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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu masalah terpenting yang dihadapi oleh negara berkembang, 

seperti di Indonesia yaitu ledakan penduduk. Hasil sensus menurut publikasi 

BPS pada tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 

237.556.363 orang, terdiri atas 119.507.600 pria dan 118.048.783 wanita, 

dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 % per tahun. Pertumbuhan penduduk 

ini tentu saja berimplikasi secara signifikan terhadap  perkembangan ekonomi 

dan kesejahteraan negara (Irianto, 2014). 

Berdasarkan data BPS Kota Madiun tahun 2016, jumlah peduduk Kota 

Madiun sebanyak 219.999 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 

103.482 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 107. 517 jiwa Kota Madiun 

terdiri dari 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo, 

dan Kecamatan Kartoharjo. Setiap Kecamatan terdiri dari 9 Kelurahan. Jadi 

Kota Madiun terdiri dari 27 Kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan 

Kartoharjo sebanyak 58.061 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 33.036, 

jiwa dan Perempuan sebanyak 25.025 jiwa. 

Di Kecamatan Kartoharjo terdapat 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas 

Tawangrejo dan Puskesmas Oro-oro Ombo. Puskesmas Tawangrejo melayani 

4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan 

Pilangbango, dan Kelurahan Kelun. Sedangkan Puskemas Oro-oro Ombo 

melayani 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan  Oro-oro Ombo, Kelurahan Kanigoro, 

Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Klegen, dan Kelurahan Sukosari. Di setiap 

Kelurahan ada Puskesmas Pembantu. 

Berdasarkan data dari Puskesmas Tawangrejo, jumlah pasangan usia 

subur di Puskesmas Tawangrejo sebanyak 3.324 pasang. Sedangkan proporsi 
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peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Puskesmas Tawangrejo adalah 

sebagai berikut : Peserta KB IUD = 299 orang (10,9%), MOP = 12 orang  

(0,4%), MOW = 231 orang (8,4%), Implan = 279 orang (10,2%), Kondom = 

194 orang (7,1%), KB Cyclofem= 473 orang (17,5%), DMPA (Depo 

Medroxyprogesterone Asetat) = 949 orang (34,6%), Pil = 297 orang (10,9%). 

Telah menjadi rahasia umum bahwa meningkatnya pertumbuhan 

penduduk berbanding lurus dengan semakin intensnya usaha pemerintah 

untuk mensejahterahkan masyakatnya. Di satu sisi akan muncul berbagai 

permasalahan baik dari sisi sosial, hukum, politik dan segi kehidupan lainnya. 

Peningkatan penduduk  yang tinggi akan mengakibatkan permasalahan jika 

tidak dikendalikan. Ledakan penduduk mengakibatkan laju pertumbuhan 

penduduk yang pesat hal ini karena minimnya pengetahuan serta pola budaya 

pada masyarakat setempat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

pemerintah Indonesia telah menerapkan program  Keluarga Berencana (KB) 

yang dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan LKBN (Lembaga Keluarga 

Berencana Nasional) yang kemudian dalam perkembangannya menjadi 

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Gerakan 

Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan 

penduduk dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(Hartanto, 2010). 

          Salah-satu cara untuk mengendalikan  laju pertumbuhan penduduk 

adalah dengan program Keluarga Berencana (KB). Dengan semakin 

berkembangnya program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh 

pemerintah, alat kontrasepsi juga semakin berkembang. Alat kontrasepsi juga 

semakin berkembang. Berbagai pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada 

masyarakat. 

Pada umumnya,  cara  atau  metode  kontrasepsi  dapat di bagi  menjadi 

kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non hormonal. Kontrasepsi hormonal 

adalah kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron. Macam–
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macam kontrasepsi  hormonal antara lain Pil, KB Suntik, dan Implan. 

Sedangkan kontrasepsi yang tersedia dalam jenis non hormonal, yaitu 

IUD dan kondom. 

IUD (Intra Uterine Device) atau alat kontrasepsi dalam rahim 

(AKDR)) adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim  

yang terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau 

tembaga bercampur perak, bahkan ada yang disisipi hormon progesteron yang 

bertembaga dapat dipakai selama 10 tahun. Sedangkan Cyclofem adalah 

suntikan yang mengandung kombinasi hormon (estrogen dan progesteron) 

yang berupa Medorxy progesteron acetate 50 mg dan Estradiol Cypionate 10 

mg dalam setiap ml-nya. Diberikan setiap 30 hari plus minus 3 hari. (Irianto, 

2014). 

Dua alat kontrasepsi tersebut di samping berfungsi untuk 

mengendalikan penduduk juga mempunyai efek samping, yang paling utama 

adalah berhubungan dengan gangguan haid. Salah satu gangguan haid adalah 

terjadinya spotting bleeding yaitu pendarahan di luar haid yang terjadi dengan 

interval tidak teratur, atau jika terdapat insiden bercak darah atau perdarahan 

diantara haid (Varney, 2007). Adapun penyebab spotting pada pengguna KB 

IUD belum diketahui dengan pasti. Namun terdapat dugaan bahwa insersi 

IUD dapat menyebabkan meningkatnya konsentrasi plasmminogen activators 

dalam endometrium, dan enzim-enzim yang menyebabkan bertambahnya 

aktivitas fibrinolitik serta menghalangi pembekuan darah (Hartanto, 

2010:218-219). KB Cyclofem juga dapat menyebabkan terjadinya spotting. 

Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon sehingga 

endometrium mengalami perubahan histologi (Irianto, 2014). 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah perbedaan 

kejadian spotting bleeding antara penggunaan KB IUD dengan Cyclofem 

di Puskesmas Tawangrejo, Kota Madiun ? ”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis perbedaan kejadian spotting bleeding antara 

penggunaan KB IUD dengan Cyclofem di Puskesmas Tawangrejo, Kota 

Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat 

terutama para ibu tentang perbandingan kejadian spotting bleeding  

terhadap penggunaan KB IUD dengan Cyclofem. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Mendorong para akseptor untuk lebih memahami tentang efek 

samping penggunaan KB IUD dan Cyclofem. 

b. Mendorong tenaga kesehatan untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat luas tentang efek samping penggunaan KB IUD dan 

Cyclofem. 

c. Mendorong tenaga kesehatan untuk mensosialisasikan 

perbandingan kejadian spotting bleeding terhadap penggunaan KB 

IUD dengan Cyclofem. 


