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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kontrasepsi 

2.1.1. Pengertian kontrsepsi 

 Kontrasepsi menurut Buku Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga 

Berencana (Depkes RI, 2002) yaitu berasal dari kata kontra berarti mencegah atau 

melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang 

matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi 

adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat 

sementara, dapat pula bersifat permanen. Penggunaan kontrasepsi merupakan 

salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas (Saifuddin, 2006). 

2.1.2. Macam metode kontrasepsi  

Terdapat beberapa macam alat kontrasepsi, antara lain: 

1) Metode kontrasepsi sederhana 

a) Metode kalender 

Metode ini didasarkan pada suatu perhitungan yang diperoleh dari 

informasi yang dikumpulkan dari sejumlah menstruasi secara berurutan. 

Untuk mengidentifikasi hari subur, dilakukan pencatatan siklus menstruasi 

dengan durasi minimal enam dan dianjurkan dua belas siklus. Untuk 

menjamin efektivitas maksimum, metode kalender sebaiknya 

dikombinasikan dengan indikator-indikator lainnya (Glaiser, 2006). 

b) Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) 

Menyusui eksklusif merupakan suatu metode kontrasepsi 

sementara yang cukup efektif, selama klien belum mendapat haid dan 
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waktunya kurang dari enam bulan pasca persalinan. Efektifnya dapat 

mencapai 98%. MAL efektif bila menyusui lebih dari delapan kali sehari 

dan bayi mendapat cukup asupan perlaktasi (Saifuddin, 2006). 

c) Metode suhu tubuh 

Saat ovulasi peningkatan progesteron menyebabkan peningkatan 

suhu basal tubuh (SBT) sekitar 0,2°C-0,4°C. Peningkatan suhu tubuh 

adalah indikasi bahwa telah terjadi ovulasi. Selama 3 hari berikutnya 

(memperhitungkan waktu ekstra dalam masa hidup sel telur) diperlukan 

pantang berhubungan intim. Metode suhu mengidentifikasi akhir masa 

subur bukan awalnya (Glaiser, 2006). 

d) Senggama terputus (coitus interuptus) 

Sengama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, 

dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum 

pria mencapai ejakulasi. Efektifitas bergantung pada kesediaan pasangan 

untuk melakukan sengama terputus setiap pelaksanaanya (angka kegagalan 

4 – 18 kehamilan per 100 perempuan) (Saifuddin, 2006). 

2) Metode Barrier 

a) Kondom 

 Kondom merupakan selubung atau sarung karet tipis yang 

dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang 

dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. 

Cara kerja kondom yaitu mencegah pertemuan ovum dan sperma atau 

mencegah spermatozoa mencapai saluran genital wanita. Sekarang sudah 
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ada jenis kondom untuk wanita, angka kegagalan dari penggunaan kondom 

ini 5-21% (Suratun & Manurung, 2008). 

Kondom dibuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), vinil 

(plastik), atau bahan alami (produksi hewan). Kondom tidak hanya 

mencegah kehamilan tetapi juga mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS) 

termasuk HIV/AIDS (Saifuddin, 2006). 

b) Diafragma 

Diafragma merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mencegah 

sperma mencapai serviks sehingga sperma tidak memperoleh akses ke 

saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba fallopi). Angka 

kegagalan diafragma 4-8% kehamilan (Suratun & Manurung, 2008). 

c) Spermisida 

Spermisida adalah bahan kimia (non oksinol-9) digunakan untuk 

menonaktifkan atau membunuh sperma. Dikemas dalam bentuk aerosol 

(busa), tablet vaginal suppositoria atau dissolvable film, dan dalam bentuk 

krim (Saifuddin, 2006). 

3) Metode kontrasepsi modern 

a) Kontrasepsi pil 

Kontrasepsi pil merupakan jenis kontasepsi oral yang harus 

diminum setiap hari yang bekerja mengentalkan lendir serviks sehingga 

sulit dilalui oleh sperma. Terdapat dua macam yaitu kontrasepsi kombinasi 

atau sering disebut pil kombinasi yang mengandung progesteron dan 

estrogen, kemudian kontrasepsi pil progestin yang sering disebut dengan 

minipil yang mengandung hormon progesteron. 
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b) Konrasepsi implant 

Kontrasepsi implan adalah alat kontrasepsi silastik berisi hormon 

jenis progesteron levonogestrol yang ditanamkan dibawah kulit, yang 

bekerja mengurangi transportasi sperma. 

c) Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) 

Alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang 

dimasukkan dalam rongga rahim wanita yang bekerja menghambat sperma 

untuk masuk ke tuba fallopii. 

