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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan masalah besar bagi 

Negara-negara di dunia khususnya negara berkembang. Menurut data WHO 

didapatkan bahwa di seluruh dunia terjadi 1 juta kelahiran baru per hari, dimana 

50% diantaranya tidak direncanakan dan 25% tidak diharapkan (Wiknjosastro, 

2011). Kepala Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  

Surya Chandra Surapaty mengatakan  “Jumlah  penduduk  Indonesia semakin 

meningkat sehingga laju pertumbuhan penduduk saat ini 1,49 persen dan harus 

diturunkan paling tidak 1,1 persen”  (BKKBN, 2015).  

Pemerintah di Indonesia sudah mengantisipasi laju pertumbuhan 

penduduk yang cepat ini dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai pada tahun 

1970. Program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju 

pertumbuhan penduduk, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas keluarga 

maupun    individu–individu  di dalamnya sehingga dapat tercipta keluarga 

yang memiliki jumlah anak ideal, sehat, sejahtera, berpendidikan, berketahanan, 

serta terpenuhinya hak– hak reproduksinya (Saefuddin dkk, 2006). Program KB 

memiliki banyak pilihan metode alat kontrasepsi antara lain : metode 

sederhana, metode mantap, metode modern (Wiknjosastro 2006). 

Salah satu alat kontrasepsi yang digunakan yaitu IUD cakupan peserta 

KB IUD di Indonesia sebanyak 3.896.081 (11,07%) (Depkes RI, 2014) dan di 

Jawa Tengah sebanyak 7.285 peserta (8,90%) (BKKBN, 2012). IUD 

merupakan suatu alternatif pilihan bagi klien yang ingin menunda kehamilan 

dengan jarak lebih dari 2 tahun, keunggulan dari IUD dapat diterima 

masyarakat dengan baik (Manuaba, 2008). Disamping keunggulan tersebut, 
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IUD memiliki efek samping umum yang mungkin terjadi akibat pemasangan 

IUD yaitu saat haid lebih sakit atau nyeri (dysmenorhea) yang disebabkan 

letak AKDR yang salah atau AKDR tidak sesuai dengan rongga rahim 

(besarnya AKDR yang terlalu besar) dan disebakan oleh kandungan ADKR 

(Cu dan progesterone) itu sendiri yang merangsang terjadinya nyeri saat 

menstruasi (Marmi, 2016) 

Kontrasepsi lain yang paling banyak digunakan adalah KB Suntik, 

cakupan peserta KB suntik sebanyak 16.734.917 (47,54%) (Depkes RI, 

2014) dan di Jawa tengah sebanyak 7.285 peserta (8,90%) (BKKBN, 2012). 

Kontrasepsi hormonal jenis suntikan di Indonesia semakin banyak dipakai 

karena kerjanya yang efektif, pemakaiannya yang praktis, harganya relatif 

murah, dan aman. Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg MDPA dan 5 mg 

Estradiol Siponat yang diberikan secara I.M sebulan sekali (cyclofem) dan 50 

mg Noretindron Enantat dan 5 mg Estradiol Valerat yang diberikan injeksi 

I.M sebulan sekali (Marmi, 2016). Terdapat Kandungan hormon estrogen 

dan progesteron yang lebih besar pada KB suntik 1 bulan (Cyclofem) tersebut 

dapat mengurangi pembentukan prostaglandin. Pembentukan prostaglandin 

yang berkurang menyebabkan kontraksi uterus akan menurun, yang 

selanjutnya akan mengurangi beratnya dismenore (Noor, 2010) 

Dysminorhea adalah nyeri perut yang berasal dari kram rahim dan 

terjadi selama menstruasi (Saryono, 2009). Angka kejadian dysmenorrhea 

primer di Indonesia adalah sekitar 54,89%, sedangkan sisanya adalah 

penderita dengan tipe sekunder ( Proverawati, 2010). Dysminorhea akibat KB 

IUD disebabkan letak AKDR yang salah atau AKDR tidak sesuai dengan 

rongga rahim (besarnya AKDR yang terlalu besar) dan disebakan oleh 

kandungan ADKR (Cu dan progesterone) itu sendiri yang merangsang 

terjadinya nyeri saat menstruasi (Marmi, 2016). Sedangkan KB suntik 1 bulan 

dapat menurunkan kejadian dysmenorrhea karena kandungan progesterone 
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yang besar yang dapat menurunkan prostaglandin. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah: “adakah perbedaan antara kejadian dysmenorrhea dengan penggunaan 

KB IUD dengan KB suntik 1 bulan (cyclofem)“ 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan kejadian dysmenorrhea dengan penggunaan 

KB IUD dan KB Suntik 1 bulan (cyclofem). 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam membedakan dan 

melaksanakan penelitian ilmiah dalam KB. 

2. Bagi Peneliti Lain  

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut di masa yang 

akan datang. 

 


