
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kepadatan penduduk 

mencapai 262 juta jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 138,49 

jiwa/km2. Dalam rangka pemerataan penduduk pemerintah melaksanakan beberapa 

cara salah satunya yaitu pengendalian jumlah penduduk dengan menurunkan 

jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur 

pernikahan pertama (Profil Kesehatan Indonesia, 2018). Menurut BKKBN, tujuan 

utama keluarga berencana dalam Repelita 1 adalah meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana mengarah pada perencanaan keluarga 

bukan merupakan upaya dalam pembatasan jumlah keluarga (BKKBN, 2011). 

 Akseptor KB aktif di Indonesia pada pasangan usia subur pada tahun 2018 

sebesar 63,27% (Riskesdas, 2018). Cakupan peserta KB aktif menurut metode 

kontrasepsi modern tahun 2018 yaitu sebesar 63,71% merupakan akseptor KB 

suntik, 17,4% akseptor KB pil, 7,35% akseptor KB IUD, 7,2% akseptor KB Implant 

dan pada kontrasepsi mantab menduduki posisi terendah yaitu sebesar 3,26% 

(Riskesdas, 2018). Akseptor KB injeksi merupakan yang paling tinggi di Jawa 

Timur pada tahun 2017  didapatkan sebesar 58,5%  (Profil Kesehatan Jatim, 2017). 

Pada Kota Surabaya juga didapatkan bahwa masyarakat lebih gemar menggunakan 

KB injeksi sebesar 64,7% (Profil Kesehatan Surabaya, 2018). Akseptor KB aktif 

didapatkan drop out sebanyak 34% pada 12 bulan pertama pemakaian. Akseptor 

KB yang terbanyak terjadi drop out adalah peserta KB pil sebanyak. 46% dan KB
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suntik sebesar 28%. Sebesar 33% angka drop out terjadi karena efek samping 

kesehatan. Efek samping terbanyak pada pemakaian kontrasepsi adalah 

peningkatan tekanan darah dan peningkatan berat badan (SDKI, 2017). Salah satu 

penyebab terbesar pada peningkatan tersebut adalah perubahan metabolism lipid 

dan retensi cairan (Beksinska et al, 2011) 

Kontrasepsi hormonal injeksi masih menjadi kontrasepsi dengan peminat 

tertinggi dikarenakan mempunyai efektifitas tinggi, mudah didapat dan dengan 

risiko invasif minimal. Kontrasepsi injeksi hormonal yang beredar di Indonesia 

terdapat  2 jenis yaitu kontrasepsi progesteron metode suntik 3 bulan dengan 

kandungan 150mg Depo Medroxy Progestin Asetat  yang diberikan secara 

intramuscular(Affandi, 2014). Kemudian terdapat kontrasepsi kombinasi yaitu 

gabungan antara hormon  progesteron dan estrogen yaitu metode suntik 1 bulan  

dengan kandungan 25 mg Depo Medroxyprogesterone Asetat dan 5 mg Estradiol 

Cypionate atau cyclofem (Marmi, 2018). 

Kontrasepsi injeksi hormonal merupakan kontrasepsi yang paling banyak 

digunakan di Indonesia (Riskesdas,2018). Namun, kontrasepsi injeksi hormonal 

mengandung beberapa efek samping yang akan muncul setelah terjadi penumpukan 

hormon dalam tubuh dan dapat berpengaruh terhadap proses metabolisme (Rocha 

et al, 2017). Kontrasepsi hormonal progesteron mempunyai efek samping antara 

lain, gangguan haid,depresi, keputihan, jerawat, rambut rontok, peningkatan berat 

badan. Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi perubahan serum pada lipid, 

sakit kepala, dan penurunan libido (Sulyaswati, 2014). Kontrasepsi kombinasi 

memiliki efek samping seperti pola haid tidak teratur, serangan jantung, stroke, 

bekuan darah, Hiperlipidemia, Penambahan berat badan. Kontrasepsi hormonal 
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memliki pengaruh terhadap metabolisme lemak terutama lipoprotein. (Speroff, 

2011). 

