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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara keempat dengan jumlah 

penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah 

penduduk Indonesia berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2014 

adalah 252.164,8 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia 

sebesar 1,40%  per tahun. 

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi akan 

berpengaruh pada tingkat kehidupan dan kesejahteraan penduduk. Untuk 

menanggulangi masalah tersebut pemerintah Indonesia telah merencanakan 

berbagai progam untuk menangani masalah kependudukan. Salah satu usaha 

pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk dengan program Keluarga 

Berencana Nasional sebagai integrasi dari pembangunan nasional yang 

mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. 

Keadaan  ini dapat dicapai dengan menganjurkan Pasangan Usia Subur (PUS) 

untuk mengikuti Progam Keluarga Berencana dan diperlukan suatu 

penggunaan alat kontrasepsi agar dapat mengurangi angka kelahiran 

penduduk  (BKKBN, 2011).  

Program Keluarga Berencana (KB) ini bertujuan untuk membentuk 

Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Yang dimaksud 

keluarga kecil dengan 2 atau 3 anak. Norma Keluarga Kecil Bahagia 
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Sejahtera dimaksudkan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk 

sekecil mungkin dan meningkatkan kualitas manusia yang baik ditinjau dari 

segi kesehatan, pendidikan, dan tingkat kehidupan yang layak (Irianto, 2012). 

Jumlah peserta KB aktif di Indonesia pada tahun 2012 tercatat 

sebanyak  64.133.347 juta jiwa, dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 

sebanyak 161.750.743 juta jiwa dan Wanita Usia Subur (WUS) 51.472.069 

juta jiwa. Dari 64.133.347 peserta KB aktif, pengguna KB suntik sebanyak 

54,35%; peserta pil sebanyak 28,65%; peserta Intra Uterine Device (IUD) 

sebanyak 5,44%; peserta  kondom sebanyak 5,34%; peserta implant sebanyak 

4,99%; peserta Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 1,04%; dan peserta 

Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak  0,2% (BKKBN, 2012). 

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Jawa Tengah yang 

menjadi peserta KB aktif pada tahun 2012 sebanyak 4.784.150 peserta 

dengan rincian masing-masing per metode kontrasepsi IUD 406.097 jiwa 

(8,49%); MOW sebanyak 262.761 jiwa (5,49%); MOP sebanyak 52.679 jiwa 

(1,10%); kondom sebanyak 92.072 jiwa (1,92%); implant sebanyak 463.786 

jiwa (9,69%); suntik sebanyak 2.753.967 jiwa (57,56%); dan pil sebanyak 

752.788 jiwa (15,74%) (BKKBN Jateng, 2012).  

Faktor yang mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi meliputi  

efektivitas, keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, serta keamanan 

dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. 

Selain itu, pertimbangan kontrasepsi juga didasarkan atas biaya serta peran 
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dari agama dan kultur budaya mengenai alat kontrasepsi tersebut 

(Sulistyawati, 2011). 

Penggunaan alat kontrasepsi juga diprogramkan di Kabupaten 

Sragen, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, dikarenakan pada 

tahun 2013 terjadi pertambahan jumlah penduduk sebesar 4.855 jiwa (1,8%). 

Pada tahun 2013, jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Sragen sebanyak 

141.654 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang menggunakan alat kontrasepsi IUD 

sebesar 12.036 jiwa (8,49%); MOW 18.070 jiwa (12,75%); MOP 527 jiwa 

(0,37%); implant 20.281 jiwa (14,31%); suntik 72.927 jiwa (51,48%); pil 

15.147 jiwa (10,69%); dan kondom 2.666 jiwa (1,88%) (BKBPMD, 2013). 

Berdasarkan data BKBPMD Kabupaten Sragen (2013), cakupan 

peserta aktif tertinggi di Kecamatan Sidoharjo yang  terdapat di Desa Jetak 

sebesar 1123 (80,44%). Pada tahun 2013 jumlah PUS di Desa Jetak sebanyak 

1396 jiwa dengan penggunaan alat kontrasepsi IUD sebesar 71 jiwa (6,32%); 

MO 94 jiwa (8,37%); implant 45 jiwa (4%); suntik 720 jiwa (64,11%); pil 73 

jiwa (6,5%); dan kondom 20 jiwa (1,78%) (UPTB Sidoharjo, 2013). Dari data 

di atas menunjukkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi hormonal lebih 

tinggi daripada alat kontrasepsi non hormonal, sedangkan dari BKBPMD 

lebih mengharapkan jumlah pasangan usia subur yang memilih alat 

kontrasepsi nonhormonal lebih tinggi dibanding kontrasepsi hormonal. 

