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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak 

di dunia. Indonesia menduduki peringkat keempat dalam hal jumlah penduduk 

pada tahun 2014  yaitu sejumlah 251 juta jiwa dibawah negara China, India dan 

Amerika Serikat (Population Reference Bureau, 2014). Laju pertumbuhan 

penduduk juga masih tinggi yaitu sebesar 1,49 persen dengan Total Fertility Rate 

(TFR) pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 2,60. Sebelumnya, pada 

tahun 2010 TFR indonesia adalah 2,41 (BPS, 2012). 

Salah satu masalah yang muncul karena jumlah kelahiran dan laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah kepadatan penduduk. Kepadatan 

penduduk Indonesia pada tahun 2013 adalah 130,2 orang  per km persegi.  

Kepadatan penduduk tidak begitu besar karena wilayah Indonesia begitu luas 

namun persebaran penduduk belum merata sehingga kepadatan penduduk 

khususnya di kota besar masih sangat tinggi. (BPS, 2013).  

Pengendalian pertambahan jumlah penduduk perlu dilakukan agar tidak 

terjadi ledakan penduduk. Salah satu cara pengendalian pertambahan jumlah 

penduduk adalah program keluarga berencana (KB). Pemerintah memiliki 

tanggung jawab dalam perkembangan dan pembangunan keluarga yang salah satu 

fungsinya adalah untuk pengendalian jumlah penduduk (UU nomor 52 tahun 

2009). 
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Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggalakkan program 

KB namun juga banyak kendala yang muncul. Unmet need KB dapat 

menyebabkan kegagalan program KB yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 

Unmet need adalah wanita yang berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi 

atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi 

(Depkes RI, 2012). Salah satu kendala keberhasilan program KB adalah masih 

tingginya angka unmet need KB. 

 Berdasarkan data SDKI 2012 diketahui bahwa angka unmet need KB 

nasional tahun 2012 adalah sebesar 11,4%. Angka ini sebenarnya sudah 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar 12,5%, 

namun tetap harus diminimalkan lagi hingga setidaknya unmet need KB berada 

pada angka 5% atau lebih kecil.  BKKBN terus berusaha untuk menurunkan 

angka unmet need KB karena dinyatakan sebagai salah satu faktor penyebab tidak 

langsung dari 75% kematian ibu di Indonesia (Rismawati, 2013).  

Kehamilan yang tidak diinginkan tidak hanya dapat dialami oleh pasangan 

yang belum menikah saja namun juga pasangan suami istri yang telah sah 

menikah. Kedua kelompok tersebut memiliki permasalahan masing-masing jika 

terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satu penyebabnya adalah unmet 

need KB. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan perencanaan di 

dalam keluarga terkait dengan jumlah anggota keluarga yang diinginkan, waktu 

yang dianggap tepat untuk memiliki anak serta metode kontrasepsi yang akan 

digunakan. 
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Salah satu faktor penting dalam upaya program keluarga berencana adalah 

pemilihan alat kontrasepsi yang tepat diwaktu yang tepat. Waktu yang sering 

diabaikan oleh PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi adalah pasca persalinan. 

Sebagian besar masyarakat berpersepsi bahwa, kondisi reproduksi ibu setelah 

persalinan tidak subur atau kecil kemungkinan dapat hamil kembali. Faktanya 

masing-masing wanita memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Wanita 

setelah melahirkan dapat kembali subur bahkan sebelum menstruasi pertamanya 

setelah melahirkan. Jika pasangan suami atau istri tidak menggunakan alat 

kontrasepsi pasca kelahiran maka berpotensi besar untuk terjadi unmet need KB 

yang berujung pada unwanted pregnancy. Kontrasepsi pasca persalinan adalah 

kontrasepsi yang digunakan oleh ibu pasca persalinan terhitung mulai dari 0-42 

hari pasca persalinan (BKKBN, 2012). 

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan ibu untuk menggunakan atau 

tidak menggunakan kontrasepsi pasca persalinan. Faktor ekonomi, karakteristik 

demografi, akses ke fasilitas kesehatan, akses informasi tentang kontrasepsi pasca 

persalinan, pengetahuan ibu, riwayat reproduksi, demand for children, supply for 

children, cost of regulation fertility diduga dapat mempengaruhi keputusan ibu 

untuk memakai alat kontrasepsi pasca persalinan (Bongaarts.,dkk,  1983). 

Penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan dianggap sebagai langkah 

strategis untuk mengurangi AKI dengan cara mencegah ibu terlalu sering 

melahirkan dan terlalu dekat jarak kelahiran anak (Depkes, 2012). Sehingga perlu 

dilakukan upaya untuk peningkatan cakupan penggunaan alat kontrasepsi pasca 

persalinan. 
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Jawa Timur merupakan  provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua 

di Indonesia yaitu sebesar 37.476.757 jiwa pada tahun 2010 dengan laju 

pertumbuhan penduduk 0,76% (BPS, 2010). Angka kematian ibu provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2013 mencapai 97,39 per 100.000 kelahiran hidup (Profil 

kesehatan Jawa timur, 2013).  

