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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kependudukan merupakan dasar utama dalam berbagai hal aspek 

pembangunan yang ada di Indonesia. Kegiatan pembangunan baik yang bergerak 

di sektoral maupun lintas sektor terarah berkaitan dengan kependudukan. Negara 

jika terdapat penduduk memiliki kualitas yang baik maka dapat menciptakan 

sumber daya manusia (SDM) yang baik, sehingga pembangunan di dalam sebuah 

negara dapat berjalan dengan baik.  

Ahli mengemukakan pendapatnya mengenai kependudukan, seperti 

Konfusius, Plato, Aristoteles, Ibn Khaldun, Giovanni Botero dan lainnya. Ahli 

filsafat Kong Hu Cu (551-479 SM) mengemukakan bahwa jumlah penduduk yang 

optimum dan dikaitkan dengan pertanian. Jumlah penduduk yang besar jika 

memiliki kualitas yang baik maka dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan 

pembangunan yang ada disekitarnya. Pembangunan ketahanan pangan, ekonomi, 

sosial, budaya dan lainnya. Jumlah penduduk yang besar tidak diiringi dengan 

kualitas yang baik maka dapat menjadi beban ekonomi dan pembangunan dalam 

sebuah negara (Masri, 1982) 

Negara berkembang di dunia saat ini sedang dihadapkan pertumbuhan 

penduduk yang tinggi dengan tidak membentuk kualitas penduduk yang baik. 

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali memberikan dampak kepada 

permasalahan ekonomi dan sosial. Dua dasawarsa terakhir telah terjadi 
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perubahan ciri demografi penduduk akibat adanya penambahan jumlah, perubahan 

struktur dan komposisi penduduk (Suandi, 2010).  

Indonesia menurut International Data Base (2010) menempati peringkat 

keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India dan Amerika 

Serikat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan jumlah penduduk Indonesia 

tahun 2010 sebesar 237.641.326 jiwa dengan peningkatan sebesar 2,7% dari tahun 

2009. Total Fertility Rate (TFR) penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebesar 2,15 

atau naik 0,01 dari tahun 2009. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di 

Indonesia.  

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 1971-2010 
Tahun Jumlah Penduduk 
1971 119.208.229 
1980 147.490.298 
1990 179.378.946 
2000 206.264.595 
2010 237.641.326 

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1971 

sampai tahun 2010 mengalami pertumbuhan. Tahun 1971 sampai 1980, Indonesia 

mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 28.282.069 jiwa. Tahun 1980 sampai 

1990 dengan jumlah pertumbuhan penduduk sebesar 31.888.648 jiwa. Jumlah 

pertumbuhan penduduk juga dialami pada tahun 2000-2010 sebesar 31.376.731 

jiwa. Tahun 1990-2000 jumlah pertumbuhan penduduk menurun dengan total 

sebesar 26.885.649 jiwa. 

 Menurut Badan Pusat Statistik (2015), Provinsi Jawa Timur mengalami 

kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Tahun 2010 jumlah penduduk 

Provinsi Jawa Timur sebesar 37.476.757 jiwa atau mengalami pertumbuhan 
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2.693.117 jiwa dari tahun 2000. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2000-2010 sebesar 0,76 atau naik 0,06 dari periode 

1990-2000. Jumlah penduduk Jawa Timur sendiri merupakan 1,5 kali dari jumlah 

penduduk Malaysia yang hanya sebesar 28.300.000 jiwa. Laju Pertumbuhan 

Penduduk (LPP) negara Malaysia hanya sebesar 2,0 pada tahun 2000-2010. 

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan LPP di Jawa Timur Tahun 1980-2010 
Tahun Jumlah Penduduk LPP 
1980 29.188.852 1,49 
1990 32.503.815 1,08 
2000 34.765.998 0,70 
2010 37.476.757 0,76 

Sumber: Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Jawa Timur 

Surabaya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah 

kepadatan penduduk yang tinggi. Status kota metropolitan dengan berbagai 

kemudahannya menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke Kota 

Surabaya. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) 

pada tanggal 23 Januari 2015 jumlah penduduk Kota Surabaya sebesar 2.859.820 

jiwa. Jumlah yang berbeda ditunjukkan Badan Pusat Statistik dengan jumlah 

penduduk Surabaya pada tahun 2010 sebesar 2.765.908 jiwa dan meningkat pada 

tahun 2012 sebesar 3.110.187 jiwa.  

