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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka pertambahan penduduk di Indonesia saat ini sekitar 6,6 juta 

jiwa atau 1,3% pertahun yang diprediksikan pada tahun 2015 total 

penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa. Jumlah penduduk ini 

sebenarnya bisa dikurangi menjadi 240 juta jiwa jika pemerintah berhasil 

menekan angka pertambahan penduduk menjadi satu persen per tahun 

melalui program Keluarga Berencana (BKKBN,2010). 

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program 

pemerintah yang pada awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang No. 10 

Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera, namun dalam perkembangannya telah disempurnakan 

dengan terbitnya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga 

berencana merupakan program yang membantu pasangan suami istri untuk 

mengatur, mengontrol interval diantara kehamilan dan kelahiran dalam 

keluarga (Hartanto, 2005).  

Salah satu upaya dalam gerakan keluarga berencana yakni 

menekan tingkat fertilitas atau mengatur dan menunda kehamilan. Upaya 

mengatur dan menunda kehamilan ini dilakukan dengan kontrasepsi. 

Kontra berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi merupakan  
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pertemuan sel telur (ovum) yang matang dengan sel sperma yang 

mengakibatkan kehamilan (Depkes RI, 2005). 

Kontrasepsi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah 

kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap. Kontrasepsi dapat 

dilakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis, mengunakan alat/obat, 

atau dengan operasi (Saifuddin, 2006). 

Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi dimana estrogen dan 

progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui 

hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap folikel dan proses 

ovulasi. Berdasarkan jenis dan cara pemakaiannya, kontrasepsi hormonal 

dibagi menjadi 3, yaitu kontrasepsi suntik, kontrasepsi oral (pil) dan 

kontrasepsi implant (susuk) (Manuaba, 2010). 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) tahun 2014menyatakan bahwa jumlah peserta KB aktifmenurut 

metode kontrasepsi yang digunakan, yaitu 3.922.409 peserta IUD, 

1.207.597 peserta MOW, 241.968  peserta MOP, 3.307.997 peserta 

Implant, 1.046.579 peserta Kondom, 15.891.480 peserta Suntik dan 

8.220.709 peserta Pil. Hal ini menunjukkan bahwa akseptor KB paling 

banyak memilih menggunakan KB hormonal jenis suntik. 

Profil Kesehatan Jawa Tengah tahun 2013 menyatakan bahwa 

peserta KB aktif di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebanyak 6.285.483 

peserta, dengan persentase sebagai berikut 555.565 (8,84%) peserta IUD, 

292.342 (4,65%) peserta MOW, 63.682 (1,01%) peserta MOP, 247.138 



3 
 

(3,93%) peserta Kondom, 716.742 (11,40%) peserta Implant, 3.261.472 

(51,90%) peserta Suntikan dan 1.148.542 (18,27%) peserta Pil.Data 

tersebut menunjukkan, bahwa metode kontrasepsi hormonal (suntik, 

implant dan pil) lebih disukai oleh akseptor KB dari pada metode 

kontrasepsi lainnya. 

Berdasarkan Profil Kesehatan Surakarta tahun 2013 terdapat 

57.034 peserta KB aktif, dengan persentase sebagai berikut 12.028 

(21,1%) peserta IUD, 180 (0,3%) peserta MOP, 2.391 (4,2%) peserta 

MOW, 2.406 (4,22%) peserta Implan, 27.189 (47,67%) peserta Suntik, 

7.899 (13,85%) peserta Pil dan 4.941 (8,66%) peserta Kondom (Profil 

Kesehatan Surakarta, 2013). 

Kontrasepsi hormonal lebih banyak dipilih oleh akseptor KB 

karena lebih praktis dan efektif untuk mencegah kehamilan. Efektifitas 

kontrasepsi hormonal mencapai lebih dari 99% jika diberikan sesuai 

petunjuk (Sinclair, 2010). 

Namun demikian, kontrasepsi hormonal memiliki beberapa efek 

samping, diantaranya gangguan menstruasi (32%), mual, sakit kepala (< 1-

17%), perubahan berat badan (7-9%)(Hartanto, 2005). Pada penggunaan 

jangka panjang terjadi perubahan lipid serum, penurunan densitas tulang, 

gangguan emosi, sakit kepala, jerawat, dapat menimbulkan kekeringan 

pada vagina dan dapat menurunkan libido (Saifuddin,2006). Sedangkan 

pada akseptor kontrasepsi implan prevalensi kehamilan ektopik terjadi 

pada 13/100.000 wanita (Kurniawati, 2009). Penelitian yang pernah 
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dilakukan oleh Qonita dkk (2011) bahwa 17,4% penderita mioma uteri 

merupakan pengguna kontrasepsi pil.  

Mioma uteri merupakan salah satu tumor jinak pada daerah rahim 

atau lebih tepatnya otot rahim dan jaringan ikat disekitarnya. Tumor jinak 

ini berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpanginya. Mioma 

uteri dikenal juga dengan istilah fibromioma, leoimioma atau fibroid 

(Desen, 2013). 