(Saifuddin, 2006). 

d) Kontrasepsi mantap (KONTAP) 

Kontrasepsi mantap merupakan suatu cara permanen baik pada pria 

dan pada wanita, dilakukan dengan tindakan operasi kecil untuk mengikat 

atau menjepit atau memotong saluran telur (wanita), atau menutup saluran 

mani laki-laki (Depkes RI, 2006). 

i. Tubektomi  

Suatu kontrasepsi permanen untuk mencegah keluarnya ovum 

dengan cara mengikat atau memotong pada kedua saluran tuba 

fallopi (pembawa sel telur ke rahim), efektifitasnya mencapai 99%. 

ii. Vasektomi  

Vasektomi merupakan operasi kecil yang dilakukan untuk 

menghalangi keluarnya sperma dengan cara mengikat dan memotong 

saluran mani (vas defferent) sehingga sel sperma tidak keluar pada 

saat senggama, efektifitasnya 99%. 

(Suratun & Manurung, 2008). 
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e) Kontrasepsi suntikan 

Kontrasepsi suntikan adalah kontrasepsi yang diberikan dengan 

cara disuntikkan secara intramuskular di daerah otot pantat (gluteus 

maximus) (Siswosudarmo, 2001). 

Kontrasepsi suntik dibedakan berdasarkan waktu pemakaian serta 

kandunganhormon di dalamnya. Jenis kontrasepsi suntik ada 3 macam 

yaitu: 

1) DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat) 

Kontrasepsi suntik DMPA mengandung progesteron sebanyak 

150mg dalam bentuk partikel kecil. Suntikan depoprovera diberikan 

setiap 12 minggu (3 bulan) secara intramuskular (Manuaba, 1998). 

DMPA adalah derivat 17α hidroksi progesteron, dibuat dalam bentuk 

suspensi air. DMPA diberikan setiap 3 bulan, kadar DMPA dalam 

darah mencapai puncak setelah 10 hari. Setelah itu kadar dalam darah 

perlahan-lahan menurun dan masih dapat terdeteksi setelah 200 hari. 

Dengan demikian, DMPA dapat memberikan perlindungan dengan 

aman selama tiga bulan bahkan beberapa minggu sesudahnya. DMPA 

bekerja menekan ovulasi. Kadar progestin di dalam sirkulasi cukup 

tinggi sehingga menghambat terjadinya lonjakan luteinizing hormone 

(LH) yang berperan pada masa ovulasi sehingga LH di dalam sirkulasi 

akan berkurang akibatnya akan menghambat terjadinya pembuahan 

(Siswosudarmo, Anwar & Emilia, 2001). 
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2) Cyclofem 

Mengandung progesteron sebanyak 50mg dan estrogen. Cyclofem 

diberikan atau disuntikkan setiap bulan dan diharapkan terjadi 

menstruasi setiap bulan karena komponen estrogennya. Cyclofem 

merupakan suntikan kombinasi yang berisi hormon progesteron dan 

hormon estrogen. Kadar puncak dalam darah tercapai setelah 7-11 hari. 

Setelah suntikan tunggal cyclofem menunjukkan efek yaitu 

penghambatan pematangan folikel, penebalan lendir servik sehingga 

sperma tidak bisa menebus lendir servik dan tidak akan bisa bertemu 

ovum akibatnya pembuahan tidak akan terjadi dan efektifitas kerja dari 

cyclofem akan menurun dan sampai tidak terdeteksi sampai 30 hari 

(Siswosudarmo, Anwar & Emilia, 2001). 