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor fertilitas (kelahiran), 

mortalitas (kematian) dan in-migration (migrasi masuk) dan out-migration (migrasi 

keluar). Pengaruh urbanisasi dalam laju pertumbuhan penduduk masih nol, selain 

itu faktor urbanisasi tidak dapat menjadi ujung tombak dalam pengendalian 

penduduk. Faktor tersebut dipengaruhi oleh adanya kemajuan dan perkembangan 

peradaban, sehingga faktor kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU.... MURSYIDUL IBAD



4 
 

 
 

selama ini dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk (BKKBN, 2014).  

Pengendalian fertilitas merupakan salah satu langkah untuk mengendalikan 

jumlah penduduk meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Fertilitas 

diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. 

Menurut BKKBN (2013) faktor yang mempengaruhi fertilitas dapat diketahui 

melalui variabel antara (intermediate variabel). Variabel yang dimaksudkan 

dikelompokkan dalam tiga tahap reproduksi yaitu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya hubungan kelamin (intercourse variable), konsepsi (conception 

variable) dan kelahiran (gestation variable).  

Program Keluarga Berencana yang dimulai pada tahun 1957 melalui 

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bertujuan untuk 

memperjuangkan terwujudnya keluarga sejahtera melalui 3 macam usaha 

pelayanan. Usaha pertama yang dilakukan adalah mengatur kehamilan atau 

menjarangkan kehamilan. Usaha pelayanan yang kedua adalah mengobati 

kemandulan pada pasangan suami istri. Usaha yang terakhir adalah memberi 

nasihat pernikahan pada pasangan suami istri (BKKBN, 1999).  

Pelaksanaan dari program pengendalian penduduk kenyataannya banyak 

kendala yang menyebabkan terhambatnya kelancaran program. Keluarga 

Berencana (KB) sampai akhirnya terdengar di masyarakat luas sebagai program 

pengendalian penduduk dengan peran aktif dari pihak istri. Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana (BKKBN) sehingga memiliki tugas yang berat untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal peran aktif dari pihak suami. 
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Wanita yang harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit. Pilihan sulit 

tidak hanya dalam hal terbatasnya jumlah metode yang tersedia, akan tetapi juga 

karena banyak metode tertentu yang tidak dapat diterima sehubungan dengan 

kebijakan nasional KB, kesehatan individual dan seksualitas wanita. Permasalahan 

tersebut ditanggulangi dengan peningkatan dan perluasan pelayanan KB sehingga 

menurunkan angka kesakitan pada wanita pemakai KB dan kematian ibu yang 

tinggi (BKKBN, 2005). 

Menurut BKKBN (2013) menyatakan bahwa peningkatan partisipsai pria 

dalam Program Keluarga Berencana merupakan salah satu langkah yang tepat 

untuk mengupayakan kesetaraan gender dan melaksanakan Millenium 

Development Goals (MDGs). Program Keluarga Berencana selama ini identik 

dengan peran kuat dari pihak wanita, dengan dibuktikan pada tahun 2002 peran pria 

dalam tingkat pemakaian alat kontrasepsi hanya sebesar 6,03%. Kontribusi pria 

terhadap angka tersebut sebesar 1,3% yang terdiri dari pemakaian kondom. 

Vasektomi merupakan tindakan yang sederhana, aman dan murah, akan 

tetapi pada kenyataannya peserta vasektomi lebih sedikit dibandingkan dengan 

program tubektomi atau sterilisasi pada wanita. Menurut BKKBN (2008) 

perbandingan dari sterilisasi pada pria atau yang lebih dikenal dengan vasektomi 

dan sterilisasi pada wanita atau yang lebih dikenal dengan tubektomi sebesar 1:8. 

Hasil SDKI tahun 2007 pencapaian peserta Keluarga Berencana pada pria sangat 

rendah mencapai 1,5% dengan 1,2% pada alat kontrasepsi kondom dan 0,3% pada 

alat kontrasepsi vasektomi. Alat kontrasepsi yang digunakan pada wanita sebesar 

95% sisanya. 
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Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tahun 2014 

menunjukkan partisipasi pria Kota Surabaya sebesar 7,72%. Persentase pria yang 

menggunakan alat kontrasepsi kondom sebesar 92,28%. Angka ini menunjukkan 

bahwa partisipasi pria dalam program KB berada di atas rata-rata nasional. Menurut 

Lutfi (2011) Surabaya dengan kemudahan akses informasi dan pendidikan 

memberikan dampak yang positif dalam pembangunan keluarga yang berkualitas. 

