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A. PIL A. PIL KOMBINASI KOMBINASI (PK)(PK)

�� Isi: Oestrogen dan Progesteron Isi: Oestrogen dan Progesteron 
(=gestagen, progestagen).(=gestagen, progestagen).

�� Ada 2 macam progesteron yang Ada 2 macam progesteron yang 
dipakai dalam PK adalah:dipakai dalam PK adalah:

1. Derivat dari Nortestosteron.1. Derivat dari Nortestosteron.

2. Derivat dari Hydroxyprogesteron2. Derivat dari Hydroxyprogesteron



�� Sedangkan Oestrogen yang dipakai dalam Sedangkan Oestrogen yang dipakai dalam 
PK adalah:PK adalah:

1. Ethynil estradiol.1. Ethynil estradiol.

2. Mestranol.2. Mestranol.

Catatan:Catatan:

Jenis derivat progestron dan oestrogen Jenis derivat progestron dan oestrogen 
beserta dosisnya dibaca pada brosur beserta dosisnya dibaca pada brosur 
obatnyaobatnya



KERJA PIL KERJA PIL KOMBINASI KOMBINASI 

adalahadalah

1)1) Menghalangi terjadinya ovulasi dgn cara Menghalangi terjadinya ovulasi dgn cara 
menghalangi pengeluaran hormon yang menghalangi pengeluaran hormon yang 
perlu untuk ovulasi oleh kelenjar hipofise.perlu untuk ovulasi oleh kelenjar hipofise.

2)2) Merubah konsistensi lendir serviks uteri Merubah konsistensi lendir serviks uteri 
sehingga menjadi tebal, kental dan sehingga menjadi tebal, kental dan 
berkurang jumlahnya (sulit untuk berkurang jumlahnya (sulit untuk 
ditembus sperma).ditembus sperma).



KERJA PIL KERJA PIL KOMBINASI KOMBINASI 

adalahadalah

3)3) Mempengaruhi gerakan peristaltik tuba.Mempengaruhi gerakan peristaltik tuba.

4)4) Menimbulkan perubahan pada Menimbulkan perubahan pada 4)4) Menimbulkan perubahan pada Menimbulkan perubahan pada 
endometrium.endometrium.

5)5) Mengubah kepekaan ovarium terhadap Mengubah kepekaan ovarium terhadap 
rangsangan hormon gonadotropin, rangsangan hormon gonadotropin, 
sehingga ovulasi tidak terjadi.sehingga ovulasi tidak terjadi.



Efek Samping Efek Samping OestrogenOestrogen

�� Mual, muntah, oedem, rasa berat pada Mual, muntah, oedem, rasa berat pada 
tungkai bawah, dpt jadi gemuk.tungkai bawah, dpt jadi gemuk.

�� Hipertensi, sakit kepala.Hipertensi, sakit kepala.

�� Mudah tersinggung, mastalgia, ggn Mudah tersinggung, mastalgia, ggn 
fungsi hati, timbul chloasma pada fungsi hati, timbul chloasma pada 
muka.muka.



Efek samping Efek samping 

ProgesteronProgesteron
�� Langsung:Langsung:

Varices, obstipasi, kaki rasa kejang, Varices, obstipasi, kaki rasa kejang, 

fluor albus, lendir serviks jadi kental.fluor albus, lendir serviks jadi kental.fluor albus, lendir serviks jadi kental.fluor albus, lendir serviks jadi kental.

�� Tidak Langsung:Tidak Langsung:

Lekas marah, depresi, apati, lekas Lekas marah, depresi, apati, lekas 
capek, metrorrhagia, capek, metrorrhagia, 
hipermenorrhoea.hipermenorrhoea.



Efek samping Efek samping PKPK

�� Efek samping yang ditimbulkan oleh Efek samping yang ditimbulkan oleh 
PK biasanya bersifat sementara, PK biasanya bersifat sementara, 
ringan dan tidak terdapat pada semua ringan dan tidak terdapat pada semua ringan dan tidak terdapat pada semua ringan dan tidak terdapat pada semua 
pemakan pil.pemakan pil.