3) Depo noretisteron enantat (Depo Noristerat) 

Mengandung 200mg noretindron, diberikan setiap 2 bulan dengan 

cara disuntikkan secara intramuskular (Manuaba, 1998). NET-EN 

merupakan derivatif 19-nore-tisteron yang dibuat dalam larutan 

minyak. Kadar puncak dalam darah tercapai setelah lima hari, untuk 

kemudian menurun dan tidak lagi dapat dideteksi setelah 70 hari. Maka 

dari itu pemberian NET-EN adalah setiap 2 bulan. Dengan interval 

setiap 2 bulan atau 8 minggu maka angka kegagalan lebih kecil tetapi 

angka drop out nya lebih besar karena efek pendarahan, terlalu 

seringnya suntikan dan mahalnya biaya (Siswosudarmo, Anwar & 

Emilia, 2001). 
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2.2 Fisiologi Hormon Progesteron 

Progesteron adalah hormon steroid. Progesteron adalah molekul karbon 21 

dan merupakan steroid utama korpus luteum (Beshay & Bruce,2013). Pada wanita 

normal yang tidak hamil, progesteron disekresi dalam jumlah cukup banyak hanya 

selama separuh akhir dari setiap siklus ovarium, ketika hormon ini disekresi oleh 

korpus luteum (Guyton, 2007). Tingkat progesteron serum sangat rendah selama 

fase folikuler (<1 ng / mL), puncaknya selama fase mid-luteal pada tingkat mulai 

dari 6-10 ng / mL dan kemudian turun drastis ke tingkat <2 ng / mL selama akhir 

fase luteal (Martin,2006).  

 
(Martin, 2006) 

Keterangan :  : Serum Progesterone 

   : Serum Estradiol 

Gambar 2.1  

Perubahan Kadar Hormon Estrogen dan Progesteron Selama Siklus Menstruasi  
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Selama kadar progesteron tinggi, menstruasi tidak terjadi dan karena itu 

hormon ini mencegah kehamilan selama menstruasi dan mencegah telur lebih dari 

yang dirilis. Hal ini juga mempertahankan fungsi plasenta dan melindungi janin. 

Hormon ini merangsang pertumbuhan kelenjar susu, sementara mencegah laktasi 

sampai kelahiran (Tortora & Derrickson, 2006). 

 

 (Guyton, 2007) 

Gambar 2.2  

Rumus Kimia Hormon-hormon Utama Wanita  
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2.2.1 Fungsi Hormon Progesteron 

1. Siklus haid 

a. Mengatur siklus menstruasi bersama dengan hormon estrogen dengan 

melalui feedback mekanisme terhadap FSH dan LH. Sekresi 

secara bergantian hormon-hormon ini menentukan siklus menstruasi. 

b. Mempertebal dinding endometrium untuk persiapan proses implantasi jika 

terjadi fertilisasi antara ovum dan sperma. 

2. Masa kehamilan 

a. Ketersediaan progesteron dalam jumlah yang cukup pada masa awal 

kehamilan sangat penting peranannya, terutama dalam menghambat 

kontaraksi uterus. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan usaha 

untuk mempertahankan janin muda yang baru berimplantasi di uterus agar 

tidak terjadi kelahiran premature atau keguguran. 

b. Menurunkan gairah seksual selama kehamilan trimester. Fungsi ini 

dibutuhkan untuk mempertahankan kondisi janin karena keadaan janin 

yang masih rentan terhadap benturan. 

c. Membantu mempersiapkan payudara untuk proses laktasi. 

d. Meningkatkan suhu tubuh dan respitasi rate, sebagai bentuk penyesuaian 

terhadap masa awal kehamilan. 

e. Mengentalkan sekret vagina, sebagai proteksi tambahan terhadap 

kemungkinan infeksi. 

(Tortora & Derrickson, 2006) 

Sejauh ini fungsi progesteron yang paling penting adalah untuk 

meningkatkan perubahan sekretorik pada endometrium uterus selama separuh 
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terakhir siklus seksual bulanan wanita, sehingga mempersiapkan uterus untuk 

menerima ovum yang sudah dibuahi. Selain dari efek terhadap endometrium, 

progesteron juga mengurangi frekuensi dan intensitas kontruksi uterus sehingga 

membantu mencegah terlepasnya ovum yang sudah berimplantasi. Progesteron 

juga meningkatkan perubahan sekretorik pada mukosa yang membatasi tuba 

fallopi. Sekresi ini dibutuhkan untuk nutrisi ovum yang telah dibuahi dan sedang 

membelah, sewaktu ovum bergerak dalam tuba fallopi sebelum berimplantasi. 

