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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Karakteristik

a. Pengertiankarakteristik

Karakteristikadalahciri-

cirikhususataumempunyaisifatkhassesuaidenganperwatakantertentu.

Karakteristikmerupakanciri-ciriindividu yang

terdiridaridemografisepertijeniskelamin, umurserta status social

sepertitingkatpendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomidansebagainya

(Pambudi, 2011).

Karakteristik berarti hal yang berbeda tentang seseorang, tempat

atau hal yang menggambarkannya. Sesuatu yang membuatnya unik

atau berbeda. Karakteristik dalam individuadalah sarana untuk

memberitahu satu terpisah dari yang lain, dengan cara bahwa orang

tersebut akan dijelaskan dan diakui. Sebuah fitur karakteristik dari orang

yang biasanya satu yang berdiri di antara sifat-sifat yang lain (Sunaryo,

2015).

b. Ciri-cirikarakteristik

MenurutNotoatmodjo (2012) ciri-ciri karakteristikindividu

digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu:

1) Ciri-ciri demografi, seperti jenis kelamin dan umur.

2) Struktur sosial, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, kesukuan atau

ras dan sebagainya.

3) Manfaat-manfaat kesehatan, seperti keyakinan bahwa pelayanan

kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit.
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c. Macam-macamkarakteristik dalam penggunaan kontrasepsi

Menurut Suherman (2017) dan Wahyuningsih (2015) faktor-

faktor karakteristik individu yang dapat mempengaruhi kontrasepsi

seperti umur wanita PUS, paritas, pekerjaandantingkat pendidikan.

1) Umur

Istilah umur diartikan dengan lamanya keberadaan

seseorang diukur dalam satuan waktu di pandang dari segi

kronologik,individu normal yang memperlihatkanderajat

perkembangan anatomis dan fisiologik sama. Umur adalah lama

waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan) (Tuslihah,

2016).

Umur ibu pasangan usia subur dengan pilihan jenis

kontrasepsi. Peserta KB pada umumnya memilih kontrasepsi yang

memiliki efektivitas yang tinggi seperti AKDR, pil dan suntik. Umur

merupakan sifat karakteristik manusia yang sangat utama. Umur

memiliki hubungan mengenai pengalaman terhadapsuatu

penyakit/kesehatan dan pengalaman keputusan yang dipengaruhi

oleh individu sehingga usia dapat menjadi salah satu faktor

pemilihan jenis metode kontrasepsi (Suherman, 2017).

Tidak ada batasan pasti berapa sebenarnya umur ideal

seorang wanita untuk melahirkan buah hatinya. Diyakini, diatas 20

tahun dan dibawah 35 tahun adalah usia yang dirasa tepat bagi

reproduksi wanita bekerja dengan maksimal. Namun, bukan berarti

diatas umur 35 tahun wanita tidak diperbolehkan melahirkan, hanya

saja sesuai kodrat alamiah organ reproduksi wanita yang sudah

mulai mengendur, banyaknya penyakit yang hampiri wanita di umur
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itu, disebabkan wanita harus berhati-hati ketika putuskan

melahirkan diatas umur 35 tahun (Rohan dan Siyoto, 2013).

Tiga fase untuk mencapai tujuan pelayanan kontrasepsi

yaitu fase menunda/mencegah kehamilan bagi PUS dengan usia

istri kurang dari 20 tahun, fase menjarangkan kehamilan yaitu

periode usia istri 20-35 tahun, fase menghentikan/mengakhiri

kehamilan yaitu usia istri diatas 35 tahun. Seorang wanita dapat

mempengaruhi kecocokan dan akseptabilitas metode-metode

kontrasepsi tertentu. Karena pada Usia 20 – 35 tahun dikategorikan

dalam fase mengatur atau menjarangkan kehamilan maka perilaku

pada kelompok usia 20 – 35 tahun menjadi penting dalam

menentukan metode yang akan memberi perlindungan kontrasepsi

terbaik (Adiesti, 2017).

2) Paritas

Jumlah anak yang dimiliki seseorang mempengaruhi

pemilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Semakin

banyak anak yang dimiliki maka semakin besar kecenderungan

untuk menghentikan kesuburan sehingga lebih cenderung untuk

memilih metode kontrasepsi mantap (Wahyuningsih, 2015).