Penelitian yang ditulis berfokus kepada faktor yang mempengaruhi perilaku 

keikutsertaan pria dalam melakukan vasektomi. 

Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya memiliki prestasi yang baik dalam 

pengembangan bidang Keluarga Berencana khususnya vasektomi. Tahun 2013 dan 

2014, kelompok KB vasektomi meraih penghargaan juara I di tingkat Kota 

Surabaya dan Jawa Timur. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa peserta KB 

vasektomi di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya memiliki pengembangan 

kuantitas maupun kualitas yang seimbang.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terjadi beberapa tahun terakhir di 

Indonesia membuktikan bahwa program pengendalian penduduk kurang membuahkan 

hasil. Penelitian telah dilakukan untuk mengetahui penyebab dari tren tingginya laju 

pertumbuhan penduduk di Indonesia beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhan 

penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2000 sebesar 1,45% per tahun. Pada tahun 2010, 

laju pertumbuhan penduduk meningkat 0,4% menjadi 1,49% per tahun. 
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Kota Surabaya pada tahun 2012 menurut Badan Pusat Statistik (2015) jumlah 

penduduknya sebesar 3.110.187 jiwa. Jumlah penduduk Kota Surabaya meningkat 

344.279 jiwa dari tahun 2010. Peningkatan penduduk di Kota Surabaya menurut Lutfi 

(2011) dikarenakan adanya pertumbuhan pembangunan yang baik di sektor industri, 

ekonomi, pendidikan dan kesehatan.  

Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki andil dalam memberikan angka 

pertumbuhan fertilitas di Kota Surabaya. Tahun 2014 menurut BKKBN jumlah 

Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB di Kota Surabaya sebanyak 

392.206 jiwa. Sedangkan jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Surabaya 

sebesar 481.687 jiwa.   

Pengendalian jumlah pertumbuhan fertilitas melalui Pasangan Usia Subur (PUS) 

di Kota Surabaya dengan mengupayakan program keluarga berencana. Salah satu upaya 

yang dilakukan dalam program keluarga berencana adalah dengan peningkatan jumlah 

alat kontrasepsi mantap pria atau lebih dikenal dengan vasektomi. Berikut merupakan 

data 10 tertinggi jumlah akseptor vasektomi di Kota Surabaya pada tahun 2014 

berdasarkan wilayah Kecamatan. 

Tabel 2.1. Jumlah akseptor vasektomi setiap Kecamatan di Kota Surabaya 
No Kecamatan Prosentase 
1. Kenjeran 14,10% 
2. Tegalsari 8,36% 
3. Semampir 8,22% 
4. Pakal 6,22% 
5. Bubutan 5,68% 
6. Wonokromo 4,95% 
7. Sawahan 4,75% 
8. Tambaksari 4,68% 
9. Tandes 4,21% 
10. Genteng 4,14% 
Sumber: BKKBN (2014) 
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Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Kenjeran menempati urutan 

pertama dengan partisipasi pria ber-vasektomi sebesar 14,10%. Menurut data 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Kota Surabaya 

menempati urutan ke sembilan. Jumlah akseptor vasektomi di Kota Surabaya 

sebesar 896 orang.  

Peserta vasektomi di Kecamatan Kenjeran masuk dalam perkumpulan yang 

difasilitasi oleh kader KB setempat dan Bapemas KB Kota Surabaya. Perkumpulan 

peserta vasektomi bernama Kelompok KB Pria Arjuna Mesra Kecamatan Kenjeran 

yang berpusat di Kelurahan Bulak Banteng. Jumlah anggota Kelompok KB Pria 

Arjuna Mesra Kecamatan Kenjeran berjumlah 121 orang. Awal pembentukan tahun 

2013, jumlah anggota sebesar 26 orang. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah 

anggota bertambah 95 orang. Prestasi dari kelompok KB Pria diantaranya menjadi 

Kelompok KB Pria terbaik se-Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2013 dan 2014. Sehingga Kelompok KB Pria Arjuna Mesra Kecamatan Kenjeran 

mewakili Provinsi Jawa Timur ke tingkat nasional.  