Selain itu, progesteron meningkatkan perkembangan lobulus dan alveoli payudara 

sehingga mengakibatkan sel-sel alveolar berproliferasi, membesar dan menjadi 

bersifat sekretorik. Akan tetapi, progesteron tidak menyebabkan alveoli 

menyekresi air susu. Progesteron juga menyebabkan payudara membengkak. 

Sebagian dari pembengkakan ini terjadi karena perkembangan sekretorik dari 

lobulus dan alveoli, tetapi sebagian lagi dihasilkan oleh peningkatan cairan di 

dalam jaringan subkutan (Guyton, 2007). 

2.3 Kontrasepsi Hormonal Suntik Progestin 

2.3.1 Definisi 

DMPA (Depo Medroxy Progesteron Acetat) merupakan kontrasepsi suntik 

yang hanya mengandung progestin. DMPA berada dalam bentuk mikrokristal, 

tersuspensi dalam larutan akuosa. Dosis yang benar untuk tujuan kontrasepsi 

adalah 150 mg yang diberikan setiap 3 bulan atau 12 minggu yang disuntikkan 

secara intramuskular. Kontrasepsi suntik DMPA sangat efektif dan aman oleh 

semua wanita pada usia reproduksi (Speroff dan Darney 2005).  
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2.3.2 Mekanisme kerja 

 Metode hormonal mencegah kehamilan dengan cara menghambat 

pelepasan sel telur dari ovarium, atau mengentalkan mukus serviks (leher rahim) 

sehingga sperma tidak bisa melewati serviks untuk menuju rahim. Selain itu, 

metode hormonal juga mencegah sel telur dibuahi oleh sperma. Dalam 

penggunaannya, metode kontrasepsi hormonal memiliki efek samping dan batasan 

yang hampir sama (Max Joseph, 2000). 

Adapun mekanisme kerja kontrasepsi progestin menurut Saifuddin (2006) 

adalah: 

1) Mencegah ovulasi.  

2) Mengentalkan lender serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi 

sperma. 

3) Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. 

4) Menghambat transportasi gamet oleh tuba.  

2.3.3 Efek samping 

1) Gangguan siklus haid. 

2) Depresi. 

3) Keputihan (lechorea). 

4) Jerawat. 

5) Rambut rontok. 

6) Perubahan berat badan. 

7) Pusing/sakit kepala/migrain. 

8) Mual dan muntah. (Saifuddin, 2006). 
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2.4 Berat Badan 

2.4.1 Pengertian berat badan 

Berat badan adalah suatu ukuran antropometri yang menggambarkan 

jumlah dari protein, lemak, air dan massa mineral tulang yang ada pada tubuh 

seseorang. Pada dewasa normal terdapat kecenderungan terhadap peningkatan 

deposisi lemak sesuai dengan bertambahnya usia. Di samping hal tersebut pada 

dewasa normal juga terjadi penurunan protein otot seiring dengan bertambahnya 

usia. Pada seseorang yang mengalami edema atau asites, maka terjadi 

penambahan cairan dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan peningkatan berat 

badan (Supriasa, Bakri & Faja, 2002). 

 Peningkatan berat badan adalah peningkatan dalam besar, jumlah, ukuran, 

dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu yang diukur dengan ukuran berat 

(gram, pound, kilogram)(Supriasa, Bakri & Faja, 2002). Secara umum 

peningkatan berat badan dipengaruhi oleh keseimbangan jumlah asupan energi 

dan jumlah energi yang dikeluarkan (Hartono, 2006). 

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan berat badan 

 Peningkatan berat badan terjadi akibat perubahan jumlah dari protein, 

lemak, air dan massa mineral tulang. Pada seseorang yang sehat terjadi variasi 

perubahan berat badan harian tidak lebih dari 0,1 kg. Secara umum peningkatan 

berat badan dipengaruhi oleh keseimbangan jumlah asupan energi dan jumlah 

energi yang dikeluarkan. Apabila jumlah kalori yang dibakar lebih sedikit 

dibanding kalori yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi maka akan 
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berpotensi menimbulkan lemak berlebih di dalam tubuh sehingga menyebabkan 

peningkatan berat badan (Hartono, 2006). 

 Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan berat badan seseorang 

menurut Wijayanti (2006) adalah : 

1) Herediter 

Kencenderungan menjadi gemuk pada keluarga tertentu telah lama 

diketahui. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan keluarga makan banyak dan 

berkali-kali tiap harinya. Dengan demikian masukan energi tiap harinya 

melebihi kebutuhannya. 

2) Bangsa atau suku 

Pada bangsa atau suku tertentu kadang-kadang terlihat lebih banyak 

anggota-anggotanya yang menderita obesitas. Dalam hal ini sukar untuk 

menentukan faktor yang lebih menonjol. Keturunan atau latar belakang 

kebudayaan seperti biasa makan makanan yang mengandung banyak energi, 

tidak berolah raga dan sebagainya. 

3) Gangguan emosi 

Gangguan emosi merupakan sebab terpenting obesitas pada remaja. Pada 

anak yang bersedih hati dan memisahkan diri dari lingkungannya timbul rasa 

lapar yang berlebihan sebagai kompensasi terhadap masalahnya. Adanya 

kebiasaan makanan yang terlampau banyak akan menghilang dengan 

menyembuhnya gangguan emosi yang dideritanya. 

4) Fisiologi 

Energi yang dikeluarkan menurun dengan bertambahnya usia dan ini 

sering meningkatkan berat badan pada usia pertengahan. 
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5) Gangguan Hormon 

Gangguan hormon hipotiroid dapat mempengaruhi peningkatan berat 

badan atau kecenderungan untuk meningkatkan berat badan. 

6) Aktivitas fisik 

Peningkatan berat badan dapat disebabkan asupan energi yang melebihi 

kebutuhan tubuh yang biasanya dialami oleh orang yang kurang olahraga atau 

kurang aktivitas fisik. Hal ini menyebabkan energi yang masuk ke dalam 

tubuh tidak dibakar atau digunakan yang kemudian disimpan dalam bentuk 

lemak. 

 Selain faktor utama, fator-faktor pendukung yang mempengaruhi 

perubahan berat badan menurut BKKBN (2013), diantaranya adalah: 

1. Pola makan 

Pola makan dapat dikendalikan dengan memilih responden yang 

mempunyai pola makan yang teratur karena efek dari hormon progesteron 

dapat meningkatkan nafsu makan. Alat kontrasepsi yang mengandung 

hormon progesteron dapat merangsang pusat pengendalian nafsu makan di 

hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan 

akseptor.  

2. Umur  

Usia 20-35 tahun adalah usia yang lebih aman dari resiko kematian 

maternal, sehingga mengatur kehamilan pada usia tersebut dengan 

kontrasepsi adalah mengurangi resiko kematian maternal pada bayi dan 

anak. Terbukti bahwa jarak kehamilan kurang dari 2 tahun akan 

meningkatkan kematian bayinya. Disamping itu wanita yang melahirkan 
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pada usia dibawah 18 tahun cenderung prematur dan meninggal dunia. 

Dengan demikian program KB secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh dengan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 

2.4.3 Pengaruh  penggunaan KB suntik DMPA terhadap kenaikan berat badan 

Depo provera ialah 6-alfa-medroksiprogesteron yang digunakan untuk tujuan 

kontrasepsi parenteral, mempunyai efek progestagen yang kuat dan sangat efektif. 

Dalam penggunaan jangka panjang, DMPA turut memicu terjadinya peningkatan 

berat badan, kanker, kekeringan pada vagina, gangguan emosi, dan jerawat karena 

penggunaan hormonal yang lama dapat mengacaukan keseimbangan hormon 

estrogen dan progesteron dalam tubuh sehingga mengakibatkan  terjadi  

perubahan sel yang normal menjadi tidak normal. Bila sudah dua tahun, pemakai 

disarankan untuk mengganti metode KB yang lain, seperti KB kondom, spiral, 

atau kalender (Saifuddin, 2006). 