Prioritas utama alat kontrasepsi yang dipakai ibu dengan

jumlah paritas lebuh dari dua adalah metode kontrasepsi jangka

panjang seperti IUD atau AKDR, susuk atau implant dan MOW atau

MOP. Akan tetapi banyak ibu dengan jumlah paritas lebih dari dua

masih memilih kontrasepsi seperti suntik/injeksi dan pil KB. Ibu yang

mempunyai anak lebih dari dua tidak disarankan untuk memakai

kontrasepsi suntik/injeksi dan pil KB, karena angka kegagalannya

masih tinggi. Jika terjadi kegagalan dalam pemakaian kontrasepsi
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suntik/injeksi dan pil KB dapat mempengaruhi kesehatan Ibu,

kesehatan bayi dan proses persalinannya nanti karena terlalu

seringya melahirkan. Diharapkan Ibu yang mempunyai anak lebih

dari dua untuk memakai kontrasepsi jangka panjang, karena

metode kontrasepsi jangka panjang sangat efektif dan efesien

(Ramadini, 2014).

Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dimiliki oleh

seorang wanita. Paritas merupakan peristiwa dimana seorang

wanita pernah melahirkan bayi dengan lama masa kehamilan

antara 38 hingaa 42 minggu. Paritas dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a) Primipara yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi

dengan cukup umur dan hidup sehat.

b) Multipara/multigravida yaitu wanita yang telah melahirkan

seorang bayi hidup lebih dari satu kali.

c) Grandemultipara yaitu wanita yang pernah melahirkan sebanyak

lima kali atau lebih dan biasanya mengalami kesulitan dalam

kehamilan dan persalinannya (Masyhara, 2016).

3) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang berpengaruh pada metode kontrasepsi

yang dipilih. Petani atau buruh lebih memilih metode kontrasepsi

yang praktis, efektif, dan harga yang terjangkau disesuaikan dengan

penghasilan mereka. Sedangkan yang bekerja pada instansi

pemerintah/swasta, ibu rumah tangga lebih mamilih metode

kontrasepsi yang mempunyai efek samping yang sedikit, perlu

pengawasan terus-menerus dan mudah untuk mengontrolnya

(Wahyuningsih, 2015).
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Pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan

seseorang untuk mendapatkan nafkah, hasil atau pencaharian.

Orang yang sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari akan

memiliki waktu yang lebih untuk memperoleh informasi karna orang

yang bekerja akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dari

pada orang yang tidak bekerja dan beraktivitas pekerjaan bukanlah

sumber kesenangan, tetapi pekerjaan merupakan cara seseorang

untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang dilakukan secara

berulang dan penuh dengan tantangan (Mayshara, 2016).

Jumlah pemakaian kontrasepsi bagi wanita bekerja secara

umum lebih tinggi daripada wanita yang tidak bekerja. Wanita yang

bekerja sebagai buruh banyak memilih MKJP karena dinilai

efektivitasnya KB MKJP lebih tinggi, lebih ekonomis dan bisa

digunakan untuk pemakaian lama. Selain itu pemerintah juga telah

menyediakan program KB gratis untuk KB MKJP seperti KB safari

dan juga menyediakan KB gratis bagi yang menggunakan jaminan

seperti jamkesmas, BPJS dan lain-lain. Wanita yang bekerja juga

bisa menambah pengalaman dan pengetahuan dibandingkan

dengan wanita yang tidak bekerja lebih sedikit memiliki informasi

dari pada wanita yang bekerja (Suherman, 2017).

4) Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan

pemilihan suatu metode kontrasepsi karena tingkat pendidikan yang

lebih tinggi mampu menyerap informasi dan lebih mampu

mempertimbangkan halhal yang menguntungkan atau efek samping

bagi kesehatan yang berhubungan dengan pemakaian suatu

metode kontrasepsi (Wahyuningsih, 2015).
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Tingkat pendidikanmenurut UU RI No. 20 Tahun 2003

tentangSistemPendidikanNasional Bab I Pasal 1 Ayat 8

adalahtahapandalampendidikanberkelanjutan yang

ditetapkanberdasarkantingkatperkembanganpesertadidik. Dalam

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional Bab

VI Pasal 13 Ayat 1

mengaturtentangjalurpendidikanyaituterdiridaripendidikan formal,

pendidikan non-formaldanpendidikan informal yang

dapatsalingmelengkapidanmemperkaya. Khususuntukpendidikan

formal terdiriatas (Ihsan, 2013):

a) Pendidikandasar

Pendidikandasardiselenggarakanuntukmengembangkansi

kapdankemampuansertamemberikanpengetahuandanketerampil

andasaryangdiperlukanuntukhidupdimasyarakat.