Alat kontrasepsi sangat berguna dalam program KB namun perlu 

diketahui setiap orang memiliki persepsi berbeda-beda dalam pemilihan jenis 

alat kontrasepsi yang sesuai dan cocok dengan kondisinya. Faktor-faktor  
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yang mempengaruhi pemilihan jenis alat kontrasepssi antara lain faktor 

pasangan (umur, gaya hidup, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman 

dengan metode alat kontrasepsi yang lalu), faktor kesehatan (status kesehatan, 

riwayat haid) faktor metode kontrasepsi (efektivitas, efek samping, biaya), 

tingkat pendidikan, pengetahuan, dukungan suami dan kesejahteraan keluarga 

(Kusumaningrum, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian Sugiarti, dkk (2013), menyimpulkan  

bahwa tidak ada hubungan antara dukungan suami dengan pemilihan jenis 

kontrasepsi pada WUS dengan p value  0,939. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Musdalifah, dkk (2013) menyimpulkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara dukungan suami dengan pemilihan kontrasepsi 

hormonal di Wilayah kerja Puskesmas Lampa Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang 2013 dengan p value 0,000.  

Penelitian yang dilakukan oleh Imbarwati (2009) tentang beberapa 

faktor yang berkaitan dengan penggunaan KB IUD pada peserta KB non-IUD 

di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, diketahui bahwa pendidikan, usia 

muda, pendapatan yang kurang, pengetahuan yang kurang, persepsi biaya 

yang mahal, perasaan malu, kualitas pelayanan KB kurang dan pekerjaan 

berpengaruh terhadap keputusan pengambilan alat kontrasepsi IUD atau non-

IUD.  Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrinawati (2011), 

menyimpulkan bahwa ada hubungan antara persepsi dan dukungan istri 

dengan partisipasi pria dalam pemakaian kontrasepsi di Kelurahan 

Mojosongo Kecamatan Jebres dengan p value sebesar 0,000. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

terkait dengan pemilihan alat kontrasepsi dengan judul “Hubungan antara 

persepsi, dukungan suami dan tingkat penghasilan dengan pemilihan jenis 

kontrasepsi di Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen” 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara persepsi, dukungan suami dan tingkat 

penghasilan dengan pemilihan jenis kontrasepsi di Desa Jetak, Kecamatan 

Sidoharjo, Kabupaten Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara persepsi, dukungan suami, tingkat 

penghasilan dengan pemilihan jenis kontrasepsi di Desa Jetak, Kecamatan 

Sidoharjo, Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan karakteristik ibu di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo 

Kabupaten Sragen. 

b. Menggambarkan persepsi ibu tentang jenis kontrasepsi di Desa Jetak 

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

c. Menggambarkan dukungan suami pada ibu terhadap pemilihan jenis 

kontrasepsi di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 
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d. Menggambarkan tingkat penghasilan keluarga di Desa Jetak Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

e. Menggambarkan pemilihan jenis kontrasepsi di Desa Jetak Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

f. Menganalisis hubungan persepsi dengan pemilihan jenis kontrasepsi di 

Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

g. Menganalisis hubungan dukungan suami dengan pemilihan jenis 

kontrasepsi di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

h. Menganalisis hubungan tingkat penghasilan dengan pemilihan  jenis  

kontrasepsi di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai alat kontrasepsi. 

2. Bagi Instansi Terkait (BKBPMD dan Pengelola Program KB) 

Sebagai bahan masukan dan informasi tentang pemilihan alat 

kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) sehingga dapat 

meningkatkan penyuluhan dan ketersediaan alat kontrasepsi. 

3. Bagi Penelitian Lain 

Sebagai referensi dan data dasar dalam penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan alat kontrasepsi. 

 


