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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Indonesia merupakan salah satu dari lima negara berkembang yaitu, 

India, Pakistan, Brazil, dan Nigeria yang memberikan kontribusi besar pada 

pertambahan penduduk dunia karena jumlah peningkatan penduduk yang 

tinggi (Sari, Indrayani, & Vidyarini, 2016). Oleh karena itu, kegagalan 

pengendalian penduduk dapat berdampak pada kemiskinan, rendahnya 

kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya kejahatan (Sunarsih, 

Evrianasari, & Damayanti 2015). 

        Indonesia merupakan peringkat ke 4 dunia yang memiliki jumlah 

penduduk yang besar. Dari hasil sensus penduduk tahun 2016 menunjukkan, 

jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258.704.986 jiwa (Ritonga, R.,2015). 

Tingginya angka kelahiran di Indonesia menjadi masalah yang harus 

dikendalikan untuk pemerataan kependudukan. Peningkatan jumlah penduduk 

yang pesat membuat pemerintah menyadari pentingnya penduduk yang 

berkualitas, sebagai modal utama dalam mempercepat pembangunan yang 

pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, 

jumlah penduduk yang besar dan tidak berkulitas, justru menjadi beban 

pembangunan dan menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, dan pembangunan (Nurekawati, Santosa, & Sarwono, 2016). 
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        Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan 

penduduk di Indonesia adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) 

menggunakan alat kontrasepsi (Sunarsih, Evrianasari, & Damayanti, 2015). 

KB adalah usaha untuk mengendalikan kelahiran anak dengan cara yang 

dibenarkan oleh peraturan pemerintah dan agama (Nurekawati, Santosa, & 

Sarwono, 2016) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat 

(Weking, Sutrisno & Kamillah, 2015).  

        Secara nasional tahun 2014 peserta program KB mencapai 38 juta 

akseptor dengan 30 juta akseptor aktif dan 8 juta akseptor baru (BKKBN, 

2014). Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengetahui program KB 

sebanyak 95%, tetapi yang memiliki kesadaran mengikuti program KB 

sebanyak 61%. Dari sekian banyak warga yang tidak mengikuti program KB, 

9% diantaranya ingin mengikuti program KB, tetapi tidak jadi mengikuti 

program tersebut karena beberapa pertimbangan (BKKBN, 2012). Jumlah 

penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebanyak 3.377.414 jiwa. 

Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten kota yang terendah adalah 

kota Magelang sebesar 0,37% dan yang tertinggi sebesar 5,35% di Kabupaten 

Brebes (BPS, 2010). Data dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional) menunjukkan bahwa peserta KB menurut metode 

kontrasepsi sampai bulan Februari tahun 2015 yaitu Intra Uterine Device 

(IUD) 36.601 (6,87%), Medis Operatif Wanita ( MOW ) 7867(1,48%), Medis 

Operatif Pria (MOP) 547 (0,10%), Implant 51,843 (9,73%), Kondom 27.997 
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(5,25%), suntik 278.333(52,21%), dan pil KB 129.880 (24,36%) (BKKBN, 

2015). 

        Kontrasepsi merupakan cara untuk mencegah kehamilan akibat dari 

pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma (Trisnawarman & 

Erlysa, 2007). Jenis alat  kontrasepsi yang dapat digunakan ada 3 jenis, alat 

kontrasepsi efektif ( IUD/AKDR, implant, pil KB, suntik) dan kontrasepsi 

mantap yang meliputi, tubektomi/MOW (Medis Operatif Wanita), dan 

vasektomi/MOP (Medis Operatif Pria) (Winsyarti Y., 2015). Selain itu juga 

ada alat kontrasepsi sederhana/alamiah yang menggunakan Air Susu Ibu 

(ASI), coitus interuptus (senggama terputus) dan sistem kalender (pantang 

berkala). Beberapa jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu 

alat kontrasepsi jenis suntik (BKKBN, 2015), dari beberapa alat kontrasepsi 

yang di gunakan, masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian serta 

cara penggunaan yang tepat. 

