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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Peneitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Banguntapan III 

pada Maret tahun 2019 dengan mengambil akseptor KB Pil Kombinasi dan 

Suntik Kombinasi sebanyak masing masing 45 responden. Sehingga jumlah 

keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah  90 responden. Penelitian ini 

dilakukan secara tim. Adapun tim yang terlibat dalam penelitian ini adalah 5 

orang tenaga bidan di BPM Wilayah Kerja Puskesmas Bangunapan III dan 1 

rekan mahasiswa di Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta. Peneliti menyebarkan 27 kuisioner di PMB Murni. 

Amd Keb, 11 kuisioner PMB Eni Amd Keb, 16 kuisioner di PMB Lidia 

Amd.Keb, 5 kuisioner di PMB Siti Supeni, Amd. Keb dan  30 kuisioner di  

Klinik Perrmata Hati. 
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1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden penelitian dapat dilihat 

dalam table berikut: 

Tabel 6 Karakteristik Responden Penelitian 

Karakteristik 
Akseptor Pil Kombinasi 

Akseptor Suntik 

Kombinasi 

F % F % 

Usia 

43 tahun 

44 tahun 

45 tahun 

46 tahun 
47 tahun 

48 tahun 

49 tahun 

 

1 

5 

14 

18 
7 

0 

0 

 

2,2 

11,1 

31,1 

40 
15,6 

0 

0 

 

0 

0 

1 

8 
10 

16 

10 

 

0 

0 

2,2 

17,8 
22,2 

35,6 

22,2 

Jumlah 45 100 45 100 

Pendidikan Terakhir: 

Tamat SLTA 

Tamat Akademi/PT 

39 

6 

86,7 

13,3 

40 

5 

88,9 

11,1 

Jumlah 45 100 45 100 

Pekerjaan 

PNS 

Karyawan Swasta 

Wiraswasta 

Tidak Bekerja 

 

3 

2 

4 

36 

 

6,7 

4,4 

8,9 

80 

 

4 

4 

4 

33 

 

8,9 

8,9 

8,9 

73,3 

Jumlah 45 100 45 100 

Paritas 

1 

2 
3 

 

1 

34 
10 

 

2,2 

75,6 
22,2 

 

2 

35 
8 

 

4,4 

77,8 
17,8 

Jumlah 45 100 45 100 

Menarch 

11 

12 

13 

14 

 

2 

26 

14 

3 

 

4,4 

58,7 

31,1 

6,7 

 

3 

23 

12 

7 

 

6,7 

51,1 

26,7 

15,6 

Jumlah 45 100 45 100 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa berdasarkan umur untuk kelompok akseptor 

pil didominasi oleh responden berumur 46 tahun yaitu berjumlah 18 orang 

atau 40%. Sedangkan pada responden kelompok akseptor suntik yang paling 

banyak adalah responden yang berusia 48 tahun sejumlah 16 responden atau 
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35,6%. Sementara itu tabel di atas juga menunjukkan bahwa berdasarkan 

pendidikan terakhir baik pada kelompok akseptor pil maupun kelompok 

akseptor suntik didominasi lulusan SLTA dengan jumlah masing masing 39 

responden atau 86,7% untuk kelompok akseptor pil dan 40 responden atau 

88,9% untuk kelompok akseptor suntik.  

Berdasarkan pekerjaan baik untuk kelompok akseptor pil maupun 

akseptor suntik masing masing didominasi oleh tidak bekerja dengan jumlah 

36 responden atau 80% untuk kelompok akseptor pil dan 33 responden atau 

73,3% untuk kelompok akseptor suntik. Adapun berdasarkan paritas baik 

kelompok akseptor pil maupun akseptor suntik didominasi memiliki paritas 2 

yaitu 34 responden atau 75,6% untuk kelompok akseptor pil dan 35 

responden atau 77,8% untuk kelompok akseptor suntik. Tabel di atas juga 

menunjukkan bahwa berdasarkan umur menarche pada masing- masing 

kelompok didominasi 12 tahun yaitu dengan jumlah 26 responden atau 58,7% 

utnuk kelompok akseptor pil dan 23 responden tau 51,1% untuk kelompok 

akseptor suntik.  