Mioma ini paling sering ditemukan pada wanita usia 35-45 tahun 

(kurang lebih 25%) dan jarang ditemukan pada wanita usia kurang dari 20 

tahun. Wanita yang sering melahirkan sedikit kemungkinannya untuk 

perkembangan mioma ini dibandingkan dengan wanita yang tidak pernah 

hamil atau hanya satu kali hamil. Statistik menunjukkan 60% mioma uteri 

berkembang pada wanita yang tidak pernah hamil atau hanya satu kali 

hamil. Prevalensi meningkat apabila ditemukan riwayat keluarga, ras dan 

nulipara. Mioma uteri terjadi pada 10% wanita ras kaukasia dan 30% 

wanita kulit hitam. Predisposisi genetik dan faktor-faktor lingkungan 

(misalnya, variasi hormon) dapat menjadi pencetusnya. Setelah 

menopause, mioma menyusut karena stimulasi estrogen sudah menurun. 

Sekitar 1 dari 1000 kasus mioma merupakan leiomiosarkoma atau 

karsinoma (Sinclair, 2010). 

Sebagian besar  kasus mioma uteri merupakan asimtomatik, 

sehingga kebanyakan penderita tidak menyadari adanya kelainan pada 

uterusnya. Gejala klinik yang terutama ditimbulkan diantaranya 
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perdarahan menstruasi yang berlebihan, nyeri pelvis atau nyeri akibat 

penekanan massa tumor, abortus berulang, infeksi dan infertilitas (Sinclair, 

2010). Mioma uteri yang menjadi leiomiosarkoma ditemukan hanya 

0,32%-0,6% dari seluruh mioma dan merupakan 50-75% dari semua 

sarkoma uterus (Prawirohardjo, 2007). 

Studi yang dilakukan oleh Ekine dkk (2015) menyebutkan bahwa 

angka kejadian gangguan reproduksi di negara berkembang mencapai 36% 

dari total beban sakit yang diderita selama masa produktif. Diperkirakan 

insiden mioma uteri sekitar 20% -35%  dari seluruh wanita di dunia (Ekine 

dkk, 2015). .National Center for Chronic Disease Prevention and Health 

Promotionperiode 1994-1999, melaporkan bahwa mioma uteri merupakan 

salah satu penyebab dilakukannya tindakan histerektomi pada wanita 

Amerika usia reproduktif 7.403 dari 3.525.237 histerektomi atau sekitar 

2,1 per 1000 wanita.Menurut Center of Disease Prevention and Control 

(CDC) Tahun 2013 yang dikutip dari Rawal Medical Journal 

menyebutkan bahwa tindakan histerektomi dilakukan pada sekitar 5 per 

1000 wanita Amerika setiap tahun (Bhati, 2013). 

Sebuah studi yang dilakukan di Inggris secara random pada wanita 

usia 35-49 tahun, menunjukkan bahwa insiden mioma uteri terjadi pada 

usia 35 tahun sebesar 60% pada ras Afrika-Amerika dan lebih dari 80% 

pada usia 50 tahun. Sedangkan pada wanita ras Kaukasoid insiden mioma 

uteri terjadi pada usia 35 tahun sebesar 40% dan 50 tahun sebesar 70% 

(Parker, 2007). Penelitian Marino (2004) di Italia melaporkan 73 kasus 
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mioma uteri dari 341 wanita terjadi pada usia 30-60 tahun dengan 

prevalensi 21,4%.  Penelitian Pradan (2006) di Nepal melaporkan 137 

kasus mioma uteri dari 1.712 kasus ginekologi dengan prevalensi 8%. 

Penelitian Elugwaraonu (2013) di Nigeria(Departement Nursing Sciences , 

Ambros Alli University, Ekpoma Edo State, Nigeria) terdapat 150 kasus 

mioma uteri dan 77 kasus terjadi pada wanita umur 40-49 tahun dengan 

prevalensi 51%  dan 45 kasus terjadi pada wanita umur lebih dari 50 tahun 

dengan prevalensi 30%.  

Penelitian Omokanye (2012) di Nigeria (Depertement of Obstetric 

and Gynekology, University of Ilorin Teaching Hospital, Nigeria) 

melaporkan leiomyosarcoma 10 dari 1432 pasien mioma uteri melakukan 

histerektomi (proporsi 0,69%). Penelitian  Guzel (2014) di Zekai Tahir 

Burak Hospital, Turki melaporkan bahwa sarcoma ditemukan pada 6 

pasien dari 1438 pasien dengan mioma uteri yang melakukan histerektomi 

(proporsi 0,42%). Angka kejadian mioma uteri di Amerika Serikat sebesar 

2-12,8 orang per 1000 wanita tiap tahunnya. Penelitian Peddada (2008) di 

Amerika melaporkan mioma uteri  terjadi pada 2.637 dari 76.711 wanita 

kulit hitam, prevalens rate mioma uteri adalah 34,4 per 1000 wanita. 