Sebagian besar pengguna DMPA akan mengalami peningkatan berat badan 

sebesar 5% dalam 6 bulan pertama (Barclay, 2009). Kenaikan berat badan 

disebabkan karena hormon progesteron mempermudah terjadinya perubahan gula 

dan karbohidrat menjadi lemak, sehingga lemak banyak yang bertumpuk di bawah 

kulit. DMPA juga merangsang pusat pengendali nafsu makan di hipotalamus yang 

dapat menyebabkan akseptor makan lebih banyak dari biasanya (Hartanto, 2002). 

Hormon progesteron juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunkan 

aktivitas fisik, akibatnya pemakaian kontrasepsi suntik dapat menyebabkan berat 

badan bertambah (Saifuddin, 2006).  DMPA mengaktivasi hormon glukortikoid 

reseptor dan dalam dosis yang tinggi dapat mengubah metabolisme lemak, hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya penumpukan lapisan lemak pada manusia yang 
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secara otomatis meningkatkan berat badan (Bakri dan Abdullah, 2008). 

Pertambahan berat badan memang tidak terlalu besar, antara 1 kg sampai 5 kg 

dalam tahun pertama penyuntikan. Kegemukan yang terjadi pada akseptor KB 

suntik DMPA pada dasarnya dikarenakan hormon progesteron dapat 

menyebabkan nafsu makan bertambah (Hartanto, 2004), sedangkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan Hastutik (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar 

akseptor KB suntik DMPA yang telah menggunakan selama 2 tahun atau lebih 

akan mengalami rata-rata peningkatan berat badan sebesar 1 kg sampai 5 kg. 

Salah satu efek dari hormon progesteron adalah efek androgenik, yang 

menyebabkan adanya peningkatan nafsu makan. Hormon progesteron merangsang 

nukleus arcuata hipotalamus sehingga terjadi aktivasi peptide orexigenik seperti 

ghrelin dan orexin yang menyebabkan pelepasan substansi-substansi yang 

mencakup neuropeptide Y (NPY), orexins dan Agouti-Related Peptide (Agrp) 

pada pusat rasa lapar. Hal ini menyebabkan adanya sensasi rasa lapar dan timbul 

keinginan makan yang lebih banyak dari biasanya. Akibatnya, pemakaian 

kontrasepsi suntikan ini dapat menyebabkan peningkatan berat badan (Konturek, 

2006). 

Suntikan progestin juga dapat menyebabkan timbulnya stress, kecemasan, 

ataupun depresi sehingga akseptor DMPA menjadi malas untuk beraktivitas. 

Penurunan aktivitas fisik ini akan mengakibatkan jumlah asupan energi yang 

melebihi kebutuhan tubuh, sehingga disimpan dalam bentuk lemak dan terjadi 

peningkatan berat badan (Sule & Saadatu, 2005).  

Progestin yang terkandung di dalam kontrasepsi hormonal dapat menurunkan 

tingkat serotonin dalam otak (Yulianti, 2010). Serotonin berperan dalam gangguan 
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mood, yang akan mempengaruhi fungsi dasar seperti gangguan tidur, makan, 

seksual dan ketidakmampuan dalam mengungkapkan perasaan senang. Progestin 

yang digunakan secara berkala atau berlebihan dapat menyebabkan 

kecenderungan depresi. Hal ini di sebabkan karena adanya progesteron yang 

mengandung 19-norsteroid menyebabkan penurunan vitamin B6 (pyridoxin) di 

dalam tubuh (Depkes RI, 2006). Vitamin B6 penting untuk otak karena diperlukan 

untuk mengkonversi triptofan menjadi serotonin yang berperan dalam gangguan 

mood. Jadi dalam penggunaan jangka panjang (hingga dua tahun atau lebih) dapat 

menyebabkan depresi vitamin B6 sehingga menghambat produksi serotonin yang 

meningkatkan risiko wanita menjadi depresi. Menurut studi yang dilakukan oleh 

Lee (2015), sepertiga dari wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal 

selama dua sampai lima tahun mengalami depresi. Di otak serotonin dikonversi 

menjadi melathonin, suatu hormon yang membantu menginduksi tidur. Oleh 

karena itu penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan insomnia dan 

gangguan tidur lainnya. 

 

 

 

 

 