Pemberian hormon progesteron sintetik akan menekan sekresi hormon 

estrogen yang  akan mengakibatkan meningkatnya kadar kolesterol dalam darah 

(Santa dkk, 2014). Seperti halnya penggunaan jangka panjang injeksi DMPA dapat 

menginduksi peningkatan kadar  kolesterol dan mengurangi dilatasi arteri perifer, 

meningkatkan risiko tromboemboli vena, dan menurunnya kepadatan tulang 

(Regidor, 2018).  Kadar kolesterol abnormal pada wanita di Indonesia lebih tinggi 

dibandingkan pria. Pada wanita sebesar 39,6%  mempunyai kolesterol abnormal 

dan pada pria hanya didapatkan sebesar 30% (Riskesdas, 2013). Kadar yang 

abnormal tersebut dapat menjadi pemicu peningkatan penyakit kardiovaskular. 

Penyebab kematian nomor satu di Indonesia adalah disebabkan oleh penyakit 

kardiovaskular yaitu sebesar 36,3% (Institute of Health Metrics, 2016). Salah satu 

penyakit kardiovaskular terbanyak di Indonesia adalah Stroke. Angka kesakitan 

stroke di Indonesia meningkat dari 1,7% pada tahun 2013 menjadi 7% pada tahun 

2018 ( Riskesdas, 2018). 

Pada penelitian ini dipilih akseptor KB Injeksi >1 tahun pemakaian atau ≥4 

kali injeksi progestin dan ≥12 kali secara teratur. Pemilihan tersebut didasarkan 

pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Pakistan, terjadi gangguan 

metabolisme lipid yang signifikan setelah 12 bulan pemakaian. Dari penelitian 

tersebut didapatkan bahwa kadar progesteron dapat mempengaruhi perubahan 

metabolisme lipid. Penelitian serupa dilakukan di Harar Ethiopia didapatkan total 

kolesterol >200mg/dL  sebesar 33,7% dan rata-rata total kolesterol bekisar 

186mg/dL (Asare, 2019). 
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Kontrasepsi merupakan salah satu metode untuk menyukseskan  program 

pemerataan dan pengendalian penduduk di Indonesia. Penggunaan kontrasepsi 

harus memperhatikan dari berbagai aspek terutama pada aspek kesehatan dan 

keamanan pemakaian .Berdasarkan uraian diatas penelitian ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol pada akseptor KB Injeksi Kombinasi 

dan DMPA yang diharapkan akan menjadi salah satu referensi penentuan pemilihan 

alat kontrasepsi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “ Apakah 

terdapat perbedaan kadar kolesterol total pada akseptor KB Injeksi DMPA dan 

Injeksi kombinasi?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Membandingkan perbedaan kadar kolesterol total pada akseptor KB Injeksi 

DMPA dan Injeksi Kombinasi. 

1.3.2 Tujuan khusus  

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk : 

1) Mengetahui kadar kolesterol total pada akseptor KB Injeksi Kombinasi.

2) Mengetahui kadar kolesterol total pada akseptor KB Depo Medroxy

Progestin Asetat (DMPA).

3) Mengidentifikasi perbedaan kadar kolesterol total pada akseptor KB Injeksi

DMPA dan Injeksi Kombinasi.
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk menambah 

pengetahuan mengenai perbedaan kadar kolesterol total pada akseptor  KB Injeksi 

DMPA dan Injeksi Kombinasi dan dapat meningkatkan pemahaman untuk 

menentukan pemilihan metode kontrasepsi, serta sebagai bahan dokumentasi 

pendidikan 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1) Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi pada wanita usia subur 

dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai. 

2) Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu 

pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam konseling pelayanan kontrasepsi. 

 

1.5 Risiko Penelitian  

Penelitian ini memiliki risiko fisik bagi subjek penelitian yaitu rasa nyeri 

saat pengambilan sampel darah dan dapat berisiko infeksi pada tempat penusukan , 

subjek penelitian akan dibawa peneliti ke Pusat Kesehatan Masyarakat 

(PUSKESMAS) dan bertanggung jawab atas segala pengobatan. Segala 

kemungkinan risiko penelitian telah diantisipasi dengan persetujuan pada lembar 

Information For Consent. 
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