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ABSTRAK

Latar Belakang: Kontrasepsi merupakan metode yang bertujuan untuk menghindari atau
mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor di kota
Banjarmasin adalah kontrasepsi suntik 3 bulan. Penggunaan kontrasepsi suntik dapat berkaitan
dengan usia, paritas, pekerjaan dan tingkat pendidikan akseptor. Hasil studi pendahuluan yang telah
dilakukan dari hasil tanya jawab dengan 2 akseptor di dapatkan bahwa karaktreristik akseptor itu
sendiri berbeda-beda berdasarkan usia, paritas, pekerjaan dan tingkat pendidikan.
Tujuan: Mengetahui karakteristik akseptor KB aktif dalam penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan
di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.
Metode: Jenis penelitian deskriptif. Populasi adalah seluruh akseptor KB aktif kontrasepsi suntik 3
bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin berjumlah 521 orang. Sampel berjumlah 30 orang dan
teknik pengambilan accidental sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Data
dianalisis menggunakan analisa univariat.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa akseptor KB suntik di Puskesmas Pekauman sebagian
besar memiliki usia yang tidak berisiko (21-35 tahun) yaitu berjumlah 18 orang (60%). Sebagian
besar memiliki status paritas primipara yaitu berjumlah 16 orang (53,3%), sebagian besar tidak
bekerja yaitu berjumlah 25 orang (83,3%), akseptor KB suntik sebagian besar memiliki tingkat
pendidikan dasar (SD-SMP) yaitu berjumlah 20 orang (66,7%).
Simpulan: Puskemas Pekauman disarankan untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang
penggunaan kontrasepsi yang sesuai dengan karakteristik akseptor.

Kata kunci: Karakteristik, Kontrasepsi, Suntik 3 Bulan.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009

tentang perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga menyatakan bahwa

pembangunan keluarga adalah upaya

mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup

dalam lingkungan yang sehat. Undang-undang

ini mendukung program Keluarga Berencana

(KB) sebagai salah satu upaya untuk

mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

KB merupakan upaya yang mengatur

kelahiran anak, jarak dan umur ideal

melahirkan, mengatur kehamilan, melalui

promosi perlindungan dan bantuan sesuai hak

produksi untuk mewujudkan keluarga

berkualitas. Pengaturan kehamilan dalam

program KB dilakukan dengan menggunakan

alat kontrasepsi (Kemenkes RI, 2015).

Kontrasepsi merupakan upaya

pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel

sperma (konsepsi) atau pencegahan

menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke

dinding rahim. Metode kontrasepsi dapat

dibagi menjadi metode sederhana dan metode

modern. Kontrasepsi sederhana adalah suatu

cara yang dapat dikerjakan sendiri oleh peserta

keluarga berencana, tanpa pemeriksaan medis

terlebih dahulu sedangkan kontrasepsi modern

merupakan alat kontrasepsi yang perlu

pemeriksaan petugas medis terlebih dahulu.

Metode sederhana dibagi menjadi metode

tanpa alat dan dengan alat sedangkan metode

modern dibagi menjadi alat kontrasepsi dalam

rahim dan kontrasepsi mantap (MOP dan

MOW), kontrasepsi hormonal (pil, implan dan

suntikan) (Mulyani & Rinawati, 2013).

Berdasarkan data terbaru dari Family

Planning 2020 (FP2020) hingga Juli 2017,

lebih dari 309 juta wanita dan perempuan di 69

negara mengakses alat kontrasepsi modern

atau meningkat 38.8 juta ketimbang lima tahun

sebelumnya. Penggunaan kontrasepsi modern

mencegah 84 juta kehamilan yang tidak

diinginkan, 26 juta aborsi yang tidak aman,

dan 125.000 kematian maternal. Lebih dari

separuh gadis dan wanita yang dianggap

'pengguna tambahan' ada di Asia, sebanyak

21,9 juta dan Indonesia termasuk salah satunya

(Amindoni, 2017).

Data peserta KB aktif di Indonesia tahun

2016 sebanyak 36.306.662 pasangan usia

subur (74,80%). Metode kontrasepsi yang
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paling sedikit digunakan oleh peserta KB aktif

tersebut adalah Metoda Operasi Pria (MOP)

sebanyak 0,64%, kemudian kontrasepsi

kondom sebanyak 3,23% sedangkan metode

kontrasepsi yang paling banyak digunakan

oleh peserta KB aktif adalah suntikan

sebanyak 47,96% (Kementerian Kesehatan RI,

2017).

