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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Masalah besar yang dihadapi dunia pada abad kedua puluh ini salah satunya 

adalah masalah kependudukan. Menurut World Population Data Sheet, 2014 

permulaan abad ini (abad ke 19) diperkirakan jumlah penduduk dunia sekitar 7,2 

milyar jiwa. Jumlah penduduk di negara-negara kurang berkembang diprediksi 

akan meningkat dua kali lipat, dari 898 juta jiwa tahun ini menjadi 1,8 milyar jiwa 

tahun 2050. Jumlah itu akan meningkat menjadi 2,9 milyar jiwa tahun 2100. 

      Menurut Asia Research Institute (2013) jumlah penduduk Asia Tenggara pada 

tahun 2010 mencapai 593 juta jiwa, meningkat dua kali lipat sebanyak 10 juta 

jiwa dalam 38 tahun sejak tahun 1972, dan meningkat sebesar 48% selama 

seperempat abad sejak tahun 1985. Saat ini di Indonesia menduduki peringkat 

keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat (World Population Data Sheet, 

2014). Jumlah penduduk di Indonesia sampai tahun 2014 kurang lebih sebanyak 

237.556.363 jiwa yang terdiri dari 119.507.580 jiwa laki-laki dan 118.048.783 

jiwa perempuan.       

      Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang besar akan 

menuntut pemenuhan kebutuhan dalam jumlah yang besar pula. Untuk mengatasi 

masalah kependudukan pemerintah Indonesia membuat gerakan pembangunan 

kependudukan yang dikenal sebagai Keluarga Berencana (KB). Program KB ini 

dimulai pada tahun 1970. Menurut WHO, KB adalah tindakan yang membantu 
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individu atau pasangan suami – istri untuk, (1) menghindari kelahiran yang tidak 

diinginkan, (2) mendapatkan kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval 

diantara kelahiran, (4) mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan 

suami – istri, dan (5) menentukan jumlah anak dalam keluarga. Program KB tidak 

hanya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melainkan untuk 

meningkatkan kualitas keluarga maupun individu – individu sehingga dapat 

tercipta keluarga yang memiliki jumlah anak ideal, sehat, sejahtera, 

berpendidikan, berketahanan, serta terpenuhinya hak – hak reproduksi (Saefuddin 

dkk, 2004). 

      Menurut hasil Riskesdas tahun 2013 angka nasional pemakaian kontrasepsi di 

Indonesia mencapai 59,7%, meningkat dari tahun 2010 sebesar 55,8%. 

Penggunaan KB terdiri dari alat KB modern (59,3%) dan KB cara tradisional 

(0,4%). Kelompok KB hormonal terdiri dari KB modern jenis Implant, suntikan 

dan pil sedangkan kelompok non hormonal adalah vasektomi, tubektomi, IUD, 

diagfragma dan kondom(Balitbangkes RI, 2013). Walaupun kontrasepsi memiliki 

banyak manfaat dan keberhasilan dalam mengendalikan jumlah kelahiran, 

berbagai penelitian menunjukkan pemakaian kontrasepsi memberikan efek 

samping terhadap kesehatan.  

      Pada pengguna kontrasepsi IUD efek samping yang mungkin terjadi adalah 

perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak, pendarahan (spotting) antar 

menstruasi, dan saat haid lebih sakit (Saefuddin dkk, 2004). Efek samping 

pemakaian kontrasepsi implant diantaranya perubahan pola menstruasi, mual, 

pusing sisertai pandangan kabur, keputihan, depresi, jerawat perubahan libido dan 
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peningkatan berat badan. Sedangkan pada penggunaan kontrasepsi suntik, keluhan 

kesehatan yang sering dirasakan adalah tidak pernah haid, berat badan meningkat, 

mudah lelah, pusing, perdarahan dan mual. Pada kontrasepsi pil keluhan yang 

dirasakan adalah berat badan naik, perdarahan, hipertensi, pusing, mual dan tidak 

haid. Pada penelitian Sutriyani, 2013 menerangkan 40 dari 53 responden yang 

menggunakan kontrasepsi AKDR mengalami keluhan diantaranya mengalami 

perdarahan (haid) dalam jumlah banyak, mengalami nyeri/mulas pada perut, 

keputihan, ekspulsi dan suami mengeluh tidak nyaman saat berhubungan badan.  