Pendidikandasarmerupakanjenjangpendidikanawalselama 9

tahunpertamamasasekolahanak-anak yang

melandasipendidikanmenengah (Ihsan, 2013).

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan

Madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah

(MTS) atau bentuk lain yang sederajat (Priyoto, 2014).

b) Pendidikanmenengah

Pendidikanmenengahdiselenggarakanuntukmelanjutkand

anmeluaskanpendidikandasarsertamenyiapkanpesertadidikmenj

adianggotamasyarakatyang

memilikikemampuanmengadakanhubungan timbale

balikdenganlingkungansosial,
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budayadanalamsekitarsertadapatmengembangkankemampuanle

bihlanjutdalamduniakerjaataupendidikantinggi (Ihsan, 2013).

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah

umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan

menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah

Aliyah Keagamaan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat

(Priyoto, 2014).

c. Pendidikantinggi

Pendidikantinggimerupakankelanjutanpendidikanmeneng

ah yang

diselenggarakanuntukmenyiapkanpesertadidikmenjadianggotam

asyarakat yang

memilikikemampuanakademikdanmenciptakanilmupengetahuan,

teknologidankesenian. Pendidikantinggimencakup program

pendidkan diploma, sarjana, magister, doktor, spesialis yang

diselenggarakanolehperguruantinggi (Ihsan, 2013).

2. Teori Kontrasepsi

a. Pengertian kontrasepsi

Kontrasepsi sendiri berasal dari kata kontra artinya mencegah

dan konsepsi artinya pertemuan antara sel telur yang matang dan sel

sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi berarti mencegah

terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang

matang dengan sel sperma tersebut (Khusen, 2014).

Kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel

sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah



13

dibuahi ke dinding rahim (Mulyani & Rinawati, 2013). Kontrasepsi adalah

menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat

pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut

(Maritalia, 2012).

b. Syarat kontrasepsi

Syarat-sayarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode

kontrasepsi yang baik ialah aman atau tidak berbahaya, dapat

diandalkan, sederhana, murah, dapat diterima oleh banyak orang,

pemakaian jangka lama (continuation rate tinggi), diketahui sampai saat

ini belum tersedia satu-satunya metode kontrasepsi yang benar-benar

ideal atau sempurna. Pengalaman menunjukkan bahwa saat ini pilihan

metode kontrasepsi umumnya masih dalam bentuk cafeteria atau

supermarket dimana calon akseptor memilih sendiri metode KB yang

diinginkan (Syafrudin., dkk, 2011).

c. Cara kerja alat kontrasepsi

Metode kontrasepsi bekerja dengan dasar mencegah sel sperma

laki-laki mencapai dan membuahi sel telur wanita (fertilisasi) atau

mencegah sel telur wanita (fertilisasi) atau mencegah sel telur yang

sudah dibuahi (zygot) untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang di

dalam rahim. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah

beberapa cara atau alternatif yang disebut metode kontrasepsi

(Maritalia, 2012).

d. Macam-macam metode kontrasepsi

Menurut Handayani (2012) macam-macam metode kontrasepsi

adalah sebagai berikut:

1) Metode kontrasepsi sederhana
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Metode kontrasepsi sederhana ini terdiri dari 2 yaitu metode

kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan

alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain Metode Amenorhoe

Laktasi (MAL), Coitus Interuptus, metode kalender, Metode Lendir

Serviks (MOB), metode Suhu Basal Badan dan Simptoternal yaitu

perpaduan antara suhu basal dan lendir serviks sedangkan metode

kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup

serviks dan spermisida.

2) Metode kontrasepsi hormonal

Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dbagi menjadi

2 yaitu kombinasi (mengandung hormon progesterone dan estrogen

sintetik) dan yang hanya berisi progesterone saja. Kontrasepsi

hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan/injeksi

sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesterone terdapat

pil, suntik dan implant.