Suntik Depo Medroxy Progesterone

Acetate (DMPA) merupakan metode

kontrasepsi yang diberikan secara

intramuscular setiap tiga bulan. Keluarga

berencana suntik merupakan metode

kontrasepsi efektif yatu metode yang dalam

penggunaannya mempunyai efektifitas atau

tingkat kelangsungan pemakaian relatif lebih

tinggi serta angka kegagalan relatif lebih

rendah bila dibandingkan dengan alat

kontrasepsi sederhana (Mulyani & Rinawati,

2013).

Beberapa faktor karakteristik seseorang

memilih metode kontrasepsi suntik

diantaranya meliputi, pendidikan,

pengetahuan, ekonomi, paritas, dan usia

(Handayani, 2012). Penggunaan alat

kontrasepsi oleh akseptor secara tidak

langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor

salah satu diantaranya adalah karakteristik

akseptor KB itu sendiri seperti usia,

pengetahuan, pendidikan, sosial ekonomi,

paritas, serta budaya dan jarak tempuh

berhubungan erat dengan penggunaan jenis

alat kontrasepsi (Limoy, 2017).

Mengetahui epidemiologi penting untuk

segala aspek kesehatan, selain dijadikan

sebagai landasan teori penemuan faktor risiko,

dapat pula menjadi indikator kesehatan suatu

negara. Penting mengetahui karakteristik

untuk mengetahui preferensi atau mayoritas

pasien yang menjalani setiap prosedur sebagai

data statistik yang berguna dalam informed

consent atau menentukan efektivitas terapi

(Putri, 2013).

Pihak puskesmas perlu memahami

karakteristik pasien untuk pengambilan

keputusan terkait pelayanan agar pelayanan

puskesmas yang diberikan sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan masyarakat pada

umumnya serta pasien pada khususnya

(Hidayati, 2014).

Data dari Dinas Kesehatan Kota

Banjarmasin tahun 2016 menunjukkan bahwa
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akseptor KB aktif berjumlah 99.495 orang dan

yang memiliki jumlah terbanyak akseptor KB

aktif berada pada wilayah kerja Puskesmas

Pekauman sebanyak 8.586 orang (8,6%). Dari

jumlah tersebut sebanyak 4.440 orang (51,7%)

adalah akseptor KB suntik.

Berdasarkan uraian tersebut maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “Karakteristik Akseptor KB

Aktif dalam Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3

Bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin”.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif. Populasi adalah seluruh akseptor

KB aktif kontrasepsi suntik 3 bulan di

Puskesmas Pekauman Banjarmasin berjumlah

521 orang. Sampel berjumlah 30 orang

diambil menggunakan teknik accidental

sampling. Variabel penelitian adalah

karakteristik akseptor (usia, paritasm

pekerjaan, tingkat pendidikan).

Jenis data dalam penelitian ini adalah

data kuantitatif. Sumber data terdiri dari data

primer dan sekunder. Instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini berupa lembar

ceklist.

Analisa data yang digunakan dalam

penelitian adalah analisis statistik deskriptif.

Analisis ini hanya menjelaskan distribusi

frekuensi dan persentasi karakteristik akseptor

KB suntik.

HASIL

Penelitian ini menghasilkan data

sebagai berikut.

1. Usia akseptor KB suntik 3 bulan

Usia akseptor KB aktif dalam

penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan di

Puskesmas Pekauman Banjarmasin dapat

dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Usia Akseptor KB Aktif dalam
Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di Puskesmas
Pekauman Banjarmasin Tahun 2018

No. Usia Frekuensi
(n)

Persentase
(%)

1 Berisiko (<20 tahun
atau >35 tahun)

12 40

2 Tidak berisiko (20-35
tahun)

18 60

Jumlah 30 100
Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa

akseptor KB suntik sebagian besar memiliki

usia yang tidak berisiko (20-35 tahun) yaitu

berjumlah 18 orang (60%).

2. Paritas akseptor KB suntik 3 bulan

Paritas akseptor KB aktif dalam

penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan di
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Puskesmas Pekauman Banjarmasin dapat

dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Paritas Akseptor KB Aktif dalam
Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di Puskesmas
Pekauman Banjarmasin Tahun 2018

No. Paritas Frekuensi
(n)

Persentase
(%)

1 Primipara 16 53,3
2 Multipara 13 43,4
3 Grandemultipara 1 3,3

Jumlah 30 100
Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa

akseptor KB suntik sebagian besar memiliki

status paritas primipara yaitu berjumlah 16

orang (53,3%).