�� Keluhan akan hilang setelah 3 bulan Keluhan akan hilang setelah 3 bulan 
makan pil.makan pil.



Efek samping Efek samping PKPK

�� Jika terjadi perdarahan diluar haid (yang Jika terjadi perdarahan diluar haid (yang 
umumnya bersifat sementara) dapat umumnya bersifat sementara) dapat 
diberikan pil KB (dari kotak lain) satu atau diberikan pil KB (dari kotak lain) satu atau 
dua pil sehari selama beberapa hari sampai dua pil sehari selama beberapa hari sampai 
perdarahan/spotting berhenti.perdarahan/spotting berhenti.perdarahan/spotting berhenti.perdarahan/spotting berhenti.

�� Atau dapat diberikan tablet PrimolutAtau dapat diberikan tablet Primolut--N 3x1 N 3x1 
tablet sehari selama beberapa hari. Bila tablet sehari selama beberapa hari. Bila 
dengan cara ini perdarahan/spotting tidak dengan cara ini perdarahan/spotting tidak 
berhenti, lakukan rujuk atau pilihkan cara berhenti, lakukan rujuk atau pilihkan cara 
KB yang lain.KB yang lain.



Indikasi Penggunaan pil Indikasi Penggunaan pil 
KB:KB:

1.1. Menjarangkan kehamilan.Menjarangkan kehamilan.

2.2. Mengobato kelainan ginekologi Mengobato kelainan ginekologi 2.2. Mengobato kelainan ginekologi Mengobato kelainan ginekologi 
tertentu, seperti dismenore, tertentu, seperti dismenore, 
perdarahan yang tidak teratur (untuk perdarahan yang tidak teratur (untuk 
tujuan ini harus berkonsultasi tujuan ini harus berkonsultasi 
dengan dokter)dengan dokter)



Kontra Indikasi PK:Kontra Indikasi PK:

�� ABSOLUT:ABSOLUT:
1. Gangguan fungsi hati1. Gangguan fungsi hati
2. Penyakit2. Penyakit--penyakit Kardiovaskuler.penyakit Kardiovaskuler.
3. Adanya Ca. pada alat kandungan3. Adanya Ca. pada alat kandungan
atau mammae.atau mammae.atau mammae.atau mammae.

�� RELATIF:RELATIF:
1. Hipertensi, migraine, diabetes.1. Hipertensi, migraine, diabetes.
2. Penyakit ginjal, eczema, laktasi.2. Penyakit ginjal, eczema, laktasi.
3. Mioma uteri dan lain3. Mioma uteri dan lain--lain.lain.
4. Perdarahan pervagina yg belum dipastikan4. Perdarahan pervagina yg belum dipastikan

penyebabnya.penyebabnya.



B. PIL B. PIL SEKWENSISEKWENSI

Pil ini tidak digunakan dalam program KB Nasional, tepi tersedia Pil ini tidak digunakan dalam program KB Nasional, tepi tersedia 
dipasaran, dipergunakan sejak tahun 1965 di Negaradipasaran, dipergunakan sejak tahun 1965 di Negara--negara maju.negara maju.

Isinya:Isinya:
�� 1414--16 pil hanya mengandung Oestrogen16 pil hanya mengandung Oestrogen
�� 7 pil mengandung Oestrogen dan progenteron, lalu 7 hari tidak7 pil mengandung Oestrogen dan progenteron, lalu 7 hari tidak�� 7 pil mengandung Oestrogen dan progenteron, lalu 7 hari tidak7 pil mengandung Oestrogen dan progenteron, lalu 7 hari tidak
makan pil.makan pil.

Pada akhir minggu kePada akhir minggu ke--4 akan terjadi “withdrawal bleeding”.4 akan terjadi “withdrawal bleeding”.

