya kerja yang lama, tidak membutuhkan pemakaian 

setiap hari tetapi tetap efektif dan tingkat reversibilitasnya tinggi, artinya kesuburan cepat 

kembali setelah pemakaian berlangsung. Sasaran untuk mencapai program keluarga 

berencana ini yaitu dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) agar memakai alat 

kontrasepsi (Hadayani, 2010). 

Hasil survei dari studi pendahuluan di Klinik Iis Medika Kartasura kepada beberapa 

responden yang dilakukan pada tanggal 04 Juli 2018 didapatkan 10 akseptor pengguna 

kontrasepsi suntik 1 bulan dan 3 bulan pada usia kurang dari 28 tahun rata-rata mengalami 

peningkatan berat badan sebesar 2-3 yaitu sebanyak 6 dari 10 orang, 2 dari 10 orang dengan 

berat badan tetap sama dan 2 dari 10 orang mengalami penurunan berat badan selama 

pemakaian 5 bulan pada pengguna kontrasepsi suntik 1 bulan dan 9 bulan pada pengguna 

kontrasepsi suntik 3 bulan.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

kelebihan dan kekurangan kontrasepsi suntik selama pemakaian jangka panjang, maka 

peneliti merumuskan masalah “Bagaimana Analisis Perbedaan Perubahan Berat Badan Ibu 

Pengguna Kontrasepsi Suntik Satu Bulan dan Tiga Bulan”? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan perubahan berat badan ibu 

pengguna kontrasepsi suntik 1 bulan dan 3 bulan. 

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian 

descriptive comparative karena membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang 

berbeda, dengan rancangan penelitian Time Series (Kholil, 2006).  

Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu akseptor yang menggunakan 

kontrasepsi suntik satu bulan dan tiga bulan. 
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Sampel penelitian ini berjumlah 60 sampel yang terdiri dari 30 akseptor KB suntik 1 

bulan dan 30 akseptor KB suntik 3 bulan di klinik Isi Medika dan menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Penelitian ini menggunakan alat ukur timbangan injak digital merk CAMRY yang 

dikalibrasi sebelum digunakan dan lembar observasi.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini  bertujuan mengetahui perubahan berat badan akseptor kontrasepsi suntik satu 

bulan dan tiga bulan di Klinik Iis Medika Kartasura Sukoharjo. Sampel Penelitian adalah 60 

akseptor yang terdiri dari 30 akseptor kontrasepsi suntik satu bulan dan 30 akseptor suntik 

tiga bulan di klinik Iis Medika Kartasura Sukoharjo selama enam bulan. 

3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Pekerjaan, Pendidikan, Lama 
menggunakan KB, dan Metode Sebelum menggunakan KB Suntik

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden 

karakteristik 

responden 

frekuensi prosentase (%) 
n 

1 bulan 3 bulan 1 bulan 3 bulan 

1. Usia

< 20 tahun 

20 – 35 tahun 

> 35 tahun 

0 

15 

15 

0 

17 

13 

0 

50 

50 

0 

56,7 

43,3 
60 

2. Pekerjaan

Ibu rumah tangga 

Swasta 

Wiraswasta 

8 

9 

13 

15 

6 

9 

26,7 

30 

43,3 

50 

20 

30 
60 

3. Pendidikan

SMP 

SMA 

Perguruan tinggi 

5 

18 

7 

8 

14 

8 

16,7 

60 

23,3 

26,7 

46,7 

26,7 
60 

4. Lama

penggunaan KB

3-6 bulan 

7-12 bulan 

11 

19 

16 

14 

36,7 

63,3 

53,3 

46,7 
60 

5. Metode

sebelumnya

pil 

implant 

tidak ada 

8 

8 

14 

13 

8 

9 

26,7 

26,7 

46,6 

43,3 

26,7 

30 60 

 Distribusi karakteristik menurut usia aksepstor kontrasepsi suntik satu bulan tertinggi 

20 sampai lebih dari 35 tahun yaitu 15 responden (50%), terendah usia < 20 tahun yaitu 0 

responden (0%)   dan akseptor kontrsepsi suntik tiga bulan tertinggi usia 20-35 tahun yaitu 17 

responden (56,7%), terendah usia < 20 tahun yaitu 0 responden (0%). Distribusi karakteristik 

menurut pekerjaan akseptor kontrasepsi suntik satu bulan tertinggi wiraswasta yaitu 13 

responden (43,3%), terendah ibu rumah tangga yaitu 8 responden (26,7%) dan akseptor 

kontrasepsi suntik tiga bulan tertinggi ibu rumah tangga yaitu 15 responden (50%), terendah 

swasta yaitu 6 responden (20%).  
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Distribusi karakteristik menurut pendidikan akseptor kontrasepsi suntik satu bulan 

tertinggi SMA yaitu 18 responden (60%), terendah SMP yaitu 5 responden (16,7%) dan 

akseptor kontrasepsi suntik tiga bulan tertinggi SMA yaitu 14 responden (46,6%), terendah 