3. Pekerjaan akseptor KB suntik 3 bulan

Pekerjaan akseptor KB aktif dalam

penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan di

Puskesmas Pekauman Banjarmasin dapat

dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Pekerjaan Akseptor KB Aktif dalam
Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di Puskesmas
Pekauman Banjarmasin Tahun 2018

No. Pekerjaan Frekuensi
(n)

Persentase
(%)

1 Bekerja 5 16,7
2 Tidak bekerja 25 83,3

Jumlah 30 100
Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa

akseptor KB suntik sebagian besar tidak

bekerja yaitu berjumlah 25 orang (83,3%).

4. Tingkat pendidikan akseptor KB suntik 3

bulan

Tingkat pendidikan akseptor KB

aktif dalam penggunaan kontrasepsi suntik

3 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 4

berikut.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Akseptor KB
Aktif dalam Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di
Puskesmas Pekauman Banjarmasin Tahun 2018

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi
(n)

Persentase
(%)

1 Dasar (SD-SMP) 20 66,7
2 Menengah (SMA) 8 26,7
3 Tinggi (perguruan

tinggi)
2 6,7

Jumlah 30 100
Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa

akseptor KB suntik sebagian besar memiliki

tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) yaitu

berjumlah 20 orang (66,7%).

PEMBAHASAN

Penelitian karakteristik akseptor KB

aktif dalam penggunaan kontrasepsi suntik 3

bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

sebagai berikut:

1. Usia akseptor KB aktif dalam penggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan

Hasil penelitian didapatkan akseptor

KB suntik sebagian besar memiliki usia

yang tidak berisiko (20-35 tahun) yaitu

berjumlah 18 orang (60%). Data tersebut

menunjukkan bahwa tingginya proporsi

responden yang memiliki usia tidak

berisiko untuk hamil ataupun melahirkan.
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Data usia ini didapatkan secara langsung

dari akseptor KB suntik berdasarkan

perhitungan lama waktu hidup responden

sejak dilahirkan sampai dengan penelitian

ini dilaksanakan.

Hasil penelitian menunjukkan usia

akseptor KB aktif suntik 3 bulan lebih

banyak pada rentang 20-35 tahun

disebabkan karena pada rentang umur 20 –

35 tahun adalah periode yang paling baik

untuk melahirkan. Akseptor KB yang telah

melahirkan anak pertama pada periode ini,

sangat dianjurkan oleh petugas kesehatan di

Puskemas Pekauman untuk menggunakan

kontrasepsi dengan tujuan untuk

menjarangkan kehamilan. Apabila akseptor

KB merencanakan untuk mempunyai anak

kembali, kontrasepsi suntik 3 bulan dapat

dihentikan sesuai keinginan akseptor KB

tersebut dan kesuburan akan segera

kembali.

Kontrasepsi suntik 3 bulan banyak

dipilih wanita yang berumur 20-35 tahun

karena periode usia wanita di atas 35 tahun

terutama setelah mempunyai 2 anak akan

disarankan petugas kesehatan untuk

memilih kontrasepsi jangka panang karena

wanita dengan usia di atas 35 tahun

dianjurkan untuk tidak hamil/tidak punya

anak lagi dengan alasan medis dan alasan

lainnya.

Menurut Wahyuni (2013) wanita

berumur 20-35 tahun merupakan fase

menunda atau mencegah kehamilan,

sehingga wanita tersebut dapat memilih alat

kontrasepsi dengan reversibilitas tinggi,

artinya kembali kesuburan dapat terjamin

100%.

Metode kontrasepsi suntik

direkomendasikan kepada akseptor yang

berusia 20-35 tahun karena metode

kontrasepsi suntik sangat efektif untuk

menjarangkan kehamilan pada usia

tersebut. Untuk umur dibawah 20 tahun dan

diatas 35 tahun tidak direkomendasikan

untuk menggunakan kontrasepsi suntik,

karena terkait dengan efek samping dari

hormon yang terkandung didalam

kontrasepsi suntik tersebut, untuk umur

diatas 35 tahun direkomendasikan untuk

menggunakan MKJP (Kurniawan, 2016).
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Hasil penelitian ini sama dengan hasil

penelitian Limoy (2017) yang mendapatkan

bahwa ibu di BPS Arismawati Kabupaten

Kubu Raya sebagian besar memiliki usia

20-35 tahun yaitu sebanyak 27 orang

(60%). Hasil penelitian Hety (2014)

mendapatkan bahwa akseptor suntik di BPS

Ny. Nanik Kelurahan Kauman Kecamatan

Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagian

besar memiliki usia pada rentang 20-35

tahun sebanyak 101 orang (60,1%).

