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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak masalah  

kependudukan dan belum bisa teratasi hingga saat ini. Hasil sensus Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia 

adalah 237.556.363 orang, terdiri atas 119.507.600 laki-laki dan 118.048.783 

perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Upaya  

mengatasi masalah tersebut salah satunya yaitu dengan adanya program 

Keluarga Berencana (KB). Progam KB yang baru didalam paradigma ini 

misinya sangat menekan pentingnya upaya  menghormati hak–hak reproduksi 

dalam rangka meningkatkan kualitas  keluarga (Sulistyowati, 2011).    

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional 

(BKKBN) Jawa Tengah (2008) menunjukan partisipasi Pasangan Usia Subur 

(PUS) 832.122 peserta atau 97,42% dari total PUS sebesar 854.150. Alat 

kontrasepsi yang dipakai antara lain, Intra Uterine Devices (IUD) 25.671 atau 

3%, Metode Operasi Pria (MOP) 1.540 atau 0,18%, Metode Operasi Wanita 

(MOW) 17.595 atau 2,05%, impalnt 84.956 atau 9,94%, suntik 531.739 atau 

62,25%, pil 142.434 atau 16,67% dan kondom 28.187 atau 3,3%. Alat 

kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh PUS adalah suntik dan alat 

kontrasepsi yang paling sedikit digunakan adalah MOP.   
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Faktor-faktor yang mendukung partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) 

dalam KB menurut penelitian Kurnia (2008), meliputi kurangnya  

pengetahuan PUS tentang KB, sosial budaya, akses pelayanan KB dan kualitas 

pelayanan KB. Pemakaian alat KB lebih banyak di daerah perkotaan dengan 

tingkat sosial ekonomi relative tinggi. Faktor lain yaitu akseptor khawatir 

terhadap efek samping yang ditimbulkan dari alat kontrasepsi seperti 

terjadinya peningkatan berat badan, Peningkatan berat badan yang tidak 

terkontrol merupakan sesuatu yang ditakuti akseptor karena struktur tubuh 

menjadi jelek, tidak menarik dan menjadi faktor resiko timbulnya penyakit 

jantung, diabetes melitus, hipertensi. 

Data yang diperoleh dari Puskesmas Sambirejo (2011) pada  bulan  

Desember menunjukkan bahwa jumlah total seluruh PUS adalah 11.125 

pasangan. Jumlah  pengguna alat kontrasepsi pria/suami dari total PUS untuk 

MOP (Metode Operasi Pria) adalah 24 atau 0,21% dan Kondom 63 atau 0,56 

%, sedangkan  pengguna alat  kontrasepsi   wanita/istri  IUD yaitu 492 atau 

4,42%, MOW (Metode Operasi Wanita)  766 atau 6,8%,  Implant  1500 atau 

13,48%,  Suntik  2684 atau 24,12%,  Pil 2787 atau 25,05%. Alat kontrasepsi 

yang paling banyak digunakan oleh PUS adalah Pil dan alat kontrasepsi yang 

paling sedikit digunakan adalah MOP.   

Setelah  dilakukan  survey  dan  pengambilan  data  di  kelurahan 

Sukorejo,  kecamatan  Sambirejo, kabupaten  Sragen  diperoleh  data  jumlah  

PUS  sebanyak  20 responden  dan  jumlah  akseptor  KB  pria/suami  yaitu  

MOP 0 (0%) akseptor, kondom 2 (10%) akseptor, Sedangkan jumlah akseptor 
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istri IUD 1 (5%) akseptor, suntik 5 (25%), implant 2 (10%), pil 4 (20%) dan 

yang tidak KB 6 (30%). 

Metode kontrasepsi diharapkan dapat digunakan secara efektif oleh 

PUS baik pria atau wanita sebagai sarana pengendalian kehamilan. Idealnya, 

bagi pasutri (pasangan suami istri) merupakan tanggung jawab bersama bagi 

pria dan wanita, sehingga metode yang dipilih mencerminkan kebutuhan  

suami istri tanpa mengesampingkan hak reproduksi masing-masing. setidak-

tidaknya dibutuhkan perhatian, kepedulian dan partisipasi pria dalam 

menentukan penggunaan alat kontrasepsi. akan tetapi dari jenis alat 

kontrasepsi dan pengguna alat kontrasepsi tersebut lebih di dominasi oleh 

wanita, sedangkan pengguna jenis kontasepsi pria relatif lebih sedikit 

penggunanya. 

