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ABSTRACT 
      Most housewife or acceptor who uses pil oral kombinasi (POK) has unideal weight. This 
is caused housewife prefers to use contraception pil oral kombinasi (POK) than others. The 
purpose of this research is to find out the relationship of using kontrasepsi oral combination 
with the change of weight in Balai Pengobatan Widya Mandiri 1 Rungkut Surabaya. 
The design of this research is analytic correlation which uses approach Analitik Restropektif. 
The subject population is acceptor KB Pil Oral Kombinasi (POK) in Balai Pengobatan Widya 
Mandiri 1 Rungkut Surabaya. The subject populations are 38 acceptors and the samples are 
34 acceptors. The sampling that used is simple random sampling. The technique of collecting 
the data uses observation and questioner, then it is tabulated and the researcher does statistic 
chi quadrat test use SPSS17. 
The result shows that using contraception pil oral kombinasi with value ρ = 0,01< α= 0.05. It 
means that there is relationship of using pil oral kombinasi with the change of weight. In this 
research, it can be concluded that there is relationship of using pil oral kombinasi with the 
change of weight. 
Based on the result of the research, konseling about method of using pill by aseptor is needed 
to increase understanding about side effects inside pil oral kombinasi (POK). 
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PENDAHULUAN 
Di kalangan masyarakat, mayoritas ibu 
rumah tangga atau akseptor yang 
menggunakan pil oral kombinasi (POK) 
memiliki berat badan yang melebihi batas 
ideal. Hal ini disebabkan  ibu rumah 
tangga lebih  memilih jenis alat 
kontrasepsi pil oral kombinasi (POK) dari 
pada alat kontrasepsi lainnya, karena 
mempunyai keuntungan pemakain 
meliputi : dapat digunakan jangka panjang, 
mudah dihentikan setiap waktu, siklus haid 
teratur, dll.  Salah satu efek samping dari 
pil oral kombinasi yang tinggi 
frekuensinya yaitu peningkatan berat 
badan, pada beberapa wanita pertambahan 
berat badan memang disebabkan oleh 
kontrasepsi Oral Kombinasi (POK), 
Peningkatan berat badan merupakan suatu 
efek samping kontrasepsi hormonal 
dimana peningkatan berat badan yang 
sering terjadi setiap tahun 1-2 kg, masih 
dianggap normal, namun apabila 
peningkatan berat badan > 2 kg setiap 

tahun bahkan bertambah terus, maka perlu 
penanganan (Hartanto, 2004). Perkem-
bangan  mental  yang  kurang secara kese-
luruhan,  tetapi  gejala  yang  utama  
       Tujuan dari penelitian ini adalah 
Mengidentifikasi adakah Hubungan 
Anatara Penggunaan Kontrasepsi Pil Oral 
Kombinasi (POK) Dengan Perubahan 
Berat Badan di Balai Pengobatan Widya 
Mandiri I Rungkut Surabaya 
 
METODE 
       Desain penelitian merupakan hasil 
akhir dari sesuatu tahap keputusan yang 
dibuat oleh peneliti berhubungan dengan 
bagai mana suatu peneliti bisa diharapkan. 
Desain sangat erat dengan kerangka 
konsep penelitian sebagai petunjuk 
perencanaan, pelaksanaan suatu penelitian. 
Dengan adanya permasalahan peneliti 
yang jelas, kerangka konsep, dan definisi 
yang jelas. Suatu dasain dapat digunakan 
sebagai gambaran tentang perencanaan 
penelitian secara rinci dalam hal 
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 pengumpulan data dan analisa data 
(Nursalam, 2003). Hasil Uji Analisa chi-
kuadrat dengan SPSS 17.0 didapatkan 
hasil bahwa ῥ=0.001 < 0.005 maka H0 
ditolak yang berarti ada hubungan antara 
penggunaan kontrasepsi pil oral kombinasi 
(POK). 
 
PEMBAHASAN 
        Hasil uji statistik chi kuadrat dengan 
menggunakan bantuan komputer SPSS 
17.0 dengan tingkat signifikan α= 0.05 
didapatkan hasil bahwa N= 34, pada taraf 
kesalahahan derajat kemaknaan 0.05 
diperoleh nilai ρ= 0.01 yang berarti ada 
hubungan antara penggunaan kontrasepsi 
pil oral kombinasi (POK) dengan 
perubahan berat badan. 
        Keaktifan merupakan kepatuhan 
akseptor dalam menggunakan POK dan  
mematuhi setiap anjuran dari tenaga 
kesehatan yang di pengaruhi oleh beberapa 
Pengobatan Widya Mandiri 1 Rungkut 
dengan perubahan berat badan di Balai 
Surabaya faktor antara lain : tingkat 
pengetahuan, tingkat pendidikan, sosial 
ekonomi, budaya fasilitas kesehatan, 
lingkungan fisik dan intervensi atau 
dukungan dari petugas kesehatan juga 
mendukung dan memperkuat terbentuknya 
prilaku seseorang (Notoatmodjo, 2007), 
seseorang dengan tingkat pengetahuan 
tinggi akan lebih mudah dalam menyerap 
konsep-konsep kesehatan yang dipahami 
sehingga orang tersebut akan lebih 
memiliki tingkat kesadaran untuk merubah 
prilakunya menjadi lebih baik  
 