3) Metode kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2

yaitu AKDR yang mengandung hormon (sintetik progesterone) dan

yang tidak mengandung hormon.

4) Metode kontrasepsi mantap

Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu

Metode Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP).

MOW sering dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini

adalah memotong atau mengikat saluran tuba/tuba falopi sehingga

mencegah pertemuan antara ovum dan sperma sedangkan MOP

sering dikenal dengan Vasektomi yaitu memotong atau mengikat

saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak diejakulasikan.
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5) Metode kontrasepsi darurat

Metode kontrasepsi yang dipakai dalam kondisi darurat yaitu

pil dan AKDR.

Menurut Lestari (2015) pada umumnya cara/metode kontrasepsi

dapat dibagi menjadi:

1) Metode sederhana

a) Tanpa alat (KB alamiah)

Natural family planning, Fartility awareness methods,

periodicabstimens, pantang berkala (metodhe rhytim), metode

kalender, metode suhu tubuh basal, lendir serviks dan metode

simpto.

b) Dengan alat

(1) Mekanisme (barier)

Kondom pria, barier intra vagina, difragma, kap serviks

(cervival caps), spons (sponge) dan kondom wanita.

(2) Kimiawi

Spermised, vaginal cream, vaginal foam, vagina jelly,vaginal

impointoria, vaginal tablet (busa) dan vaginal soo luble film.

2) Metode modern

a) Kontrasepsi hormonal

(1) Peroral: pil oral kombinasi, mini pil dan morning-after pil.

(2) Injeksi/suntik: Dipoprevera, dipoprogestive, trialovem dan

cyclovem.

b) Implan atau alat kontrasepsi bawah kulit (Sub-cutis)
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Implan adalah salah satu jenis alat kontrasepsi yang berupa

susuk yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon,

dipasang pada lengan atas (Handayani, 2012).

e. Manfaat kontrasepsi

Menurut Lestari (2015) masing-masing metode kontrasepsi

memiliki manfaat, yaitu:

1) Kondom

Efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu

produksi ASI, tidak menggaggu kesehatan klien, tidak mempunyai

pengaruh sistemik, murah dan dapat dibeli secara umum, tidak perlu

resep dokter atau periksaan kesehatan khusus, metode kontrsepsi

sementara bila metode kontrasepsi llainnya harus ditunda.

2) Pil

Resiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak menganggu

hubungan seksual, siklus haid menjadi teratur, dapat menggunakan

jangka panjang selama perempuan masih ingin menggunakannya

untuk mencegah kehamilannya dan dapat digunakan pasangan usia

mudah hingga menopause.

3) Suntik

Sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak

berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak memiliki pengaruh

terhadap ASI, klien tidak perlu menyimpan obat suntk, membantu

mencegah kankerendometrium dan kehamilan ektopik dan

menurunkan kejadian penyakit jinak payudara.

4) IUD

Tidak mempengaruhi hubungan seksual, meningkatnya

kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil, sangat efektif
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karena tidak perlu lagi mengingat-ingat dan metode jangka panjang

AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan.

5) Implant

Daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, tidak

memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh ekstrogen

tidak menganggu kegiatan senggama, tidak menganggu ASI, klien

hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan dan dapat dicabut

setiap sesuai dengan kebutuhan.

6) MOW/MOP

Sangat efektif, pemanen, tidak mempengaruhi proses

menyusui, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual.

f. Efek samping kontrasepsi

Menurut Dewi (2013) masing-masing metode kontrasepsi

memiliki efek samping, antara lain:

1) Kondom

Kondom rusak atau diperkirakan bocor, kondom bocor atau

dicurigai ada curahan di vaina saat berhubungan, adanya reaks

alergi, mengurangi kenikmatan seksual.

2) Pil

Amenore (tidak ada perdarahan atau spotting), mual, muntah

atau pusing, perdarahan pervaginam dan perhatian khusus untuk

penggunaaan pil kombinasi adalah tekanan darah tinggi.

3) Suntik

a) Terjadi perubahan pada pola haid, seperti tidak teratur,

perdarahan bercak/spotting atau perdaraha sela sampai 10 hari.