SMP dan perguruan tinggi yaitu 8 responden (26,7%). Distribusi karakteristik menurut lama 

penggunaan KB suntik satu bulan tertinggi 7-12 bulan yaitu 19 responden (63,3%), terendah 

3-6 bulan yaitu 11 responden (36,7%) dan akseptor kontrasepsi tiga bulan tertinggi 3-6 bulan 

yaitu 16 responden (53,3%), terendah 7-8 bulan yaitu 14 responden (46,7%). Ditribusi 

karakteristik menurut riwayat metode KB sebelumnya akseptor kontrasepsi satu bulan 

tertinggi tidak ada yaitu 14 responden (46,6%), terendah pil dan implant yaitu 8 responden 

(26,7%) dan akseptor kontrasepsi suntik tiga bulan tertinggi pil yaitu 13 responden (43,3%), 

terendah implant yaitu 8 responden (26,7%). 

3.2 Analisis Univariat
a. Perubahan berat badan ibu pengguna kontrasepsi suntik satu dan tiga bulan selama

enam bulan

Tabel 2. Prosentase perubahan berat badan selama enam bulan 

Katagorik Perubahan Frekuensi Prosentase (%) 
N 

1 bulan 3 bulan 1 bulan 3 bulan 

Naik 

Tetap 

Turun 

24 

1 

5 

23 

5 

2 

80 

3,3 

16,7 

76,7 

16,7 

6,6 

60 

Didapatkan rata-rata perubahan berat badan padaapengguna akseptor satu bulan 

adalah 24 responden (80%) mengalami kenaikan berat badan, 1 responden (3,3%) mengalami 

ketetapan berat badan, 5 responden (16,7%) mengalami penurunan berat badan  dan akseptor 

tiga bulan adalah 23 responden (76,7%) mengalami kenaikan berat badan, 5 responden 

(16,7%) mengalami ketetapan berat badan, 2 responden (6,6%) mengalami penurunan berat 

badan.  

b. Grafik perubahan berat badan ibu pengguna kontrasepsi satu bulan dan tiga bulan

selama enam bulan penimbangan

Gambar 1. Perubahan rata-rata berat badan responden 

selama enam bulan 
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Berdasarkan grafik 1 menunjukkan rata-rata berat badan semua akseptor KB Suntik 

mengalami peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan terjadi setiap bulan sampai 

enam bulan penimbangan. 

3.3 Analisis Bivariat
a. Perbedaan sebelum dan sesudah akseptor kontrasepsi suntik satu bulan

Tabel 3. Perbedaan berat badan akseptor suntik satu bulan 

1 bulan Mean 
Std. 

Deviation 

Beda 

Mean 
t p-value 

Sebelum 56,93 7,556 
-3,87 -4,038 0,000 

Sesudah 60,80 8,395 

Berdasarkan tabel 3. hasil di atas menunjukkan bahwa selisih rata-rata (mean) 

sebelum dan sesudah yaitu 3,87 yang berarti rentang antara sebelum dan sesudah penggunaan 

kontrasepsi suntik satu bulan adalah 4 kilogram. Diperoleh nilai thitung sebesar 

-4,038 dengan nilai signifikansi p-value 0,000 , tingkat signifikansi uji lebih kecil daripada 

batas kritis 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga terdapat perbedaan antara berat badan sebelum dan 

sesudah pengguna kontrasepsi suntik satu bulan. 

b. Perbedaan sebelum dan sesudah akseptor kontrasepsi suntik tiga bulan

Tabel 4. Perbedaan berat badan akseptor suntik tiga bulan 

3 Bulan Mean Std. Deviation 
Beda 

Mean 
t p-value 

Sebelum 54,22 9,244 
-1,467 -6,416 0,000 

Sesudah 55,68 9,054 

Berdasarkan tabel 4. di atas menunjukkan bahwa selisih rata-rata (mean) sebelum dan 

sesudah yaitu 1,467, yang berarti rentang antara sebelum dan sesudah penggunaan 

kontrasepsi suntik tiga bulan adalah 1,5 kilogram. Diperoleh nilai thitung sebesar 

