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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia dilihat dalam situasi dan kondisi bidang kependudukan saat 

ini kualitasnya masih memprihatinkan. Angka pertumbuhan penduduk di 

Indonesia masih tinggi, yaitu di posisi keempat dengan jumlah penduduk 

terbanyak di dunia dengan 237,64 juta penduduk yang rata-rata jumlah 

kelahirannya dapat mencapai 4,5 juta jiwa per tahun, dengan laju pertumbuhan 

sekitar 31% setahun dan tingkat kelahiran 2,6 per wanita (BPS, 2010). 

Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yaitu 

pengendalian angka kelahiran melalui program KB dengan pemakaian kontrasepsi 

secara sukarela kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Program Kependudukan dan 

Keluarga Berencana (KB) yang sudah digalakkan sejak tahun 1970 telah 

mencapai keberhasilan yang ditandai dengan turunnya Laju Pertumbuhan 

Penduduk (LPP), turunnya Total Fertility Rate (TFR), serta meningkatnya 

Contraseptive Prevalence Rate (CPR) (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 

2013).  

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia menargetkan proyeksi nasional 

sebesar 0,5%. Kenyataannya nilai dari LPP Indonesia telah mencapai 1,49% di 

tahun 2010 (BPS, 2010). Sedangkan nilai LPP Jawa Timur berdasarkan BPS 

Provinsi Jawa Timur (2012), menyebutkan bahwa nilai LPP tidak ideal, Jumlah 

penduduk Jawa Timur tahun 2010 berjumlah 37565,8 jiwa dengan nilai LPP 
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0,76%, untuk tahun 2011 berjumlah 37840,7 jiwa dengan LPP 0,73%, pada 

tahun 2012 berjumlah 38106,6 jiwa dengan LPP 0,70%, tahun 2013 berjumlah 

38363,2 jiwa dengan nilai LPP sebesar 0,67%. Demikian halnya dengan angka 

kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dari 2,8 (SDKI 1997) menjadi 2,6 pada 

SDKI 2002-2003 dan sampai dengan SDKI 2012 bertahan di angka yang sama. 

Angka TFR terjadi penurunan dari waktu ke waktu, tetapi belum mencapai target 

nasional yaitu 2,1 (BKKBN, 2010).  

Program KB dilakukan untuk menunda kelahiran anak pertama, menjarangkan 

anak, membatasi atau mengakhiri jumlah anak yang diinginkan sasaran 

langsungnya yaitu PUS yang berusia 15-49 tahun (Bappeda, 2014). Hasil CPR 

menunjukkan peningkatan dari 54,7% pada tahun 1994, menjadi 57,4% pada 

tahun 2010 (BPS, 2012). Jumlah angka pemakaian KB aktif terus meningkat 

ditandai dengan jumlah peserta sebanyak 33,7 juta dari target 28 juta yang 

merupakan peserta KB aktif miskin, dan naik sebesar 14,3 juta untuk KB aktif 

rentan lainnya (BKKBN, 2013). 

Peningkatan hasil CPR juga terjadi di Jawa Timur. Hasil CPR untuk semua 

cara KB meningkat dari angka prevalensi 55,4% pada SDKI 1991 menjadi 65,3% 

pada SDKI 2012, sedangkan hasil CPR untuk cara KB yang modern dari angka 

prevalensi 53% menjadi 62,4% (BKKBN, 2014). Kenaikan CPR di Jawa Timur 

tersebut menunjukkan bahwa kesadaran PUS untuk ikut serta memakai 

kontrasepsi dalam pengaturan kelahiran sudah semakin baik, namun peningkatan 

tersebut untuk sebagian Kabupaten/ Kota di Jawa Timur belum mencapai target, 

seperti yang terjadi di Kota Pasuruan yang di tahun 2014 CPR sebesar 68,37%. 
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Pencapaian cakupan peserta KB aktif ditargetkan untuk dapat mencapai 70% 

sesuai dengan target nasional yang berlaku tahun 2014 - 2019 (Dinas Kesehatan 

Kota Pasuruan, 2014). 

Kota Pasuruan memiliki delapan wilayah kerja puskesmas yang dibina oleh 

Dinas Kesehatan Kota Pasuruan untuk melaksanakan program KB. Berdasarkan 

jumlah peserta KB aktif menurut wilayah kerja Puskesmas di Kota Pasuruan, 

diketahui bahwa untuk indikator cakupan peserta KB sebagian besar masih berada 

dibawah target 70%. Jumlah peserta KB Aktif menurut Puskesmas di Kota 

Pasuruan ditampilkan dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jumlah Peserta KB Aktif  (PA Aktif) Menurut Puskesmas Kota   
                 Pasuruan Tahun 2014 

No Puskesmas  Jumlah PUS Peserta KB Aktif  
Jumlah %  

1 Gadingrejo 4799 3212 66,93  
2 Karang Ketug 4407 2908 65,99  
3 Kebon Agung 4633 3116 67,26  
4 Sekargadung 4920 3466 70,45  
5 Bugul Kidul 6320 4397 69,57  
6 Kandangsapi 4666 3095 66,30  
7 Trajeng 3875 2553 65,88  
8 Kebonsari 2884 2269 78,68  