18

b) Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan dan keluahan seperti

ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga.

c) Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan. Klien

kembali setiap 30 hari untuk mendapatkan suntikan.

d) Efektifitasnya berkurang bila digunakan bersamaan dengan obat-

obatan epilepsy (Fenitoin dan Barbituat) atau obat tuberkolusis

(Rifamfisin)

e) Dapat terjadi efek samping yang serius, seperti serangan

jantung, stroke, bekuan darah pada paru dan otak dna

kemunginan timbulnya tumor hati, penambahan berat badan,

tidak menjamin perlindungan pada penularan PMS, hepatitis B

atau HIV/AIDS dan kemungkinan terlambatnya pemulihan

ksuburan setelah penghentian pemakaian.

4) IUD

Ameroea, kejang, perdarahan vagina yang hebat dan tidak

teratur, benang yang hilang dan adanya pengeluaran cairan dari

vagina atau dicurigai adanya PRP.

5) Implant

Amenore, perdarahan bercak/spotting ringa, eksplusi, infeksi

pada daerah insersi dan berat badan naik/turun.

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian alat kontrasepsi

Faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri dalam memilih

metode kontrasepsi diantaranya efektifitas, keamanan, frekuensi

pemakaian dan efek samping, kemauan dan kemampuan untuk

melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar, biaya, agama dan

kultur budaya mengenai kontrasepsi tersebut, frekuensi bersenggama,

kemudahan untuk kembali hamil lagi, efek samping dalam hal laktasi
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serta efek dari kontrasepsi tersebut di masa depan. Sayangnya, tidak

ada metode kontrasepsi, kecuali abstinensia (tidak berhubungan

seksual) yang efektif mencegah kehamilan 100% (Maritalia, 2012).

Menurut Badrujaman (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi

pemakaian alat kontrasepsi antara lain:

1) Faktor sosial budaya

Faktor pertama yang mempengaruhi masyarakat

menggunakan alat kontrasepsi adalah faktor sosial budaya. Aspek

sosial budaya yang mempengaruhi adalah alasan pribadi misalnya

kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, ingin menjarangkan

kehamilan, ingin membatasi anak, pendidikan meningkat.

2) Faktor kesehatan

Faktor kedua yang mempengaruhi masyarakat menggunakan

alat kontrasepsi adalah faktor kesehatan. Alasan kesehatan yang

mempengaruhi adalah terlalu sering hamil tidak baik untuk kesehatan

ibu.

3) Faktor program KB

Faktor ketiga yang mempengaruhi masyarakat menggunakan

alat kontrasepsi adalah faktor program KB itu sendiri. Aspek program

yang mempengaruhi adalah pemahaman masyarakat yang baik akan

program KB, kemudahan untuk memperoleh, jarak rumah mereka

dengan lembaga yang bertanggungjawab terhadap program.

h. Faktor-faktor yang menghambat pemakaian alat kontrasepsi

Menurut Badrudjaman (2012) beberapa faktor yang menghambat

penggunaan alat kontrasepsi antara lain:

1) Faktor sosial budaya
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Tidak dapat dihindari bahwasanya faktor sosial budaya

memegang peranan penting dalam perilaku masyarakat. Perilaku

masyarakat untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi ternyata

dipengaruhi oleh adat istiadat dan atau kepercayaan dalam budaya

tertentu misalnya:

a) Semakin banyak anak sebagai asset

b) Mengawinkan anak pada usia muda untuk memperoleh keturunan

c) Perkawinan anak untuk meningkatkan ekonomi

d) Kurangnya pendidikan

e) Ekonomi yang sulit (tidak punya uang)

f) Pilihan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan).

2) Agama

Terdapat kelompok masyarakat agama yang menerima dan

menolak program tersebut. Dalam konteks ini tentunya sebagai

tenaga kesehatan kita perlu untuk memahami pandangan

kepercayaan atau agama pada masyarakat yang menjadi sasaran

program KB. Tentunya kepercayaan agama bukanlah suatu yang

dapat kita paksakan, tetapi yang terpenting adalah kita

memahaminya.

