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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di 

dunia. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat. 

Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 1971-2010, terjadi peningkatan jumlah 

penduduk sebanyak dua kali lipat selama hampir 40 tahun, dari sekitar 118 juta 

pada tahun 1971 menjadi 237 juta pada tahun 2010 (BKKBN, 2013).  

Indonesia adalah negara berkembang yang menghadapi masalah tentang laju 

pertumbuhan penduduk yang pesat. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin 

tinggi dapat menimbulkan permasalahan jika tidak segera diatasi. Munculnya 

permasalahan diakibatkan dari peningkatan jumlah penduduk yang tidak 

diimbangi perkembangan yang baik. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menerapkan program Keluarga 

Berencana (KB). Program KB dilakukan untuk melakukan menjarangkan, 

menunda, atau menghentikan kehamilan. 

Pelayanan kontrasepsi merupakan salah satu program KB yang 

diselenggarakan oleh sektor pemerintah dan juga sektor swasta. Sumber 

pelayanan pemerintah terdiri dari rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah, 

puskesmas, dan lainnya, sedangkan sumber pelayanan swasta terdiri dari rumah 

sakit swasta, klinik swasta, dokter praktik swasta (DPS), bidan praktik swasta 

(BPS), dan lainnya.  
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Berdasarkan hasil SDKI tahun 2002/2003, 2007, dan 2012 diketahui bahwa 

penggunaan pelayanan kontrasepsi melalui sumber pelayanan swasta mengalami 

peningkatan. Pemanfaatan pelayanan swasta meningkat dari 63% pada tahun 

2002/2003 menjadi 69% pada tahun 2007, yang kemudian meningkat lagi pada 

tahun 2012 menjadi 73%. Hasil SDKI 2012 menunjukkan sumber pelayanan 

swasta yang paling banyak digunakan adalah BPS, bidan desa, dan apotek/toko 

obat yang masing-masing sebesar 32%, 19%, dan 12%. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2010 juga menunjukkan bahwa BPS merupakan tempat 

pelayanan kontrasepsi di sektor swasta yang paling banyak digunakan oleh 

akseptor KB, yaitu sebesar 52,5%. 

Meningkatnya pemanfaatan pelayanan swasta mengakibatkan penurunan 

pada pelayanan pemerintah. Berdasarkan Buletin Jendela Data dan Informasi 

Kesehatan (2013), terjadi pergeseran pemanfaatan pelayanan kontrasepsi dari 

pelayanan pemerintah ke pelayanan swasta sejak tahun 1997. Sumber pelayanan 

pemerintah menurun dari 26% pada tahun 2007 menjadi 22% pada tahun 2012. 

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan pergeseran sumber pelayanan 

kontrasepsi, salah satunya adalah perbedaan kualitas antara pelayanan pemerintah 

dengan swasta. Kualitas fasilitas pelayanan pemerintah dinilai masih kurang oleh 

sebagian masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2015) 

mengenai kualitas pelayanan KB disebutkan bahwa kualitas pelayanan KB di BPS 

cenderung lebih baik dibandingkan dengan pelayanan KB di sektor pemerintah, 

seperti Puskesmas. 
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Berbeda dengan hasil Riskesdas dan SDKI, berdasarkan Laporan Program 

KB Nasional, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 akseptor KB baru di 

Indonesia lebih banyak melakukan pelayanan kontrasepsi di klinik KB pemerintah 

dibandingkan di BPS. Meskipun begitu, pemanfaatan BPS sebagai tempat 

pelayanan kontrasepsi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2012 pelayanan kontrasepsi di BPS meningkat dari 23,22% menjadi 23,60% 

pada tahun 2013, dan kemudian menjadi 25,50% pada tahun 2014 (BKKBN, 

2014). 

Pada tahun 2014, di wilayah Jawa Bali hanya Provinsi Jawa Timur, Banten, 

dan Jawa Barat yang pemanfaatan klinik KB pemerintah oleh akseptor KB baru 

lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan BPS. Jawa Timur merupakan provinsi 

dengan persentase pemanfaatan klinik KB pemerintah tertinggi di wilayah Jawa 

Bali. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Program KB Nasional 

Provinsi Jawa Timur, sampai dengan Bulan Desember 2014, akseptor KB baru 

yang memanfaatkan pelayanan kontrasepsi di BPS hanya sebesar 28,12%, 

sedangkan yang memanfaatkan pelayanan kontrasepsi di klinik KB pemerintah 

sebesar 65,81%. 