Sedangkan di Indonesia kasus mioma uteri ditemukan sebesar 

2,39%-11,70% dari semua penderita ginekologi yang dirawat 

(Wiknjosastro, 2005).Penelitian Karel Tangkudung (1977) dan Susilo 

Raharjo (1974) dari Surabaya di kutip dalam Wiknjosastro, menemukan 

prevalensi mioma uteri 10,35 dan 11,9%  dari semua penderita ginekologi 
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yang dirawat. Penelitian Arifuddin di Makasar tahun 1996-2005 

ditemukan 114 kasus mioma uteri pada pasien seksio caesar dan 81 

diantaranya menderita mioma uteri asimptomatik dengan proporsi 71,05%. 

(Arifuddin, 2005).  Penelitian Muzakir di RSUD Arifin Ahmad di Provinsi 

Riau periode 1 Januari - 31 Desember 2006 menyatakan bahwa terdapat 

52 kasus mioma uteri, berdasarkan data rekam medik pada tahun 2004 dan 

2005 penyakit mioma uteri menempati urutan kelima dari sepuluh 

penyakit ginekologi. Pada tahun 2004 proporsi mioma uteri 7,04% dan 

pada tahun 2005 proporsi mioma uteri 8,03% (Muzakir, 2008). 

Kasus mioma uteri di Jawa Tengah merupakan indikasi utama 

dilakukannya histerektomi yaitu sekitar 600.000 kasus setiap tahun, 

sedangkan miomektomi hanya sekitar 37.000 kasus setiap tahun 

(Laurensia, 2012). Berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 

2013 menyatakan bahwa mioma uteri menempati urutan kedua penyakit 

tidak menular setelah kanker payudara. Mioma uteri termasuk dalam 

neoplasma jinak ginekologi asimptomatik tersering dengan insiden satu 

dari empat wanita selama masa reproduksi aktif (Profil Kesehatan Jawa 

Tengah, 2013).   

Sampai saat ini, penyebab pasti mioma uteri belum diketahui dan 

diduga penyakit ini merupakan penyakit multifaktorial. Sebagian besar 

kasus mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi karena diduga adanya 

perangsangan hormon estrogen terhadap sel-sel yang ada pada otot rahim 

(Setiati, 2009). Hormon estrogen pada wanita selain dihasilkan oleh 
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kelenjar hipofisis anterior juga diperoleh dari penggunaan kontrasepsi 

hormonal. 

Pengobatan mioma uteri dengan gejala klinik di Indonesia pada 

umumnya merupakan tindakan operasi histerektomy (pengangkatan rahim) 

atau pada wanita yang ingin mempertahankan kesuburannya, miomektomi 

(pengangkatan mioma) dapat menjadi pilihan (Manuaba, 2010).  Operasi 

miomektomidilakukan sampai menembus kavum uteri. Sekitar 50 %  

wanita yang melakukan miomektomiakan hamil normal setelah 18 bulan. 

RSUD Dr.Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit rujukan di 

Jawa Tengah dan sekitarnya. Sebagai rumah sakit pemerintah sekaligus 

rumah sakit pendidikan, RSUD Dr.Moewardi melayani persoalan-

persoalan kesehatan dari segala aspek kesehatan masyarakat, termasuk 

masalah kesehatan reproduksi. Sehingga bisa dilakukan penelitian terkait 

masalah kesehatan reproduksi, khususnya reproduksi wanita. 

Data yang diperoleh dari Rekam Medis RSUD Dr.Moewardi dari 

bulan Januari – Desember 2014 terdapat 193 orang pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi. Dari keseluruhan penderita ginekologi 

terdapat  125 orang pasien penderita mioma uteri, yang menjalani rawat 

inap sebanyak 97 pasien dan rawat jalan sebanyak 28 pasien. Jumlah ini 

meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 terdapat 119 penderita 

mioma uteri dengan 110 pasien menjalani rawat inap dan 9 pasien rawat 

jalan. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

“Hubungan Antara Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Dengan Kejadian 

Mioma Uteri di RSUD Dr.Moewardi Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah “Adakah Hubungan antara Penggunaan 

Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Mioma Uteri di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian mioma uteri 

di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik penderita mioma uteri di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui hubungan antara penggunaan kontrasepsi suntik 

dengan kejadian mioma uteri di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 

c. Mengetahui hubungan antara penggunaan kontrasepsi pil dengan 

kejadian mioma uteri di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 

d. Mengetahui hubungan antara penggunaan kontrasepsi implan 

dengan kejadian mioma uteri di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi masyarakat tentang kontrasepsi hormonal. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi tenaga kesehatan tentang 

pengaruh penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kejadian mioma 

uteri. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk 

penelitian selanjutnya. 