3. Teori Kontrasepsi Suntik

a. Pengertian kontrasepsi suntik

Kontrasepsi suntik atau injeksi adalah suntikan hormon yang

mencegah kehamilan. Setiap tiga bulan sekali, wanita yang memilih alat

kontrasepsi ini harus bersedia disuntik di bokongnya untuk memasukkan

obat yang berisi hormon estrogen dan progesterone (Maritalia, 2012).
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Kontrasepsi suntikan adalah alat kontrasepsi berupa cairan yang

berisi hormon progesterone yang disuntikkan ke dalam tubuh wanita

secara periodik (Irianto, 2012).

Suntik tribulan atau suntik tiga bulan 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).

b. Jenis kontrasepsi suntik

Menurut Mulyani & Rinawati (2013) yang termasuk dalam

metode suntikan 3 bulan yaitu:

1) Depot Medroxy Progesterone Acetate (DMPA) atau Depo Provera

yang diberikan tiap tiga bulan dengan dosis 15 miligram yang disuntik

secara IM.

2) Depo Noristerat diberikan setiap 2 bulan dengan dosis 200 mg Nore-

tindron Enantat.

Golongan progestin, misalnya Depo Provera ® 150 mg isi 1 cc

(disuntikkan tiap tiga bulan), Depo progestin ® 150 mg isi 3 cc

(disuntikkan tiap tiga bulan) (Irianto, 2012). DMPA adalah derivate 17 α

hidroksi progesterone, dibuat dalam bentuk suspense air. Dosis yang

lazim dipakai adalah 150 mg diberikan intramaskular setiap tiga bulan.

Setelah suntikan pertama, kadar DMPA dalam darah mencapai puncak

setelah 10 hari. Setelah itu kadar dalam darah perlahan-lahan menurun

dan masih dapat terdeteksi setelah 200 hari, dengan demikian DMPA

dapat memberi perlindungan dengan aman selama tiga bulan bahkan
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beberapa minggu sesudahnya (Siswosudarmo, 2012). Terdapat 2 tipe

injeksi. Tipe yang pertama adalah yang disuntikkan ke jaringan otot di

lengan maupun bokong dan tipe kedua yaitu disuntikkan di bawah kulit.

Masing-masing tipe sangat efektif (Nugroho dan Utama, 2014).

c. Cara kerja kontrasepsi suntik

Menurut Mulyani dan Rinawati (2013) mekanisme metode suntik

tiga bulan yaitu menghalangi terjadinya ovulasi dengan jalan menekan

pembentukan releasing faktor dan hipotalamus. Leher serviks

bertambah kental, sehingga menghambat penetrasi sperma melalui

serviks uter dan menghambat implamantasi ovum dalam endometrium.

Cara kerja obat suntik yaitu mencegah pematangan dan

lepasnya sel telur dari indung telur wanita, mengentalkan lender mulut

rahim, sehingga spermatozoa (sel mani) tidak dapat masuk ke dalam

rahim, menipiskan endometrium, sehingga tidak siap untuk kehamilan

(Irianto, 2012).  Suntikan progestin mencegah ovulasi, mengentalkan

lendir serviks sehingga penetrasi sperma terganggu, menjadikan selaput

rahim tipis dan atrofi, dan menghambat transportasi gamet oleh tuba.

Suntikan diberikan 3 bulan sekali (DMPA) (Kemenkes RI, 2013).

d. Efektifitas kontrasepsi suntik

Efektifitas keluarga berencana suntik tiga bulan sangat tinggi,

angka kegagalan kurang dari 1%. World Health Organization (WHO)

telah melakukan penelitian pada Depot Medroxy Progesterone Acetate

(DMPA) dengan dosis standart dengan angka kegagalan 0,7%, asal

penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang ditentukan

(Mulyani & Rinawati, 2013).

KB suntik sangat efektif. Sangat sedikit wanita yang hamil

selama menggunakan metode ini. Wanita tidak perlu melakukan ritual
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apapun sebelum berhubungan seksual, menjadi salah satu keunggulan

metode ini. Selain itu, tidak seorang pun tahu bahwa wanita

menggunakan KB, selain tenaga kesehatan (Klein, dkk., 2012). Bila

digunakan dengan benar, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100

ibu dalam 1 tahun. Kesuburan tidak langsung kembali setelah berhenti,

biasanya dalam waktu beberapa bulan (Kemenkes RI, 2013).

e. Keuntungan kontrasepsi suntik

Menurut Mulyani & Rinawati (2014) keuntungan metode suntik tiga

bulan antara lain efektifitas tinggi, sederhana pemakaiannya, cukup

menyenangkan bagi akseptor (injeksi hanya 4 kali dalam setahun),

cocok untuk ibu-ibu yang menyusui anak, tidak berdampak serius

terhadap penyakit gangguan pembekuan darah dan jantung karena

tidak mengandung hormon estrogen, dapat mencegah kanker

endometrium, kehamilan ektopik, serta beberapa penyebab penyakit

akibat radang panggul dan menurunkan krisis anemia bulan sabit (sickle

cell).

