
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pertambahan penduduk yang tidak terkendali, dapat 

membahayakan aspirasi penduduk untuk memperbaiki tingkat hidupnya, lahir 

dan batin melalui usaha dan upaya pembangunan. Peledakan penduduk 

pada akhirnya akan menyukarkan pula pemerataan kemakmuran masyarakat 

itu sendiri. (Mochtar, 2000) 

 Sebagai negara berkembang indonesia tidak luput dari masalah 

kependudukan. Secara garis besar masalah pokok dibidang kependudukan 

yang dihadapi Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dengan laju 

pertumbuhan yang relatif  tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, 

struktur umur muda, kualitas penduduk yang masih kurang ditingkat. 

(Prawirohardjo, 2005)  

 Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi besarnya penduduk di 

Indonesia ditentukan oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tingkat 

kelahiran kasar (Crude Birth Rate) dan tingkat kematian kasar (Crude Death 

Rate) masing-masing menunjukan jumlah kelahiran hidup dan jumlah 

kematian per 1000 penduduk per tahun. (Prawirohardjo, 2005) 

Keluarga berencana (KB) adalah cara menjarangkan keluarga, 

kapan ingin mendapatkan anak dan berapa jumlahnya. Bila memutuskan 

untuk menunggu mendapatkan keturunan, maka kita harus memilih beberapa 

cara untuk menunda kehamilan. Cara-cara ini disebut cara ber KB, atau cara 

menjarangkan jarak antara anak atau kontrasepsi. 
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             Faktor penting dalam pertumbuhan penduduk adalah KB karena 

dalam kebijaksanaan yang diambil pemerintah tidak hanya berhasil 

menurunkan fertilitas separuh dari keadaan pada waktu program dimulai 

tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program KB mengalami 

perkembangan yang pesat, baik ditinjau dari sudut tujuan, ruang lingkup 

geografis, pendekatan, dan dampaknya terhadap pencegahan kelahiran. 

(prawirohardjo, 2005) 

             Keluarga berencana memiliki peranan dalam menurunkan resiko 

kematian ibu melalui pencegahan kehamilan, menunda kehamilan melalui 

pendewasaan usia hamil, menjarangkan kehamilan atau membatasi 

kehamilan bila anak sudah dianggap cukup. Dengan demikian pelayanan 

keluarga berencana merupakan upaya pelayanan kesehatan preventif yang 

paling besar dan utama. Selain itu juga sampai saat ini belum ada 

kontrasepsi yang 100% ideal. (Saroha, 2009) 

Menurut data survey demografi dan kesehatan indonesia (SDKI) pada 

tahun 2012, memperlihatkan proporsi peserta kb untuk semua cara tercatat 

sebesar 61,1%. Bila dirinci lebih lanjut, proporsi kontrasepsi yang banyak 

digunakan adalah metode suntik (31,6%), pil (13,2%), AKDR(4,8), sterilisasi 

wanita (3,1), implant(2,8%), senggama terputus (2,2%), pantang berkala 

(1,5%), kondom (1,3%), sterilisasi pria (0,2%), dan metode lainya (0,4%).   

Dari hasil tersebut menunjukan bahwa peserta KB implant masih sangat 

rendah  
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 Dikalimantan Selatan jumlah akseptor KB  pada tahun 2013, 12,522 

peserta dan jumlah akseptor KB implant 392 peserta. Pada tahun 2014, 

akseptor KB 12,522 peserta dan jumlah akseptor KB imlant 465 peserta. 

Menurut dinas kesehatan kota Banjarmasin Tahun 2012, peserta KB 

aktif sebesar 61,5% dan peserta KB baru sebesar 32,8%, peserta KB Implant 

0,7%. Pada tahun 2013 peserta KB aktif sebesar 66.779 orang dan peserta 

KB baru sebesar 28.366 orang, Peserta KB aktif Implan 0,8%. Di puskesmas 

kayu tangi pada tahun 2013-2014 didapatkan akseptor KB berjumlah 3,244 

peserta dan jumlah akseptor KB implant didapatkan 22 peserta (0,6)% 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 30 oktober didapatkan pengguna kontrasepsi implant 22 peserta dari 

3,244 jumlah peserta KB. Jumlah peserta KB implant sangat sedikit itu 

dikarenakan pengetahuan ibu tentang kontrasepsi implant sangat sedikit 

banyak ibu beralasan sakit pada waktu pemasangan, biayanya mahal dan 

juga tidak mempunyai keinginan untuk mengganti alat kontrasepsi (hartanto 

2004). sehingga peneliti tertarik mengambil penelitian tentang “Gambaran 

Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Alat Kontrasepsi Implant di 

Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti membuat rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Gambaran Pengetahuan Wanita Usia 

Subur Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Implant di Puskesmas Kayu 

Tangi Banjarmasin”. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Alat 

Kontrasepsi Implant di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik Wanita Usia Subur yang menjadi 

responden umur dan pendidikan. 

b. Mengidentifikasi pengetahuan wanita usia subur tentang alat 

kontrasepsi implant meliputi pengertian, indikasi, kontraindikasi, 

keuntungan, kerugian dan efek samping. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Pelayanan Kesehatan 

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi institusi 

kesehatan khususnya puskesmas kayu tangi. 

2. Peneliti  

Dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diterima dan 

dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu  

3. Institusi  

Dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan referensi 

dan bahan bacaan  di perpustakaan Akademi Kebidanan Sari Mulia. 