 Penggunaan kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, 

tingkat pendidikan, faktor ekonomi dan umur. Hasil penelitian Wijayanti 

(2009), menunjukkan pemberian penyuluhan tentang KB berdampak 

meningkatkan minat PUS untuk ber-KB. Dari  penjelasan  masalah  yang  

telah  di  peroleh  maka  penulis  ingin  meneliti   tentang  “ Analisis faktor 

yang mempengaruhi PUS mengikuti KB  di wilayah kerja puskemas 

Sambirejo kabupaten Sragen”. 

 
B. Rumusan   Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah “Faktor apa saja yang mempengaruhi PUS mengikuti KB di 

wilayah kerja Puskemas Sambirejo? 
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C.  Tujuan  Penelitian 

1. Tujuan Umum   

Untuk  mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi PUS mengikuti KB 

di wilayah  kerja Puskesmas  Sambirejo Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan Khusus   

Secara  khusus  penelitian  ini  bertujuan  untuk  : 

a. Mengetahui apakah tingkat pengetahuan mempengaruhi PUS 

mengikuti KB di wilayah  kerja Puskesmas  Sambirejo Kabupaten 

Sragen. 

b. Mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi PUS mengikuti 

KB   di wilayah  kerja Puskesmas  Sambirejo Kabupaten Sragen. 

c. Mengetahui apakah tingkat ekonomi mempengaruhi PUS mengikuti 

KB   di wilayah  kerja Puskesmas  Sambirejo Kabupaten Sragen. 

d. Mengetahui apakah faktor umur mempengaruhi PUS mengikuti KB di 

wilayah  kerja Puskesmas  Sambirejo Kabupaten Sragen. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah   

1. Bagi  BKKBN   dan  dinas  kesehatan,  dari  hasil  penelitian  ini  

diharapkan  dapat  menjadi  masukan  dalam  membuat  kebijakan  yang  

berkaitan  dengan  pelayanan  KB  khususnya  didaerah  penelitian. 

2. Bagi petugas  lapangan  KB  dan  petugas  medis  (dokter  dan  bidan desa)  

dapat  meningkatkan  pelayanan  KB  didaerah  penelitian  sehingga  dapat  

meningkatkan  cakupan  akseptor  KB  pria.   
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3. Bagi  institusi  pendidikan,  diharapkan  dapat  menambah  bahan  bacaan  

tentang  gambaran  KB  di wilayah Puskesmas sambirejo dan sebagai  data  

untuk  penelitian  berikutnya. 

4. Bagi  peneliti,  dapat  menambah  wawasan tentang faktor yang 

mempengaruhi  PUS mengikuti KB. 

5. Bagi  responden  dapat  meningkatkan pengetahuan tentang KB. 

 

E. Keaslian  Penelitian 

Beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  sikap  suami  dalam  

partisipasi  KB yaitu : 

1. Handayani, (2010) : “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ibu dalam 

Pengambilan Keputusan Memilih Alat Kontrasepsi dalam Rahim di 

Wilayah Bidan Praktik Swasta Titik Sri Suparti Boyolali”.  Penetapan 

jumlah sampel dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu menggunakan 

metode “cluster sampling” dan “simple random sampling” faktor dari 

pribadi yang mempengaruhi ibu memilih AKDR. Diantaranya adalah 

faktor usia, sebagian ibu mengatakan usia sudah tua sehingga sudah tidak 

ingin mempunyai anak lagi, kenudian faktor jumlah anak karena hampir 

semua ibu memakai AKDR saat sudah mempunyai dua anak. 

2. Sonda, (2010) : “Dampak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Gangguan 

Reproduksi Wanita di Rumah Sakit Bhayangkara Makasar Tahun 2010”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil haid yang terlambat  bukan 

merupakan akibat langsung dari kekerasan fisik, melaikan akibat 

kekerasan fisik berdampak terhadap terjandinya steres yang 

mengakibatkan haid tidak lancar. 