        Penelitian ini dilakukan pada Wanita Usia Subur (WUS) karena yang 

tergolong kedalam wanita usia subur tersebut masih mempunyai organ 

reproduksi yang baik, sehingga berpotensi lebih besar untuk terjadinya 

kehamilan (Meiriyani, 2013) untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi sebagai program keluarga 

berencana (KB) karena masih tingginya jumlah penduduk dan tingginya 

angka kelahiran di Indonesia (Rafidah & Wibowo, 2012). Peneliti ingin 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wanita usia subur (WUS) 
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dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Tonjong,  karena di Desa Tonjong 

Kabupaten Brebes acara penyuluhan tentang keluarga berencana (KB) dengan 

menggunakan alat kontrasepsi jarang dilaksanakan oleh puskesmas dan bidan 

desa. 

        Di desa Tonjong jumlah penduduknya sejumlah 66.948 jiwa (Badan 

Pusat Statistik, 2014). Jumlah WUS sendiri sebanyak 3842 (data Bapeda 

kabupaten Brebes, 2017). BKKBN (2010) menyebutkan, jumlah Pasangan 

Usia Subur (PUS) di kabupaten Brebes menduduki tingkat paling banyak 

yaitu sejumlah 349.871 dari seluruh kabupaten di provinsi Jawa Tengah 

dengan peminat KB yang belum tercapai kesesuaiannya dengan jumlah 

pasangan usia subur disana.  

        Berdasarkan hasil survey pendahuluan dengan mewawancarai 5 orang 

WUS di desa Tonjong pada bulan November 2016 didapatkan hasil 3 orang 

menggunakan alat kontrasepsi dan 2 yang tidak menggunakan alat 

kontrasepsi, sebagian mengetahui pengetahuan tentang KB dan ada yang 

masih tidak mengetahui KB karena belum pernah mendapatkan informasi, 

semua suami mendukung dalam penggunaan KB, dari hasil pendapatan semua 

responden menyatakan tidak keberatan menyisihkan uang untuk biaya jasa 

pelayanan KB dan sebagian responden mengatakan masih percaya dengan 

budaya banyak anak banyak rejeki. 

       Ada beberapa faktor yang mempenguhi seseorang melakukan KB, faktor-

faktor tersebut meliputi usia, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat 
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sosial ekonomi/penghasilan, dukungan suami, dan faktor sosial budaya, di 

dalam penelitian ini, ingin ditunjukkan hubungan faktor-faktor tersebut 

terhadap penggunaan alat kontrasepsi. 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian latar belakang, Kabupaten Brebes merupakan 

penyumbang penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,35%, 

dengan wanita usia subur (reproduktif) yang berjumlah 3842 WUS. Prevalensi 

penggunaan KB menurut metode kontrasepsinya yaitu Intra Uterine Device 

(IUD) 36.601 (6,87%), Implant51,843 (9,73%), suntik 278,333 (52,21%), pil 

KB 129.880 (24,36%), Medis Operatif Pria (MOP) 547 (0,10%), dan Medis 

Operatif Wanita (MOW) 7867 (1,48%) maka di dalam penelitian ini akan 

diajukan perumusan masalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan alat kontrasepsi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Desa Tonjong 

Kabupaten Brebes. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wanita usia subur 

dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Tonjong Kabupaten Brebes. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan usia dengan penggunaan kontrasepsi. 

b. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan penggunaan 

alat kontrasepsi. 
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c. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan dengan penggunaan 

alat kontrasepsi. 

d. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan penggunaan 

alat kontrasepsi. 

e. Untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan penggunaan alat 

kontrasepsi. 

f. Untuk mengetahui hubungan sosial budaya dengan penggunaan alat 

kontrasepsi. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi masyarakat dan responden 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan 

memperkaya wawasan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi wanita usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi dan 