Hasil pelayanan peserta KB baru menurut tempat pelayanan di kota Surabaya 

tahun 2012 – 2014 menunjukkan bahwa pelayanan kontrasepsi banyak dilakukan 

di klinik KB pemerintah dibandingkan di BPS. Pada tahun 2014, akseptor KB 

baru yang memanfaatkan pelayanan kontrasepsi di bidan praktik swasta hanya 

sebesar 0,47% dari 66.035 akseptor. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Kota Surabaya termasuk kota besar di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 

sebanyak 2.765.908 (Badan Pusat Statistik, 2010). Pada tahun 2014 jumlah 

pasangan usia subur (PUS) di Kota Surabaya sebanyak 481.687 PUS, dan 

berdasarkan hasil Laporan Program KB Nasional tahun 2014, jumlah akseptor KB 

baru di kota Surabaya yang memanfaatkan Bidan Praktik Swasta (BPS) sebagai 

tempat layanan kontrasepsi sebanyak 308 akseptor atau 0,47% dari jumlah 

akseptor KB baru seluruhnya (BKKBN, 2014). 

Bidan Praktik Swasta (BPS) adalah bidan yang telah memiliki surat ijin 

praktik bidan (SIPB) sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat dan 

diberikan ijin serta legal untuk membuka dan menjalankan praktik kebidanan 

mandiri (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 2007). Berdasarkan Laporan 

Program KB Nasional mengenai tempat pelayanan kontrasepsi diketahui bahwa 

jumlah BPS di kota Surabaya tahun 2014 sebanyak 280 BPS. Jumlah BPS yang 

tersedia dapat dikatakan tidak sebanding dengan akseptor KB baru yang 

memanfaatkan pelayanan kontrasepsi di BPS. 

Banyak faktor yang mungkin berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan 

kontrasepsi di BPS, salah satunya adalah kualitas dari pelayanan KB yang 

diberikan. Umumnya pelayanan KB yang ditersedia adalah pelayanan KB 

sederhana, yang memberikan pelayanan kontrasepsi metode sederhana (kondom, 

obat vaginal), pil KB, suntik KB, IUD, implan, serta upaya penanggulangan efek 

samping, komplikasi ringan, dan upaya rujukannya. Pelayanan KB sederhana ini 

dipimpin oleh minimal perawat kesehatan atau bidan. Selain pelayanan yang telah 
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disebutkan, perawat kesehatan atau bidan juga memberikan konseling mengenai 

penggunaan kontrasepsi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di 

atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Apakah terdapat hubungan 

antara persepsi tentang kualitas pelayanan KB dengan pemanfaatan BPS sebagai 

tempat pelayanan kontrasepsi?”. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan KB 

dengan pemanfaatan BPS sebagai tempat pelayanan kontrasepsi. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik responden yang memanfaatkan BPS menurut 

umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. 

2. Mengetahui persepsi tentang kualitas pelayanan KB di BPS, dilihat dari 

Reliability (keandalan), Assurance (jaminan), Tangible (berwujud), 

Empathy (empati), dan Responsiveness (perhatian). 

3. Mengetahui pemanfaatan BPS sebagai tempat pelayanan kontrasepsi. 

4. Mengetahui hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan KB 

dengan pemanfaatan BPS sebagai tempat pelayanan kontrasepsi. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI.... ADYRA ABDILLAH



6 
 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat membandingkan antara teori 

dengan kasus yang terjadi di masyarakat dan mengaplikasikan ilmu yang 

didapat selama kuliah. Peneliti dapat menambah pengetahuan tentang 

faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan BPS sebagai tempat 

pelayanan kontrasepsi, khususnya hubungan antara persepsi tentang 

kualitas pelayanan KB yang diberikan dengan pemanfaatan BPS. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat 

tentang hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan KB dengan 

pemanfaatan BPS sebagai tempat pelayanan kontrasepsi. 

3. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, 

pertimbangan, dan referensi bagi organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

terutama untuk kualitas pelayanan KB di BPS dan pemanfaatan BPS 

sebagai tempat pelayanan kontrasepsi. 

4. Bagi Responden 

Responden akan memperoleh pengetahuan melalui leaflet yang dibagikan 

tentang Keluarga Berencana (KB) dan kualitas pelayanan KB yang sesuai 

standar. 
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