2. Paritas akseptor KB suntik 3 bulan

Hasil penelitian didapatkan akseptor

KB suntik 3 bulan sebagian besar memiliki

status paritas primipara yaitu berjumlah 16

orang (53,3%). Responden sebagian besar

baru memiliki 1 orang anak tentunya

mereka menginginkan anak kembali

sehingga mereka menggunakan kontrasepsi

suntik 3 bulan agar mudah menghentikan

kontrasepsi tersebut jika mereka merasa

sudah siap untuk menambah jumlah anak.

Responden yang memiliki status

primipara menggunakan kontrasepsi suntik

3 bulan karena mereka hanya menunda

untuk mempunyai anak karena ingin

mempunyai keluarga kecil bahagia

sejahtera serta tidak ingin terbebani ketika

mempunyai jumlah anak yang banyak

ketika anak pertama mereka masih kecil.

Jika mempunyai anak yang banyak dalam

rentang usia yang tidak terlalu jauh

tentunya dalam merawat anak tidak dapat

semaksimal mungkin sehingga mereka

memutusakan hanya menunda kehamilan

melalui penggunaan kontrasepsi suntik 3

bulan.

Responden yang baru melahirkan

anak 1 sebagian besar memilih KB suntik,

hal ini menunjukkan responden yang baru

memiliki anak satu menginginkan anak lagi

namun menunggu waktu yang dirasa tepat

sehingga mereka lebih menggunakan

kontrasepsi suntik. Paritas yang dimiliki

responden mempengaruhi penggunaan

metode kontrasepsi yang akan digunakan.

Semakin banyak anak yang dimiliki maka

semakin besar kecenderungan untuk

menghentikan kesuburan sehingga lebih

cenderung untuk memilih metode

kontrasepsi jangka panjang.
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Jumlah anak merupakan salah satu

faktor yang paling mendasar mempengaruhi

perilaku pasangan usia subur (keluarga)

dalam menggunakan metode kontrasepsi.

Salah satu hal yang mendorong seseorang

untuk memutuskan akan mengikuti

program KB adalah apabila merasa bahwa

banyaknya anak yang masih hidup sudah

mencukupi jumlah anak yang diinginkan.

Jadi, banyaknya anak yang masih hidup

mempengaruhi keikutsertaan seseorang

dalam mengikuti KB. Semakin besar

jumlah anak hidup yang dimiliki seseorang,

semakin besar kemungkinan untuk

membatasi kelahiran (Indahwati, 2017).

Hasil penelitian ini sama dengan

hasil penelitian Kaporina (2016) yang

mendapatkan bahwa akseptor kontrasepsi

suntik di Puskesmas Banguntapan II

sebagian besar dengan paritas primipara

sebanyak 53 orang (51,5%). Hasil

penelitian Astuti (2015) mendapatkan

bahwa ibu yang tergolong primipara

(melahirkan satu kali) di Klinik Pratama

Sartika Bandar Lampung sebagian besar

menggunakan metode kontrasepsi suntik

sebanyak 22 orang (84,6%).

3. Pekerjaan akseptor KB suntik 3 bulan

Hasil penelitian didapatkan akseptor

KB suntik 3 bulan sebagian besar tidak

bekerja yaitu berjumlah 25 orang (83,3%).

Akseptor KB suntik 3 bulan sebagian besar

ibu yang tidak bekerja karena penggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan tidak

membutuhkan biaya yang begitu mahal,

masih dapat dijangkau oleh ibu rumah

tangga yang penghasilannya hanya

tergentung oleh suami.

Proporsi penggunaan kontrasepsi 3

bulan lebih banyak pada ibu yang tidak

bekerja karena mereka lebih banyak waktu

di rumah untuk menjaga dan merawat anak

sehingga mereka hanya menunda kehamilan

dan berpeluang besar untuk menginginkan

anak kembali, oleh sebab itu mereka

menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan

agar mudah menghentikan pemakaiannya.