Prestasi yang telah diraih Kecamatan Kenjeran dalam partisipasi 

keikutsertaan pria dalam ber-KB tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. 

Kemandirian dan pemberdayaan yang ada di Kelompok KB Pria Arjuna Mesra 

dapat menjadi pertimbangan dan contoh bagi daerah lain. Berdasarkan hal diatas 

maka dilakukan penelitian tentang “Faktor yang Mempengaruhi Pria Melakukan 

Vasektomi pada Akseptor KB di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya”. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Lawrence Green (1991) mengemukakan bahwa kesehatan seseorang atau 

masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya faktor perilaku (behavior 

causes) dan faktor di luar perilaku (non behavior causes). Faktor perilaku sendiri 

ditentukan oleh 3 faktor diantaranya predisposing factors (faktor pemudah), 

enabling factors (faktor pemungkin) dan reinforcing factors (faktor penguat). 

Pengaruh perubahan perilaku sendiri termasuk mempengaruhi perilaku baik secara 

individu maupun kelompok masyarakat secara luas. 

Faktor pemudah (predisposing factors) merupakan faktor pemicu/anteseden 

perilaku yang memberikan alasan atau motivasi untuk perilaku tersebut. 

Karakteristik faktor pemudah diantaranya jumlah anak hidup, umur, pendidikan, 

pendapatan, pengetahuan, sikap dan persepsi. Faktor penguat (reinforcing factors) 

adalah faktor yang memberikan keberlanjutan seseorang untuk berperilaku. Terdiri 

atas dukungan dan praktik petugas kesehatan kb. Faktor pemungkin (enabling 

factors) merupakan adalah anteseden perilaku yang memungkinkan motivasi untuk 

terlaksana. Terdiri atas ketersediaan sumber daya kesehatan vasektomi, ada 

pelayanan vasektomi, keterjangkauan, aksesbilitas pelayanan vasektomi dan 

ketersediaan metode. 

Faktor yang sudah dijelaskan diatas, dibatasi pada umur, tingkat pendidikan, 

pekerjaan. Variabel lain yang diteliti adalah dukungan, pengetahuan, sikap dan 

aksesbilitas pelayanan vasektomi. Pembatasan dilakukan pada responden yang 

sudah melakukan vasektomi dan istri sudah melakukan KB sesuai dengan data 
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register yang ada di kader KB dan PLKB Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya 

tahun 2014. Pembatasan dilakukan untuk mengetahui lebih jelas faktor yang 

mempengaruhi berdasarkan teori mendasar. 

 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh faktor demografi (umur, tingkat pendidikan dan 

pekerjaan), dukungan, pengetahuan, sikap dan aksesbilitas pelayanan vasektomi 

terhadap perilaku pria melakukan vasektomi pada Pasangan Usia Subur (PUS) 

akseptor KB di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya pada tahun 2014? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Umum  

Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pria melakukan 

vasektomi pada Pasangan Usia Subur (PUS) akseptor KB di Kecamatan Kenjeran, 

Kota Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini, antara lain: 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan karakteristik 

demografi (umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan), dukungan, 

pengetahuan, sikap dan aksesbilitas pelayanan vasektomi 

2. Menganalisis faktor yang berpengaruh antara faktor demografi (umur, 

tingkat pendidikan dan pekerjaan), dukungan, pengetahuan, sikap dan 
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aksesbilitas pelayanan vasektomi terhadap perilaku para pria melakukan 

vasektomi pada aksesptor KB 

 

1.4.3  Manfaat Penelitian 

1. Bagi instansi terkait 

a. Memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perilaku pria yang 

melakukan vasektomi di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya  

b. Sebagai salah satu bahan kajian untuk menyusun kebijakan dalam 

penanggulangan masalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 

di Kota Surabaya 

2. Bagi peneliti 

a. Sebagai pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan dengan 

metode kontrasepsi Keluarga Berencana khususnya vasektomi 

b. Meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pemantauan 

dan evaluasi program Keluarga Berencana pada alat metode kontrasepsi 

vasektomi 

3. Manfaat bagi peneliti lain 

Hasil dari penelitian dapat menjadi bahan referensi dalam melaksanakan 

ataupun mengembangkan penelitian sejenis tentang analisis faktor yang 

mempengaruhi pengguna alat kontrasepsi vasektomi. 
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