 

dibandingkan yang mempunyai 
pengetahuan rendah, tingkat pengetahuan  
ini dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan,keterpaparan informasi dan 
pengalaman (Irmayati,2007). Pasif 
merupakan suatu tindakan atau prilaku 
akseptor KB pil Oral kombinasi yang tidak 
patuh terhadap kesehatan yang diberikan 
karena beberapa faktor yaitu : cerai, mati, 
pekerjaan dan ekonomi. Salah satu yang 
mempengaruhi adalah ekonomi. 
        Proses terjadinya perubahan  berat 
badan pada akseptor dipengaruhi oleh 
hormon progesterone dan estrogen yang 
merangsang hypothalamus lateral dan 
menyebabkan peningkatan napsu makan 
dan mempermudah perubahan karbohidrat 
menjadi lemak dalam tubuh tersebut akan 
bertambah banyak. Perubahan berat badan 
ini meningkatkan keterbatasan aktivitas 
fisik yang mendukung kenaikan berat 
badan. Mekanisme hormonal 
mempengarui pertambahnya berat badan 
karena bertambahnya berat badan dalam 
tubuh maka kadar FSH (Follicle 
stimulating hormon) dan LH (Luteinizing 
hormon) menurun tetapi tidak terjadi 
sentakan dari LH (Luteinizing hormon), 
sehingga respon kelenjar hipofise 
merangsang pusat pengendalian napsu 
makan di hipotalamus yang menyebabkan 
akseptor KB mengkonsumsi makanan 
lebih banyak dari pada biasa (Abdul, 
2007). 
Berdasarkan hasil penelitian dan teori di 
atas maka dapat disimpulakan bahwa 
penggunaan kontrasepsi pil oral 
kombinasidapat ditentukan dari beberapa 
faktor yaitu usia dimana sebagian besar 
akseptor berusia 36-40 dimana akseptor 
diatas 30 tahun lebih banyak mengakhiri 

HASIL 
Tabel. 1 Tabulasi Silang penggunaan kontrasepsi pil oral kombinasi (POK) dengan 
perubahan berat badan di Balai Pengobatan Widya Mandiri 1 Rungkut Surabaya 
Penggunaan 
POK 

Perubahan Berat Badan Total persentase 
Naik  Persentase Tetap  persentase Turun  Persentase 

Aktif  17  50 5 14.7 1 2.9 23 67.6 
Pasif  3 8.8 1 2.9 7 20.6 11 32.4 
Total 20 58.8 6 17.6 8 23.5 34 100 

Hasi uji analisa uji chi kuadrat p= 0.01 < α=0.05 
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kehamilan setelah mempunyai 2 orang 
anak dengan kontrasepsi mantap yang 
dapat dipakai untuk jangka panjang, 
pendidikan dan pengetahuan dimana 
sebagian besar akseptor berpendidikan 
SMA  yang dengan lebih tingginya 
pendidikan dan pengetahuan akan 
membuat akseptor lebih sadar akan 
pentingnya mematuhi penggunaan pil oral 
kombinasi dalam melaksanakan program 
KB, akan tetapi penggunaan POK tidak 
hanya ditentukan umur, jumlah anak, 
pendidikan dan pengetahuan saja, 
pekerjaan mempengaruhi seseorang dalam 
mematuhi penggunaan POK yang mana 
seseorang dengan bekerja wiraswasta akan 
lebih disibukkan dengan pekerjaan yang 
kurang terjadwal akibatnya, perhatian 
akseptor akan beralih fokus pada pekerjaan 
selain itu penyuluhan dari petugas 
kesehatan dapat meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan perilaku akseptor 
dalam menerapkan perilaku kesehatan 
dengan penggunaan POK secara rutin yang 
ditunjang melalui sarana pelayanan 
kesehatan. 
 
KESIMPULAN  
        Sebagian besar akseptor aktif 
sebanyak 23 (67.6%) dan sebagian kecil 
akseptor pasif sebanyak 11 (32.4%) dalam 
penggunaan pil oral kombinasI. Sebagian 
besar akseptor mengalami kenaikan berat 
badan sejumlah 20 (58.8%) akseptor dan 
sebagian kecil berat badan tetap sejumlah 
8 (23.5%) akseptor. Hubungan antara 
penggunaan kontrasepsi pil oral kombinasi 
(POK) dengan perubahan berat badan di 
Balai Pengobatan Widya Mandiri 1 
Rungkut Surabaya. 
Bagi Pelayanan Kesehatan. Diharapkan 
untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan 
dari segi kegiatan konseling, memberikan 
informasi yang mudah dimengerti oleh 
akseptor tentang pentingnya keteraturan 
penggunaan pil KB dan informasi tentang 
efek samping penambahan berat badan, 
pusing aminore, nyeri payudara. Bagi 
Akseptor diharapkan bagi akseptor KB 
akan lebih banyak lagi menambah 

informasi tentang penggunaan kontrasepsi 
POK dan perubahan berat badan. Dengan 
adanya hasil penelitian yang diperoleh ini, 
diharapakan dapat meningkatkan pema-
haman tentang penggunaan kontrasepsi pil 
oral kombinasi (POK) dengan perubahan 
berat badan. Bagi peneliti dan mahasiswa 
diharapkan untuk dilakukan penelitian 
lebih lanjut dengan desain cross sectional 
mengenai variabel lain diluar penggunaan 
kontrasepsi Pil Oral Kombinasi yang 
diduga dapat menyebabkan perubahan 
berat badan. Dengan hasil penelitian yang 
diperoleh ini, diharapkan dapat digunakan 
sebagai acuan untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut dan mengetahui faktor lain 
dari penggunaan pil oral kombinasi (POK) 
dengan perubahan berat badan.Bagi 
Institusi diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan masukan untuk kesem-
purnaan penelitian selanjutnya, dan dapat 
meningkatkan pengetahuan tentang studi 
dan informasi penting pemahaman tentang 
KB Pil yang dapat meningkatkan efek 
samping bagi akseptor. 
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