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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

   Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai 

masalah ledakan penduduk, yang dapat dilihat dari Data kepadatan 

penduduk berdasarkan data SP, mengalami peningkatan dari 107 jiwa per 

km2 pada tahun 2000, menjadi 124 jiwa per km2 pada tahun 2010. (BKKBN, 

2013) 

   Pertumbuhan penduduk termasuk salah satu dari masalah 

kependudukan karena dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan 

berpengaruh pada kesejahteraan penduduk. Namun pemerintah telah 

mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi melalui program 

keluarga berencana (KB) yang dilaksanakan awal tahun 1970-an dan 

termasuk program nasional. (BKKBN, 2007) 

   Program keluarga berencana (KB) juga bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas keluarga maupun individu yang tercipta keluarga 

dengan anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan 

terpenuhi hak-hak reproduksinya serta penduduk tumbuh seimbang. 

(Saefuddin dkk, 2004) 

   Salah satu program keluarga berancana (KB) adalah penggunaan 

alat Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 
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2004-2009 kontrasepsi diantaranya adalah sterilisasi, IUD (Intra Uterine 

Device),  implant (susuk). 

   Alat Kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) merupakan salah satu 

jenis alat kontrasepsi yang efektif digunakan bagi ibu menyusui karena Alat 

kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) tidak mengandung hormon sehingga 

tidak akan mengurangi jumlah serta kualitas air susu ibu. 

   Alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) pada generasi terbaru 

memiliki efektivitas lebih dari 99% untuk mencegah kehamilan pada 

pemakaian 1 tahun lebih, maka dari itu alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine 

Device) adalah alat kontrasepsi yang lebih efektif serta aman dan nyaman 

untuk digunakan. (Glasier dan Gebbie, 2005) 

Alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) kurang diminati oleh 

masyarakat sehingga penggunaan IUD terus menurun selama 20 tahun 

terakhir, dari 28,3 persen pada tahun 1991 dan di tahun 2013 sebesar 6,7 

persen, padahal IUD (Intra Uterine Device) adalah metode kontrasepsi yang 

paling efektif. 

   Pengguna alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) di Jawa 

Timur sangat rendah yang hanya 3,9 % dibandingkan dengan alat 

kontrasepsi yang lain, yakni alat yang mengandung hormon diantaranya 

adalah suntik sebanyak 31,9 %. (BKKBN, 2013) 

   Rendahnya pengguna alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) 

terjadi di Kabupaten Gresik yang hanya sebesar 4,84 persen pengguna KB 

aktif IUD (Intra Uterine Device) sampai dengan bulan September 2013 dan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HIPERMENOREA PADA PENGGUNA ALAT KONTRASEPSI IUD 
(INTRA UTERINE DEVICE) DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK

AZZAH TASWIRUL BARIRO



3 
 

 
 

pada tahun 2014 tercatat sebanyak 3,86 persen yang terhitung sampai 

dengan bulan september 2014. Sehingga terjadi penurunan pengguna KB 

aktif IUD di Kabupaten Gresik yang termasuk salah satu kabupaten di Jawa 

Timur. (BKKBN 2013-2014) 

   Terjadinya penurunan pengguna KB IUD (Intra Uterine Device) 

ini disebabkan karena akseptor tidak nyaman terhadap efek samping dari 

penggunaan alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device). Efek samping  

penggunaan alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) tidak jauh dengan 

masalah kesehatan reproduksi yang selama ini juga menjadi keluhan para 

pengguna dan diantaranya adalah gangguan menstruasi akibat peningkatan 

jumlah darah haid atau hipermenorea.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Intan, dkk pada tahun 2011 

terdapat gambaran keluhan pada pengguna alat kontrasepsi IUD (Intra 

Uterine Device) yaitu perubahan siklus menstruasi, peningkatan jumlah 

darah haid (hipermenorea), spooting, dismenorea, gangguan hubungan 

seksual, leukorea dan tekanan darah. Diantara keluhan tersebut peningkatan 

jumlah darah (hipermenorea) termasuk keluhan yang sangat banyak 

dirasakan yakni sebanyak 43,08 persen. 

   

1.2 Identifikasi Masalah 

   Macam-macam alat kontrasepsi di saat ini adalah cara modern dan 

tradisional. Alat kontrasepsi secara modern meliputi alat kontrasepsi 

hormonal dan non hormonal, yang termasuk alat kontrasepsi hormonal 
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adalah pil KB, suntik dan implant. Sedangkan untuk alat kontrasepsi non 

hormonal adalah alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device), sterilisasi dan 

kondom. (SDKI, 2012) 

   Dalam setiap pemakaian alat kontrasepsi hormonal dan non 

hormonal  memiliki keuntungan dan kerugian. Salah satu kerugian 

pemakaian alat kontrasepsi  non hormonal IUD (Intra Uterine Device) 

adalah gangguan menstruasi akibat peningkatan jumlah darah haid  

(hipermenorea). 

   Ganguaan pengguaan IUD (Intra Uterine Device) yang paling 

sering adalah peningkatan jumlah darah haid. Jumlah darah yang keluar 

pada pemakaian alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) berjenis polos 

lebih banyak dibandingkan IUD (Intra Uterine Device) yang mengandung 

tembaga, namun IUD (Intra Uterine Device) yang mengandung tembaga 

lebih memperpanjang masa haid dibanding dengan IUD (Intra Uterine 

Device) berjenis polos. (Siswosudarmo, 2001) 

   Pengguna alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) yang paling 

banyak digunakan pada saat ini adalah IUD yang mengandung tembaga, 

namun pengguna merasa terganggu pada kesehatan reproduksinya yang 

salah satunya adalah gangguan menstruasi diakibatkan peningkatan jumlah 

darah haid (hipermenorea) yang bisa mengakibatkan penurunan tekanan 

darah. 
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Hipermenorea pada pengguna alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine 

Device) juga dapat mengganggu kesehatan ibu karena gangguan menstruasi 

akibat pemakaian alat kontrasepsi. 

1.3  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut 

peneliti berminat melakukan penelitian bagaimana hipermenorea pada 

pengguna alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) ?. 

  

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mempelajari hipermenorea pada pengguna alat kontrasepsi IUD (Intra 

Uterine Device). 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden yang menggunakan alat 

kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) menurut umur, pendidikan, 

pekerjaan dan jumlah anak. 

2. Mengidentifikasi jenis alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) yang 

digunakan oleh responden. 

3. Mengidentifikasi lama responden memakai alat kontrasepsi IUD (Intra 

Uterine Device) 

4. Mempelajari hipermenorea pada responden setelah menggunakan alat 

kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) dan kondisi saat penelitian. 
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1.4.3 Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh serta menambah pengetahuan terutama pada 

alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device). 

 

2. Bagi Masyarakat 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui 

gambaran hipermenorea pada pengguna alat kontrasepsi IUD (Intra 

Uterine Device). 

 

3. Bagi Instansi 

 Dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi instansi 

yang terkait khususnya pada penanganan program keluarga berencana 

(KB). 
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