-6,416 dengan tingkat signifikansi p-value 0,000, tingkat signifikansi uji lebih kecil daripada 

batas kritis 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga terdapat perbedaan antara berat badan sebelum dan 

sesudah pengguna kontrasepsi suntik tiga bulan. 

c. Perbandingan rata-rata akhir setelah pemakaian enam bulan

Tabel 5. Perbandingan rata-rata akhir setelah pemakaian kontrasepsi suntik 1 dan 

3 bulan selama 6 bulan 

Variabel Mean 
Standar 

Deviasi 
df t p-value 

Rata-rata akhir setelah 

pemakaian kontrasepsi suntik 1 

dan 3 bulan selama 6 bulan 

7,11 2,254 58 3,157 0,003 
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Berdasarkan tabel 5. rata-rata berat badan akseptor sesudah pemakaian kontrasepsi 

suntik satu dan tiga bulan thitung lebih besar dari ttabel yaitu 3,157 > 2,004 berarti ada perbedaan 

yang signifikan antara berat badan responden sesudah penggunaan kontrasepsi suntik satu 

dan tiga bulan. Hasil uji statistik menggunakan uji t didapatkan nilai p-value 0,003 < 0,05, 

keputusan uji adalah H0 ditolak dan disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan 

penggunaan kontrasepsi suntik satu dan tiga bulan. 

1) Karakteristik Responden

Karakteristikaaaresponden berdasarkan umuraamenunjukkan bahwa paling banyak 

adalah pasien yang berumuraa20 - 35 tahun. Banyak faktor yang digunakan seseorang dalam 

memilih metode kontrasepsi yang digunakan. Menurut penelitian Septaningrum (2018) 

menggunakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap metode kontrasepsi yang 

digunakan usia, pendidikan, jumlah anak, pengetahuan, sikap, waktu tempuh, biaya, dan 

dukungan tugas kesehatan. Distribusi karakteristik responden menurut pekerjaan 

menunjukkan paling banyak reponden adalah ibu rumah tangga. Pengahasilan dan 

pendapatan seseorang berpengaruh dalam pemilihan kontrasepsi, ini disebabkan oleh 

mahalnya alat kontrasepsi sehingga mereka memilih alat kontrasepsi yang lebih murah 

(Septaningrum, 2018).  

Distribusi karakteristikaaaresponden menurut pendidikan terakhir menunjukkan 

paling banyak adalah responden yangaaberpendidikan terakhir SMA sebanyak 32 responden 

(53,3%). Hasil penelitian Wahyuni (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pengetahuannya akan lebih memilih kontrasepsi suntik. Namun seseorang yang memiliki 

pendidikan rendah tidak selalu neniliki pengetahuan yang kurang karena saat ini pendidikan 

kesehatan tentang alat kontrasepsi sedang dilakukan oleh petugas kesehatan secara intensif. 

Distribusi karakteristik responden menurut lama penggunaan menunjukkan bahwa akseptor 

kontrasepsi suntik satu bulan  paling banyak pemakaian selama kurang lebih satu tahun. 

Berdasarkan hasil dari penelitian Sugiharti (2005), lama pemakaian alat kontrasepsi hormonal 

berhubungan dengan resiko kegemukan.  

2) Analisis Univariat

Hasil penelitian menunjukkan responden pengguna kontrasepsi suntik satu bulan 

mengalami kenaikan berat badan yang sangat signifikan dalam waktu enam bulan. Kenaikan 

berat badan yang menggunakan KB suntik satu bulan rata-rata berat badan meningkat 2-3 

kilogram tahun pertama pemakaian dan terus bertambah selama tahun-tahun berikutnya 

(Varney 2011). Menurut Saifudin (2010) perubahan berat badan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor.  

Hasil penelitian menunjukkan responden pengguna kontrasepsi suntik tiga bulan 

mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan dalam waktu enam bulan.Pemakaian 

KB suntik 3 bulan rata-rata 2,3 kilogram tahun pertama dan selanjutnya meningkat secara 

bertahap hingga 7,5 kilogram selama enam tahun. Menurut Uliyah (2010) menyatakan, pada 

akseptor KB suntik Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) ini disebabkan kenaikan 

berat badan kerena hormon progresteron mempermudah perubahan karbohidrat dan gula 

menjadi lemak sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormon progesteron 
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menyebabkan peningkatan nafsu makan dan menurunkan aktifitas fisik sehingga pemakaian 

suntikan ini berakibat penambahan berat badan.  