Menurut Sibagariang, dkk., (2012) keuntungan kontrasepsi suntik

3 bulan, yaitu sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang,

tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak memiliki pengaruh

terhadap ASI, dapat dipangkal dan diberikan pasca persalinan, pasca

keguguran atau pasca menstruasi, membantu mencegah kanker

endometrum dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian penyakit

jinak payudara dan dapat digunakan oleh perempuan usia >35 tahun

sampai perimenopause.

Keuntungan penggunaan KB suntik DMPA yaitu mengurangi risiko

kanker endometrium dan fibroid uterus. Dapat mengurangi risiko

penyakit radang panggul simptomatik dan anemia defisiensi besi.
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Mengurangi gejala endometriosis dan krisis sel sabit pada ibu dengan

anemia sel sabit (Kemenkes RI, 2013).

f. Kerugian kontrasepsi suntik

Menurut Sibagariang dkk (2012) kerugian kontrasepsi suntik

antara lain:

1) Sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid yang

memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit,

perdarahan yang tidak terayut atau perdarahan bercak (spotting),

tidak haid sama sekali (amenore).

2) Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan

(harus kembali untuk suntikan)

3) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikut.

4) Permasalaham berat badan merupakan efek sampng tersering

5) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular

seksual, hepatitis B virus atau infeksi virus HIV.

6) Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian.

7) Pada perggunaaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan

pada vagina, menurunkan libido, sakit kepala, jerawat.

Efek samping yang bisa muncul meliputi sedikit penambahan

berat badan, sakit kepala, menstruasi tidak teratur atau tidak menstruasi

dan menurunnya kepadatan tulang untuk sementara waktu. Biasanya,

kepadatan tulang akan kembali seperti semua setelah injeksi dihentikan

(Nurgoho & Utomo, 2014).

Efek samping dari kontrasepsi suntik tiga bulan meliputi

perubahan pola haid (haid tidak teratur atau memanjang dalam 3 bulan

pertama, haid jarang, tidak teratur atau tidak haid dalam 1 tahun), sakit

kepala, pusing, kenaikan berat badan, perut kembung atau tidak
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nyaman, perubahan suasana perasaan, dan penurunan hasrat seksual

(Kemenkes RI, 2013).

Beberapa wanita mengalami kenaikan berat badan, nyeri

payudara, mual atau menstruasi abnormal. Banyak wanita yang

menggunakan metode KB suntik sama sekali tidak menstruasi. Efek ini

tidak berbahaya, tetapi dapat dirasa tidak nyaman. Kerugian lain yaitu

wanita harus mengunjungi tenaga kesehatan tiap tiga bulan sekali untuk

mendapat suntikan. Disamping itu, sama seperti metode KB hormonal

lain, metode ini juga tidak memberi perlindungan terhadap infeksi

menular seksual (Klein, dkk., 2012).

g. Indikasi kontrasepsi suntik

KB suntik diberikan kepada wanita yang menginginkan

kontrasepsi jangka panjang atau wanita yang telah mempunyai cukup

anak tetapi ia enggan atau tidak bisa untuk dilakukan sterilisasi. Ia juga

diberikan kepada wanita yang mempunyai kontra indikasi terhadap

estrogen, atau menunjukkan efek samping yang serius dengan

pemakaian estrogen atau enggan minum pil setiap hari. KB suntik juga

diberikan kepada ibu yang menyusui karena progesterin tidak

mengganggu laktasi. Pada wanita yang mendekati menopause dan

karena adanya larangan menggunakan pil maka KB suntik lebih baik

karena ia tidak mengandung estrogen (Siswosudarmo, 2012).