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu  kabupaten yang ada di Provinsi 

Jawa Timur dengan wilayah terluas se Provinsi Jawa Timur yaitu 5782 km2.  

Angka kematian ibu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 masih tinggi dan diatas 

AKI Provinsi Jawa Timur  yaitu sebesar 142,1 per 100.000 kelahiran hidup. 

Angka kematian ibu Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dari tahun 

2012 ke tahun 2013, pada tahun 2012 angka kematian ibu Kabupaten Banyuwangi 

sebesar 81 per 100.000 kelahiran hidup. (Profil Kesehatan Kabupaten 

Banyuwangi, 2013). 

Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan. Salah satu kecamatan di 

Kabupaten Banyuwangi yang menyumbang AKI terbesar di tahun 2013 adalah 

Kecamatan Kalipuro. Sebanyak 3 kematian dari 33 kematian ibu di Kabupaten 

Banyuwangi.  Dua kematian  ibu terjadi di wilayah kerja puskesmas Klatak dan 

satu kematian terjadi di wilayah kerja puskesmas Kelir. Penggunaan alat 

kontrasepsi pasca persalinan merupakan salah satu upaya pencegahan untuk 

mengurangi AKI, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang faktor 

yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan di wilayah 

kerja Puskesmas Klatak Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi 

Jawa Timur. 
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1.2  Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah penelitian berdasar pada data berikut: 

1. Total fertility rate (TFR) Kabupaten Banyuwangi masih tinggi yaitu >2,1 

artinya rata-rata jumlah anak yang dimiliki wanita reproduksi adalah 2,1 

anak. Sedangkan rata-rata Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 2,0 (Susenas, 

2010). 

2. Rata-rata usia kawin pertama Kabupaten Banyuwangi adalah 18,3 tahun 

sedangkan Jawa Timur 18,9 tahun (Susenas,2011). Hal ini berpotensi 

meningkatkan TFR karena usia pernikahan pertama yang masih muda 

berpotensi lebih banyak melahirkan. 

3. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyuwangi adalah 142,1 per 100.000 

kelahiran hidup (Profil Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2013). 

Sedangkan AKI Provinsi Jawa Timur adalah 97,39 per 100.000 kelahiran 

hidup. Hal ini menandakan bahwa AKI Kabupaten Banyuwangi diatas AKI 

Provinsi Jawa Timur. 

4. Kecamatan Kalipuro merupakan salah satu kecamatan yang selama tiga 

tahun terakhir menyumbang AKI terbesar di Kabupaten Banyuwangi. 

5. Wilayah kerja puskesmas Klatak di Kecamatan Kalipuro menyumbang 2 

dari 33 kematian ibu di Kabupaten Banyuwangi (Profil Kesehatan 

Kabupaten Banyuwangi, 2013). 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1  Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada analisis faktor penggunaan 

alat kontrasepsi pasca persalinan di wilayah kerja puskesmas Klatak Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Adapun determinan yang diduga berhubungan 

dengan pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan adalah karakteristik ekonomi, 

karakteritik demografi (pendidikan ibu dan usia ibu), pekerjaan ibu, akses 

informasi, riwayat reproduksi, keinginan akan anak (demand for children), 

kemampuan menghasilkan anak (supply for children) dan Biaya pengaturan 

kelahiran (cost of regulation fertility). 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Faktor apa yang 

berpengaruh terhadap status penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan di 

wilayah kerja Puskesmas Klatak, Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 

Provinsi Jawa Timur”. 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi pasca 

persalinan di wilayah kerja Puskesmas Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten 

Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan karakteristik 

ekonomi, demografi, akses ke fasilitas kesehatan, akses informasi, riwayat 

reproduksi, keinginan akan anak (demand for children), kemampuan 

menghasilkan anak (supply for children) dan Biaya pengaturan kelahiran 

(cost of regulation fertility). 

2. Menganalisis pengaruh faktor ekonomi, demografi, akses ke fasilitas 

kesehatan, akses informasi, riwayat reproduksi, keinginan akan anak 

(demand for children), kemampuan menghasilkan anak (supply for 

children) dan Biaya pengaturan kelahiran (cost of regulation fertility) 

terhadap penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

A.  Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan sebagai bahan pembelajaran dalam penerapan 

ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan khususnya tentang Keluarga 

Berencana (KB) dan pengendalian penduduk serta faktor yang mempengaruhinya. 

B.  Bagi Puskesmas Klatak serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 

(BPPKB) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Puskesmas 

Klatak dan BPPKB sebagai informasi dalam melakukan upaya promotif untuk 

meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan peningkatan program 

kesehatan ibu dan anak (KIA). 
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C.  Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut bidang kontrasepsi dan alat kontrasepsi pasca persalinan. 

D.  Bagi Responden Penelitian 

Responden dapat mengetahui informasi mengenai penggunaan alat 

kontrasepsi pasca persalinan serta pentingnya kontrasepsi pasca persalinan untuk 

pengaturan kelahiran. Dengan demikian, responden yang belum menggunakan 

alat kontrasepsi akan termotivasi untuk menggunakan.  
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