2. Uji Independent T-Test 

Setelah mengetahui data penelitian berdistrubusi normal maka selanjutnya 

dilakukan uji statistic menggunakan t-test. Uji t-test dalam penelitian terdiri 

dari dua yaitu paired sampel t-test dan  independen t-test. Uji Independent T-

Test digunakan untuk mengetahui perbedaan rata rata umur perimenopause 

pada kelompok akseptor KB pil kombinasi dan kelompok suntik kombinasi. 

Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 7 Perbedaan Rata Rata Umur Perimenopause pada Kelompok Akseptor Pil 

Kombinasi dan Kelompok Akseptor Suntik Kombinasi 

 
Kelompok n Rata- rata usia 

perimenopause 

Selisih p t CI (95%) 

low up 

Pil 45 45,55 -2,02 0,00 

 

-9,277 -2,45 -1,58 

Suntik 45 47,57 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa  pada kelompok pil 

kombinasi dengan jumlah akseptor 45 rsponden memiliki rata rata usia 

perimenopause 45,55. Pada akseptor suntik kombinasi dengan jumlah sampel 

45 responden memiliki rata rata usia perimenopause sebesar 47,57 tahun. 

Selisih umur perimenopause pada kedua responden adalah -2,02 tahun. Nilai 

Asymp.Sig (2-tailed) pada uji independent t-test pada usia perimenopause 

akseptor pil kombinasi dan suntik kombinasi lebih kecil dari alfa yaitu  0,000 

< 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan usia perimenopause 

pada akseptor KB pil kombinasi dan suntik kombinasi. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini jumlah sampel didapat dari penyebaran kuesioner di 

wilayah kerja Puskesmas Banguntapan III sejumlah 50 kuisioner pada 

akseptor pil kombinasi dan 50 kuisioner pada akseptor suntik kombinasi. Dari 

total kuesioner yang berjumlah 100 buah dilakukan pengambilan sampel 

secara random sejumlah 90 responden.  Sampel yang berjumlah 90 orang 

tersebut terdiri atas 45 akseptor pil kombinasi dan 45 akseptor suntik 

kombinasi. 

Pada Tabel 6 diketahui bahwa wanita yang menggunakan kontrasepsi pil 

oral kombinasi mempunyai rata-rata  usia perimenopause lebih lambat dari 
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peimenopause wanita normal. Menurut Ali Baziat usia perimenopause wanita 

normal adalah 45 tahun. Sedangkan pada penelitian ini ditemukan bahwa usia 

perimenopause pada akseptor KB pil kombinasi mengalami keterlambatan 

0,56 tahun.  

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurnia (2010) yang menyatakan bahwa kontrasepsi pil kombinasi dapat 

menunda kejadian perimenopause pada wanita.(22) Penelitian ini juga sesuai 

dengan penelitian Wong (2003) bahwa pemakaian pil kombinasi dapat 

mengurangi gejala gejala perimenopause sehingga wanita tersebut lebih 

lambat merasakan gejala perimenopause.(23) 

Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Fitriyani 

(2013) yang mengatakan bahwa kontrasepsi pil tidak ada hubungannya 

dengan usia perimenopause seseorang. Hubungan penggunaan kontrasepsi pil 

dan usia perimenopause tidak konsisten pada beberapa penelitian di beberapa 

negara. Ada hubungan antara penggunaan kontrasepsi pil terhadap penundaan 

usia perimenopause. Usia menopause dipengaruhi oleh tingkat folikel yang 

mengalami atresi. Atresia merupakan proses degenerasi yang disebabkan 

kehilangan ovum tanpa melewati ovulasi. Diperkirakan 99,9% dari 500.000 

oosit yang ada di dalam ovarium manusia ketika dilahirkan akan hilang 

karena atresia pada stadium perkembangan tertentu. Atresia tersebut dapat 

menurunkan produksi estrogen dan mempercepat terjadi gejala 

perimenopause. Folikel yang mengalami atresia diperkirakan dipengaruhi 

oleh status hormonal seseorang yang diatur sistem neuroendokrin yaitu 
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kelenjar pituitari. Stres dapat memengaruhi sistem neuroendokrin yang 

menyebabkan siklus menjadi tidak teratur.(24) 