Data lainnya juga menunjukkan

terdapat responden yang bekerja namun

juga menggunakan kontrasepsi suntik 3

bulan, hal ini dapat disebabkan karena jenis
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pekerjaan mereka lebih banyak disektor

perdagangan (jualan) yang tidak ada aturan

formal mengikat mereka. Pekerjaan tersebut

tetap dapat dilakukan meskipun sambil

merawat atau menjaga anak sehingga jika

mereka suatu waktu ingin hamil maka

mereka akan mudah menghentikan

penggunaan kontrasepsi tersebut.

Menurut Wahyuni (2013) status

pekerjaan dapat berpengaruh terhadap

keikutsertaan KB karena adanya faktor

lingkungan pekerjaan yang mendorong

seseorang untuk ikut dalam KB, sehingga

secara tidak langsung akan mempengaruhi

status dalam pemakaian kontrasepsi.

Penggunaan kontrasepsi tentunya

memerlukan sejumlah biaya dan kelompok

yang berpendapatan rendah mempunyai

akses yang lebih besar terhadap pelayanan

apabila program disubsidi seperti KB

suntik. Kontrasepsi hormonal jenis suntik di

Indonesia banyak dipakai karena kerjanya

efektif, harga murah dan aman (Nikmah,

2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan

hasil penelitian Romadhon (2013) yang

mendapatkan bahwa dari 50 orang akseptor

di wilayah Gajahan Surakarta sebagian

besar tidak bekerja yaitu sebanyak 42 orang

(84%). Status pekerjaan pada dasarnya

digunakan untuk mengetahui bagaimana

pada akseptor untuk mengisi waktu sehari-

hari. Akseptor yang bekerja lebih banyak

mencurahkan tenaga dan pikiran untuk

pekerjaannya sehingga waktu longgarnya

pun sedikit. Hal tersebut juga menjadi

pertimbangan akseptor untuk memilih suatu

kontrasepsi tertentu.

4. Tingkat pendidikan akseptor KB suntik 3

bulan

Hasil penelitian didapatkan akseptor

KB suntik sebagian besar memiliki tingkat

pendidikan dasar (SD-SMP) yaitu

berjumlah 20 orang (66,7%). Data ini

menunjukkan penggunaan kontrasepsi

suntik 3 bulan lebih banyak digunakan

akseptor yang memiliki tingkat pendidikan

rendah.

Orang yang memiliki pendidikan

lebih rendah tentunya kurang dapat

memahami keuntungan dan dampak yang

ditimbulkan jika mereka hamil kembali
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dibandingkan dengan akseptor yang

memiliki tingkat pendidikan tinggi,

sehingga mereka hanya berniat menunda

kehamilan saja melalui penggunaan

kontraspsi suntik 3 bulan.

Tingkat pendidikan adalah salah satu

faktor yang sangat menentukan

pengetahuan dan persepsi responden

terhadap pentingnya sesuatu hal, termasuk

pentingnya penggunaan kontrasepsi. Hal ini

disebabkan seseorang yang berpendidikan

tinggi akan lebih luas pandangannya dan

lebih mudah menerima ide/gagasan yang

baru sehingga dapat disimpulkan bahwa

responden yang memiliki tingkat

pendidikan yang lebih rendah akan

cenderung memilih kontrasepsi suntik

sedangkan responden yang memiliki tingkat

pendidikan yang lebih tinggi akan memilih

jenis kontrasepsi jangka panjang.

Menurut Lontaan (2014) menyatakan

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang semakin rasional dalam

pengambilan berbagai keputusan.

Peningkatan tingkat pendidikan akan

menghasilkan tingkat kelahiran yang rendah

karena pendidikan akan mempengaruhi

persepsi negatif terhadap nilai anak dan

akan menekan adanya keluarga besar.

Pendidikan merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi seseorang dalam

menerima ide baru, termasuk menggunakan

kontrasepsi. Seseorang yang memiliki

tingkat pendidikan tinggi akan lebih luas

dan mudah dalam menerima ide, lebih

mandiri dan rasional dalam mengambil

suatu keputusan dan tindakanPenggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan dapat berkaitan

dengan tingkat pendidikan (Jurisman,

2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan

hasil penelitian Kurniawan (2016) yang

mendapatkan bahwa akseptor yang memilih

kontrasepsi suntik di wilayah kerja

Puskesmas Sungai Bakau Kecamatan

Mempawah Timur Kabupaten Mempawah

sebagian besar adalah askeptor pendidikan

dasar (SD-SMP) sebanyak 30 orang

(62,5%).
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