Hari keHari ke
1              7                14                21               281              7                14                21               28



Kelebihan:Kelebihan:

�� Perubahan pada endometrium mendekati Perubahan pada endometrium mendekati 
keadaan alamiahkeadaan alamiah

�� Perdarahan/spotting jarang terjadiPerdarahan/spotting jarang terjadi

�� Jumlah darah haid biasa/normalJumlah darah haid biasa/normal

�� Efek samping sedikitEfek samping sedikit



Kekurangan:Kekurangan:

�� Motivasi calon akseptor sulitMotivasi calon akseptor sulit

�� Kegagalan lebih tinggiKegagalan lebih tinggi�� Kegagalan lebih tinggiKegagalan lebih tinggi

�� Efek samping pada wanita yang peka Efek samping pada wanita yang peka 
terhadap oestrogen lebih banyak.terhadap oestrogen lebih banyak.



C. PIL C. PIL NORMAFASIKNORMAFASIK

�� Cara kerja pil ini berada antara PK & Pil sekwensi, tetapi lebih Cara kerja pil ini berada antara PK & Pil sekwensi, tetapi lebih 
mendekati pil sekwensimendekati pil sekwensi

�� Isi: Isi: 

7 pil pertama mengandung oestrogen.7 pil pertama mengandung oestrogen.7 pil pertama mengandung oestrogen.7 pil pertama mengandung oestrogen.

14 pil selanjutnya oestrogen & progest.14 pil selanjutnya oestrogen & progest.

Lalu 7 hari tidak makan pil.Lalu 7 hari tidak makan pil.

Pada akhir hari kePada akhir hari ke--28 akan terjadi “withdrawal 28 akan terjadi “withdrawal 
bleeding”bleeding”



ContohContoh

Ovanon (7 pil mestranol & 15 pil Ovanon (7 pil mestranol & 15 pil 
kombinasi; mestranol + lymestrenol).kombinasi; mestranol + lymestrenol).

1         7         14          21          281         7         14          21          28

Oestrogen       Oestrogen Progesteron                Tidak makan pilOestrogen       Oestrogen Progesteron                Tidak makan pil



D. MINI PIL D. MINI PIL (Low Dose (Low Dose 

Continuos Progesteron)Continuos Progesteron)

�� Mengandung progesteron dosis rendah Mengandung progesteron dosis rendah 
yang dimakan tiap hari tanpa berhenti.yang dimakan tiap hari tanpa berhenti.

�� Cara kerja:Cara kerja:

Lendir serviks menjadi sangat kental.Lendir serviks menjadi sangat kental.

Angka kegagalan lebih tinggi dari PK.Angka kegagalan lebih tinggi dari PK.



E. MORNING E. MORNING AFTER PILAFTER PIL

�� Isi: Lynoral atau Stillbestrol.Isi: Lynoral atau Stillbestrol.

�� Dosis: sangat tinggi yaitu Stillbestrol Dosis: sangat tinggi yaitu Stillbestrol �� Dosis: sangat tinggi yaitu Stillbestrol Dosis: sangat tinggi yaitu Stillbestrol 
2525--50 mg atau Lynoral 1 mg.50 mg atau Lynoral 1 mg.



F. PIL F. PIL TRIFASIKTRIFASIK

�� Contoh: Trinordial, DianeContoh: Trinordial, Diane

�� Prinsip:Prinsip:
Hampir sama dgn pil kombinasi, hanya dosis Hampir sama dgn pil kombinasi, hanya dosis Hampir sama dgn pil kombinasi, hanya dosis Hampir sama dgn pil kombinasi, hanya dosis 
oestrogen & progesteron dalam pil makin oestrogen & progesteron dalam pil makin 
lama makin tinggi.lama makin tinggi.

�� Kelebihan:Kelebihan:
Haid yang terjadi mendekati alamiah, tidak Haid yang terjadi mendekati alamiah, tidak 
menaikkan tensi.menaikkan tensi.