Kejadian perimenopause pada wanita yang menggunakan kontrasepsi 

suntik kombinasi lebih lambat dari pada wanita normal. Pada penelitian ini 

diketahui bahwa usia perimenopause pada akseptor suntik kombinasi 

mengalami kemunduran yaitu 2,57 tahun. Hasil dalam penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Marethiafani (2013) yang menyatakan 

bahwa kontrasepsi kombinasi dapat meringankan gejala perimenopause pada 

wanita sehingga wanita mengalami kelambatan usia perimenopause.(25) 

Pernyataan Marethiafani juga sejalan dengan penelitian Nastri (2013) bahwa 

kontrasepsi kombinasi menyebabkan peningkatan kecil dalam fungsi seksual, 

terutama pada nyeri, ketika digunakan oleh wanita dengan gejala menopause 

(perimenopause) atau pada awal pascamenopause (dalam lima tahun 

amenore).(26) 

 Menurut Marjoribanks (2017) estrogen dan progestogen memengaruhi 

sebagian besar sistem tubuh dan telah diusulkan sebagai penyebab atau 

mencegah berbagai penyakit kronik seperti Penyakit Jantung setidaknya 30%. 

Manfaat lain yang dilaporkan dalam studi observasional estrogen dan 

progesteron termasuk bukti kuat dari pengurangan fraktur osteoporosis, 

kemungkinan pencegahan atau menunda efek pada penurunan kognitif atau 

demensia dan bahkan pengurangan mortalitas keseluruhan untuk pengguna 

saat ini.(27) 
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Pada penelitian ini juga diketahui bahwa adanya perbedaan rata rata usia 

perimenopause pada akseptor KB pil kombinasi dan suntik kombinasi. 

Adanya perbedaan ini dapat diketahui pada nilai Asymp Sig pada uji 

independent T-test lebih kecil dari alfa (0.05) yaitu 0,00. Hasil penelitian 

didapatkan bahwa usia perimenopause akseptor KB suntik kombinasi lebih 

lambat 2,02 tahun dari pada akseptor KB pil kombinasi. Hal ini dapat 

diketahui dari perbedaan  rata rata usia perimenopause pada akseptor KB pil 

kombinasi yaitu 45,56 tahun dan akseptor KB suntik kombinasi yaitu 47,57 

tahun. 

 Perbedaan usia perimenopause terjadi karena adanya perbedaan jumlah 

kandungan estrogen dan progesterone. Di dalam penelitian ini, peneliti 

memilih akseptor pil kombinasi yang memiliki kandungan 0,15 mg 

Levonorgestrel + 0,03 mg Ethinylestradiol dan 7 tablet salut gula yang berisi 

48,25 mg Lactose. Sedangkan untuk suntik kombinasi, peneliti memilih 

suntik kombinasi yang memiliki kandungan Medroxyprogesterone Acetate 50 

mg dan Estradiol Cypionate 10 mg. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa 

suntik kombinasi memiliki jumlah kandungan hormone lebih banyak dari pil 

kombinasi sehingga akseptor suntik mengalami usia perimenopause lebih 

lambat dari akseptor pil kombinasi. 

Peredaan usia menopause pada akseptor pil kombinasi dan suntik 

kombinasi dapat diakibatkan oleh cara pemakaian kontrasepsi. Pemakaian pil 

secara oral menyebabkan perimenopause lebih cepat dari pada suntik 

intramuskular. Menurut Noviani (2017) pemakaian obat secara oral akan 
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melewati saluran pencernaan seperti lambung lalu diabsorbsi oleh usus 

menuju sistem sirkulasi, jaringan dan tempat tempat metabolik. Rute absorbsi 

obat oral yang panjang megakibatkan absorbsi tidak sempurna. Pada akseptor 

suntik kombinasi secara intramuscular langsung melewati jarigan otot setelah 

itu menuju tempat tempat metabolik. Rute absorbsi suntik yang pendek ini 

membuat obat terabsorbsi lebih baik dari pada rute oral.(28)  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuisioner untuk mengukur gejala perimenopause 

pada akseptor yang bersifat subyektf. Untuk mengukur perimenopause 

seseorang sebaiknya disertakan hasil pemeriksaan hormone reproduksi di 

dalam tubuh seorang wanita. Akan tetapi pemeriksaan ini membutuhkan 

waktu dan biaya yang besar
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