     Keluhan kesehatan merupakan penyebab terbesar akseptor menghentikan 

pemakaian kontrasepsi. Menurut hasil SDKI 2012, 9,4 % akseptor memutuskan 

untuk berhenti memakai kontrasepsi setelah satu tahun penggunaan dikarenakan 

adanya keluhan kesehatan setelah pemakaian. Tinggi rendahnya angka berhenti 

pakai kontrasepsi merupakan indikator dari kualitas pemakaian kontrasepsi. 

      Karena latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai 

keluhan kesehatan subyektif pada akseptor kontrasepsi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan data hasil SDKI 2012 terdapat 62% wanita berstatus kawin 

menggunakan kontrasepsi. Kontrasepsi yang digunakan bermacam – macam 

mulai pil, suntik, implant, IUD, kondom dan tubektomi. 

     Di Sidoarjo, jumlah akseptor aktif hingga Desember 2014 sebesar 293.860.  

Sebagian besar masyarakat Sidoarjo 13,44 % menggunakan kontrasepsi jenis 

IUD, 7,1 % jenis tubektomi, 5,1 % jenis implant, 53,8% jenis suntik, 19,2 % jenis 
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pil (BKKBN, 2014). Berdasarkan tempat pelayanan, sebagian besar akseptor 

mendapatkan pelayanan dari Praktek bidan swasta yaitu sebesar 54,6% 

(Balitbangkes, 2013). Serta didukung dengan data SDKI 2012, sumber pelayanan 

kontrasepsi berasal dari bidan praktek swasta. 

   

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

      Pada penelitian ini variabel dependen yaitu keluhan kesehatan subyektif. 

Peneliti melihat keluhan kesehatan yang dirasakan oleh akseptor setelah 

menggunakan kontrasepsi. Untuk variabel independen yang akan diteliti 

difokuskan pada metode kontrasepsi, lama pemakaian kontrasepsi dan riwayat 

kontrasepsi sebelumnya. Metode kontrasepsi yang di teliti adalah kontrasepsi pil, 

suntik, implant, IUD, tubektomi dan kondom. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Adakah risiko keluhan 

kesehatan subyektif pada akseptor KB berdasarkan metode, lama 

pemakaian dan riwayat kontrasepsi sebelumnya?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis risiko keluhan kesehatan subyektif pada akseptor KB 

berdasarkan metode kontrasepsi, lama pemakaian dan riwayat kontrasepsi 

sebelumnya. 
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1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik individu ibu yang menggunakan 

kontrasepsi di RW 6 Keluharan Kalitengah Kabupaten Sidoarjo  

2. Menghitung proporsi keluhan kesehatan subyektif pengguna 

kontrasepsi terkait metode kontrasepsi 

3. Menghitung proporsi keluhan kesehatan subyektif pengguna 

kontrasepsi  terkait lama pemakaian. 

4. Menghitung proporsi keluhan kesehatan subyektif pengguna 

kontrasepsi terkait riwayat kontrasesi sebelumnya. 

5. Menganalisis risiko keluhan kesehatan subyektif terkait metode 

kontrasepsi.  

6. Manganalisis risiko keluhan kesehatan subyektif terkait lama 

pemakaian kontrasepsi.  

7. Menganalisis risiko keluhan kesehatan subyektif terkait riwayat 

kontrasepsi sebelumnya.  

 

1.5 Manfaat penelitian 

a. Manfaat bagi institusi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai keluhan 

kesehatan terhadap metode kontrasepsi serta dapat dijadikan dasar 

pengembangan untuk penelitian berikutnya. 
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b. Manfaat bagi peneliti  

Hasil dari penelitian ini menambah wawasan dan pemahaman peneliti 

mengenai keluhan kesehatan terhadap metode kontrasepsi. Dan penelitian 

ini menjadi sana aplikasi ilmu yang telah didapatkan peneliti selama masa 

perkuliahan. 

c. Manfaat bagi responden 

Menambah pengetahuan keluhan kesehatan subyektif dan cara penanganan 

keluhan kesehatan subyektif yang dialami oleh pengguna kontrasepsi  
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