Jumlah Kota 
Pasuruan 36504 24956 68,37 

 

Sumber : Data Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Pasuruan 2014 

Tabel 1. diperoleh informasi bahwa terdapat dua Puskesmas yang sudah 

mencapai target yaitu Puskesmas Kebonsari (78,68%) dan Puskesmas 

Sekargadung (70,45%), sedangkan pencapaian terendah berada pada Puskesmas 

Trajeng (65,88%). Puskesmas Trajeng juga memiliki persentase rendah jika 

dibandingkan dengan persentase peserta KB aktif Kota Pasuruan (68,37%).  

Target 
Indikator 

SPM 

70% 
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Puskesmas Trajeng merupakan puskesmas dengan wilayah kerja yang 

penduduknya sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Pekerja nelayan tersebut 

merupakan pendatang dari berbagai daerah seperti Sulawesi, Kalimantan, Ternate, 

Nusa Tenggara dan Madura. Masyarakat nelayan identik dengan keluarga yang 

berpenghasilan rendah, memiliki jumlah anak lebih dari dua dan PUS masih 

banyak yang tidak memakai kontrasepsi, pengetahuan yang kurang, serta masih 

kentalnya budaya keluarga nelayan untuk menjunjung tinggi suami dan tokoh 

masyarakat atau tokoh agama (Kusnadi, 2002).  

Hasil penelitian dari Sriudayani (2003), menyebutkan bahwa tiga provinsi 

yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu masih banyak ditemui 

keterbatasan dalam hal pengambilan keputusan pelayanan kesehatan terutama 

untuk ikut serta memakai kontrasepsi. Berdasarkan pengamatan di lokasi 

penelitian, suami masih sebagai pengambil keputusan yang dominan dalam hal 

kesehatan dan mempunyai anggapan bahwa suami harus dihormati karena hal 

tersebut sudah berlaku umum dalam masyarakat. Hal ini akan memberikan 

tekanan dan permasalahan tersendiri bagi istri nelayan yang akan melakukan 

pelayanan KB dengan memakai kontrasepsi. Selain faktor budaya, faktor media 

massa yang memuat informasi KB juga kurang dipahami oleh masyarakat 

sehingga berpengaruh dalam keputusan untuk ikut serta memakai kontrasepsi. 

Program KB memang dapat dinyatakan berhasil, namun dalam 

pelaksanaannya hingga saat ini masih mengalami hambatan - hambatan yang 

dirasakan, seperti ditemukannya PUS yang masih produktif tidak ikut serta 

memakai kontrasepsi dan nilai cakupan KB yang masih dibawah target. Ancaman 
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terjadinya peningkatan jumlah penduduk dengan meningkatnya fertilitas dapat 

dilihat dari rendahnya tingkat prevalensi kepesertaan ber-KB, dimana banyaknya 

PUS lebih besar dibandingkan dengan jumlah peserta KB aktif (Woyanti, 2005). 

Adanya faktor budaya setempat seperti sistem keluarga tradisional patriarki 

yang ada di masyarakat serta rendahnya pengetahuan dan pemahaman informasi 

KB diduga dapat berhubungan dengan kepesertaan PUS dalam memakai 

kontrasepsi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui hubungan antara faktor budaya dan pemahaman informasi KB 

dengan kepesertaan istri nelayan dalam memakai kontrasepsi di wilayah kerja 

Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Wilayah kerja Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan membebani empat 

Kelurahan, yaitu Kelurahan Trajeng, Kelurahan Tambaan, Kelurahan Mayangan 

dan Kelurahan Ngemplakrejo. Wilayah kerja Puskesmas Trajeng berada di 

wilayah pesisir utara Kota Pasuruan yang dihuni oleh 3.875 jiwa PUS tahun 2014 

yang masyarakatnya sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan 

tradisional. Capaian dalam kepesertaan PUS yang memakai kontrasepsi di 

wilayah kerja Puskesmas tersebut memiliki persentase 65,88%, angka tersebut 

terendah dibandingkan dengan wilayah kerja Puskesmas lainnya dan masih 

kurang dari target SPM 70% (Data seksi kesehatan keluarga Dinas Kesehatan 

Kota Pasuruan, 2014). 
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Berdasarkan pengamatan di lapangan, diperoleh informasi bahwa empat 

kelurahan wilayah kerja Puskesmas Trajeng hampir seluruhnya beragama islam 

dan sebagian keluarga masih menganut budaya keluarga tradisional patriarki. 

Budaya patriaki terlihat cukup kental di wilayah tersebut dimana perempuan (istri) 

tunduk pada semua perkataan dan keputusan laki-laki (suami). Perempuan dewasa 

juga mengalami keterbatasan dalam mengakses media massa, hanya 

mengandalkan informasi dari kader dan petugas kesehatan sehingga kurang 

mendapat informasi tambahan bagaimana seharusnya perempuan menyikapi 

keputusannya dalam memakai kontrasepsi. 