Indikasi suntik tiga bulan yaitu usia reproduksi, nullipara dan

perempuan yang telah mempunyai anak, menyusui dan membutuhkan

kontrasepsi yang sesuai, perempuan setelah abortus, perokok, sering

lupa menggunakan pil kontrasepsi, perempuan yang mendekati usia

menopause yang tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi
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serta perempuan dengan anemia defisiensi besi (Sibagariang, dkk.,

2012).

h. Kontraindikasi kontrasepsi suntik

Kontraindikasi pemakaian KB suntik antara lain adalah

kehamilan, penyakit hati aktif, tumor hati aktif, tumor hati, penyakit

kuning (ikterus), hipertensi (>160/90 mmHg), kelainan tromboembolik,

penyakit kardiovaskular, perdarahan vagina yang tidak diketahui

sebabnya, tumor (masa) payudara, kanker genital, diabetes dan

hiperlipidemia congenital. Pada wanita yang sedang dalam pengobatan

rifampisin atau fenitoin, keefektifan KB suntik menurun. Pada wanita

yang menderita migrain, sakit kepala yang berat, epilepsi, atau depresi,

pemakaian harus diawasi dengan sangat ketat (Siswodarmo dk., 2012).

i. Waktu penggunaan kontrasepsi suntik

Menurut Mulyani dan Rinawati (2013) waktu yang dibolehkan

untuk penggunaan KB suntik tiga bulan yaitu:

1) Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid

2) Bila suntikan pertama diberikan setelah hari ke 7 siklus haid dan

pasien tidak hamil. Pasien tidak boleh melakukan hubungan seksual

untuk 7 hari lamanya atau penggunaan metode kontrasepsi yang

lain selama masa waktu 7 hari.

3) Jika pasien pasca persalinan >6 bulan, manyusui, serta belum haid,

suntikan pertama dapat diberikan, asal saja dapat dipastikan ibu

tidak hamil.

4) Bila pascapersalinan 3 minggu dan tidak menyusui, suntikan

kombinasi dapat diberikan.

5) Ibu pasca keguguran, suntikan progestin dapat diberikan
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6) Ibu dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal yang lain

dan ingin  mengganti dengan kontrasepsi hormonal progestin,

selama ibu tersebut menggunakan kontrasepsi sebelumnya secara

benar, suntikan progestin dapat segera diberikan tanpa menunggu

haid. Bila ragu-ragu perlu dilakukan uji kehamilan terlebih dahulu.

7) Bila kontrasepsi sebelumnya juga kontrasepsi hormonal dan ibu

tersebut ingin mengganti dengan suntikan kombinasi, maka

suntikan kombinasi tersebut dapat diberikan sesuai jadwal

kontrasepsi sebelumnya. Tidak diperlukan metode kontarsepsi lain.

8) Ibu yang menggunakan metode kontrasepsi non hormonal dan ingin

menggantinya dengan suntikan kombinasi, maka suntikan pertama

dapat diberikan asal saja diyakini ibu tersebut tidak hamil dan

pemberiannya tanpa menunggu datangnya haid. Bila diberikan

pada hari 1-7 siklus haid metode kontrasepsi lain tidak diperlukan.

Bila sebelumnya IUD dan ingin menggantinya dengan suntikan

kombinasi, maka suntikan pertama diberikan hari 1 – 7 siklus haid.

Cabut segera IUD.

4. Teori Akseptor

a. Pengertian akseptor

Akseptor yaitu pasangan usia subur (PUS) yang salah seorang

dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk

tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non

program. Akseptor KB adalah peserta KB, pasangan usia subur (PUS)

yang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi. Akseptor

adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah

dan jarak anak serta waktu kelahiran (Prasetyo, 2015).
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b. Macam-macam akseptor KB

Menurut Yuliani (2014) akseptor KB yang diikuti pasangan usia

subur dapat dibagi menjadi tiga macam, diantaranya:

1) Akseptor baru yaitu pasangan usia subur yang pertama kali

menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang

berakhir dengan keguguran atau persalinan.

2) Akseptor lama yaitu peserta yang masih menggunakan kontrasepsi

tanpa diselingi kehamilan.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1

berikut:

Gambar 2.1Kerangka Konsep

PenggunaanKontrase
psi Suntik 3 Bulan

Karakteristik Akseptor
KB

- Umur
- Paritas
- Pekerjaan
- Tingkat

pendidikan


