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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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).
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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 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).

Data karakteristik pengguna kontrasepsi suntik 3 bulan di Indoensia

belum diketahui secara pasti, namun beberapa penelitian diantaranya yaitu

penelitian Limoy (2017) mendapatkan karakteristik usia ibu di PBM

Arismawati yang memilih menggunakan kontrasepsi KB suntik 3 bulan

sebagian besar usia 20-35 tahun sebanyak 27 orang (60%), sebagian besar

berpendidikan rendah sebanyak 29 orang (64%), sebagian paritas <2 atau

22 (56%). Hasil penelitian Chandra (2015) karakteristik kontrasepsi suntik 3

bulan terbanyak terdapat pada kelompok usia < 35 tahun (70,8%), jumlah

anak <2 (63,8%), tingkat pendidikan SLTA (55,5%), dan pekerjaan ibu

rumah tangga (64,5%).

Suntik Depo Medroxy Progesterone Acetate (DMPA) merupakan

metode kontrasepsi yang diberikan secara intramuscular setiap tiga bulan.
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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). Pemilihan 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 pemilihan 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 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.
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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”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah: “Bagaimanakah karakteristik akseptor KB aktif dalam

penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin?.”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui karakteristik akseptor KB aktif dalam penggunan kontrasepsi

suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

2. Tujuan khusus

a. Mengetahui usia akseptor KB aktif dalam penggunaan kontrasepsi

suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

b. Mengetahui paritas akseptor KB aktif dalam penggunaan kontrasepsi

suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

c. Mengetahui pekerjaan akseptor KB aktif dalam penggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

d. Mengetahui tingkat pendidikan akseptor KB aktif dalam penggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan informasi ilmiah tentang karakteristik akseptor KB aktif dalam

penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan dan sebagai bahan pertimbangan

penelitian selanjutnya dengan topik yang relevan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Sebagai bahan masukan kepada perencanaan khususnya dalam

pengembangan dan peningkatan kegiatan pendidikan kesehatan

kepada akseptor kontrasepsi 3 bulan.

b. Bagi AKBID Sari Mulia Banjarmasin

Penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan atau sumber bacaan di

Perpustakan AKBID Sari Mulia tentang kontrasepsi serta dapat

memberikan masukan kepada Institusi Pendidikan untuk

mempersiapkan peserta didik agar dapat memahami dan memberikan

pelayanan kesehatan bagi akseptor kontrasepsi, dengan memberikan

promosi kesehatan tentang pemilihan kontrasepsi.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan

wawasan dan pengalaman mengenai masalah kontrasepsi suntik 3

bulan.