Kondisi berbudaya patriarki diketahui setelah dilakukan wawancara terhadap 

10 istri nelayan (5 peserta KB dan 5 bukan peserta KB). Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa terdapat 7 dari 10 istri nelayan menganut budaya patriarki, 

dengan proporsi 4 orang (80%) tidak ikut serta memakai kontrasepsi, sisanya 3 

orang (60%) ikut serta memakai kontrasepsi. Sebanyak 7 orang (70%) 

mengatakan bahwa suami yang menentukan keikutsertaan KB, sedangkan 3 orang 

(30%) lainnya mengaku menjadi peserta KB atas keputusan dan inisiatif sendiri. 

Terhadap pemahaman informasi KB, seluruh responden mengetahui 

bahwa dengan memakai kontrasepsi merupakan cara pencegahan kehamilan. 

Sebanyak 7 orang (70%) mengaku kurang memahami informasi KB yang 

diperoleh melalui kader, bidan dan PLKB setempat. Sebanyak 2 orang (20%) 

hanya mampu menjelaskan tentang pengertian dan jenis kontrasepsi, dan hanya 1 

orang (10%) yang dapat menjelaskan pengertian, jenis, cara kerja, efek samping 
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kontrasepsi, keuntungan dan kerugian berkontrasepsi, serta mengetahui tempat 

untuk mendapatkan kontrasepsi secara tepat. 

Masalah kepesertaan memakai kontasepsi dapat merupakan keputusan 

yang sulit bagi istri nelayan yang tinggal dengan kebudayaan sistem keluarga 

tradisional patriarki. Kepesertaan memakai kontrasepsi pada istri nelayan perlu 

ditingkatkan karena dalam pelaksanaanya masih ditemui hambatan yang berkaitan 

dengan ikut andilnya keputusan keluarga terutama keputusan dari suami, serta 

kurangnya pemahaman istri nelayan mengenai informasi KB yang diperoleh dari 

PLKB, kader maupun petugas kesehatan di wilayah setempat. 

Penyebab selain budaya patriarki dan ketidakpahaman istri nelayan mengenai 

informasi KB, yaitu PLKB dan Puskesmas Trajeng tidak menetapkan target 

capaian untuk pemakaian kontrasepsi di wilayah kerjanya, sehingga kenyataan 

yang terjadi adalah masih ditemui istri nelayan yang memiliki jumlah anak lebih 

dari dua, jarak kehamilan anak yang dekat, dan masih enggan untuk memakai 

kontrasepsi karena disebabkan oleh banyak faktor. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dalam 

penelitian ini, variabel yang diteliti dibatasi hanya pada faktor budaya patriarki 

dan pemahaman informasi KB yang berhubungan dengan kepesertaan memakai 

kontrasepsi istri nelayan di wilayah kerja Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan. 
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1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

“Apakah Ada Hubungan Antara Faktor Budaya dan Pemahaman Informasi KB 

dengan Kepesertaan Memakai Kontrasepsi Pada Istri Nelayan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan ?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis  hubungan antara faktor budaya dan pemahaman informasi 

KB dengan kepesertaan memakai kontrasepsi istri nelayan di wilayah kerja 

Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan antara faktor budaya patriarki dengan kepesertaan 

memakai kontrasepsi istri nelayan di wilayah kerja Puskesmas Trajeng Kota 

Pasuruan. 

2. Menganalisis hubungan antara pemahaman informasi KB dengan kepesertaan 

memakai kontrasepsi istri nelayan di wilayah kerja Puskesmas Trajeng Kota 

Pasuruan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberi pengalaman bagi peneliti sebagai 

peneliti pemula dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan, serta dapat 

mengembangkan ketajaman berpikir kritis dan analitis dalam melihat masalah 

kesehatan masyarakat khusunya di bidang kependudukan. 

1.5.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah kepustakaan bagi bidang ilmu biostatistika dan kependudukan 

terutama yang berkaitan dengan kependudukan dan program Keluarga Berencana, 

dan sebagai informasi atau refrensi untuk dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian lebih lanjut pada faktor lain yang berhubungan dengan kepesertaan 

memakai kontrasepsi pada penduduk nelayan di wilayah pesisir. 

1.5.3 Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan  

Dapat digunakan sebagai masukan bagi petugas kesehatan dan juga tempat 

pelayanan kesehatan setempat dalam upaya peningkatan pencapaian program KB 

agar bisa disesuaikan dengan faktor budaya setempat dengan memberikan 

informasi KB sesuai dengan pemahaman penduduk nelayan di wilayah pesisir. 

1.5.4    Bagi Masyarakat 

Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat terutama di wilayah 

pesisir mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan informasi KB, 

pemakaian kontrasepsi, serta pemahaman akan pentingnya membangun keluarga 

kecil di wilayah tempat tinggalnya. 
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