3) Analisis Bivariat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selisih rata-rata (mean) sebelum dan sesudah 

memiliki rentang berat badan sebanyak 4 kilogram. Hasil ini sejalan dengan Saifuddin (2003) 

mengatakan umumnya pertambahan berat badan tidak terlalu besar, bervariasi antara 1 kg 

sampai 4  kg dalam beberapa bulan pertama penggunaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Amelia (2014) yaitu tentang Hubungan pemakaian KB suntik satu bulan cyclofem setelah 3 

bulan dengan perubahan berat badan, dari 40 responden terdapat kenaikan berat badan 

sebanyak 24 orang (60%), 16 orang (40%) yang tidak mengalami berubah (tetap). Dengan uji 

statistik yang digunakan uji Wilcoxon, didapatkan nilai signifikansi 0,002 (p<0,005), hal ini 

berarti terdapat perubahan berat badan pada awal bulan pertama selama 3 bulan berkala. 

Pada kontrasepsi suntik tiga bulan menunjukkan bahwa rentang sebelum dan sesudah 

penggunaan kontrasepsi suntik tiga bulan adalah 1,5 kilogram. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh University Of Texas Medical Branch (UTMB) wanita yang menggunakan 

kontrasepsi Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) atau dikenal dengan KB suntik 3 bulan 

rata-rata mengalami peningkatan berat badan hingga 5,5 kg dan mengalami peningkatan 

lemak tubuh sebanyak 3,4 % dalam waktu 3 tahun pemakaian, kontrasepsi dengan metode ini 

beresiko meningkatkan lemak abdominal. Pengguna KB suntik tiga bulan jenis DMPA 

memiliki resiko 2 kali lipat dibandingkan penggunaan jenis lainnya untuk mengalami 

obesitas selama 3 tahun pemakaian 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji t sesudah penggunaan kontrasepsi 

suntik satu bulan dan tiga bulan selama 6 bulan disimpulkan Ho ditolak H1 diterima. Rata-rata 

berat badan akseptor sesudah pemakaian kontrasepsi satu dan tiga bulan thitung lebih besar 

dari ttabel  yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara berat badan responden sesudah 

penggunaan kontrasepsi suntik satu dan tiga bulan. Berdasarkan informasi diatas, diketahui 

bahwa kondisi berat badan wanita setelah pemakaian kontrasepsi hormonal suntik satu dan 

tiga bulan sangat bervariasi. Wanita yang mengalami peningkatan berat badan setelah 

pemakaian kontrasepsi hormonal suntik dapat disebabkan oleh faktor gaya hidup yaitu 

kebiasaan konsumsi, aktivitas fisik dan perilaku sedentari. Karena latar belakang tersebut, 

peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh gaya hidup terhadap perubahan IMT pada 

wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal suntik.   

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

a. Perubahan berat badan akseptor KB suntik satu setiap bulannya selama enam bulan

mengalami kenaikan yang signifikan.

b. Perubahan berat badan akseptor KB suntik tiga bulan setiap bulanya selama enam bulan

mengalami kenaikan yang signifikan.

c. Hasil perbedaan berat badan sebelum dan sesudah menunjukkan bahwa pengguna

kontrasepsi suntik satu memiliki nilai p-value 0,000 (p < 0,05) yaitu terdapat perbedaan
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berat badan sebelum dan sesudah selama enam bulan yang mempunyai rata-rata sebanyak 

4 kilogram. 

d. Hasil perbedaan berat badan sebelum dan sesudah tiga bulan memiliki nilai p-value 0,000

(p < 0,05) yaitu terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah selama enam bulan

yang mempunyai rata-rata sebanyak 1,5 kilogram.

e. Hasil perbandingan antara dua kelompok menunjukkan bahwa berat badan sesudah pada

akseptor kontrasepsi suntik satu dan tiga bulan juga terdapat perbedaan yang signifikan

dikarenakan nilai p-value 0,003 < 0,05.

4.2. Saran 

a. Bagi Responden Kontrasepsi Suntik

Hendaknya responden dapat lebih mengontrol dan memperhatikan perubahan berat 

badan serta dapat mengkonsultasikan kepada ahli gizi bila pencapaian berat badan yang 

berlebih setelah memakai kontrasepsi suntik. 

b. Bagi Perawat

Hendaknya perawat senantiasa dapat memberikan informasi yang objektif dan saran 

pada responden dalam pemakaian kontrasepsi suntik dalam jangka waktu yang lama. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dan dikembangkan 

ke arah yang lebih luas, antara lain menganalisis perbedaan perubahan berat badan ibu 

pengguna kontrasepsi suntik satu bulan dan tiga bulan.  
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