Sebagai sumber informasi. 

b. Bagi instansi pelayanan kesehatan 

Sebagai sumber informasi tentang program pelayanan kesehatan dalam 

pelaksanaan keluarga berencana. 

c. Bagi ilmu keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konseling dan 

program penyuluhan  pada setiap akseptor. 
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d. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang penelitian dan mengetahui 

faktor yang mempengaruhi wanita usia subur terhadap penggunaan alat 

kontrasepsi. 

e. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut yang sejenis 

ini, dengan mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi wanita usia 

subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. 

A. Penelitian Terkait 

1. Lontaan A., Kusmiyati & Dompas R., (2014), meneliti tentang “Faktor-

Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Pasangan Usia 

Subur di Puskesmas Damau Kabupaten Talaud”. Dalam penelitian 

tersebut menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi, pendidikan, 

partisipasi istri, umur dan paritas dengan pemilihan jenis kontrasepsi, 

penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, 

dengan desain personal interview, besar sampel 303 pasangan usia subur  

yang ditentukan secara proporsional random sampling. Instrumen yang 

digunakan pada penelitian tersebut adalah check-list, hasil penelitian 

tersebut dianalisa menggunakan uji chi-square-X. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan sebagai besar responden memiliki non metode kontrasepsi 

jangka panjang. Faktor sosial ekonomi, pendidikan partisipasi suami/isteri, 

umur, memiliki hubungan dengan pemilihan kontrasepsi, dan paritas tidak 
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memiliki hubungan dengan pemilihan kontrasepsi. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor (variabel 

bebas) dengan variabel terikat dalam penelitian dan analisis datanya 

menggunakan chi-square. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah sasaran penelitian pada penelitian 

tersebut adalah PUS (Pasangan Usia Subur) sedangkan pada penelitian ini 

WUS (Wanita Usia Subur), waktu dan lokasi penelitian yang berbeda dan 

sistem penentuan samplingnya yang berbeda. 

2. Wulandari F.I. & Hastuti R.,(2013), meneliti tentang “Hubungan Tingkat 

Pendapatan Keluarga Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Suntik”. Dalam 

penelitian tersebut diadakan untuk mengetahui hubungan tingkat 

pendapatan dengan pemilihan kontrasepsi suntik, karena suntik 

merupakan kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Penelitian tersebut 

menggunakan penelitian jenis analitik dengan pendekatan cross-sectional. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling yaitu total sampling dengan 34 responden 

akseptor KB. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

factor tingkat pendapatan dengan penggunaan alat kontrasepsi dan metode 

penelitian ini sama dengan menggunakan pendekatan cross sectional. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah cara penentuan samplingnya, 

lokasi dan waktu penelitian, responden penelitiannya berbeda dan tidak 
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melakukan penelitian faktor lain yang dapat mempengaruhi penggunaan 

alat kontrasepsi. 

3. Liando F., Runkar M. &Manueke I., (2013), meneliti tentang “Faktor-

Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam 

Rahim (AKDR) Di Kelurahan Pangalombian Kota Tomohon Tahun 

2013”. Penelitian tersebut diadakan untuk mengetahui faktor yang 

berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). 

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik 

dengan menggunakan desain cross sectional study, populasi dalam 

penelitian tersebut adalah semua akseptor KB aktif sebanyak 216 

responden, sample sebanyak 140 responden dengan menggunakan teknik 

simple random sampling. Instrumen penelitian adalah check-list analis dan 

menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian menunjukan ada 

hubungan antara pendidikan, dukungan suami dengan penggunaan jenis 

kontrasepsi ini. Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor penggunaan KB yang berhubungan dengan dukungan 

suami serta tingkat pendidikan dengan menggunakan pendekatan cross-

sectional dan jenis penelitian. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

faktor-faktor (variabel bebas) dengan variabel terikat, uji analisa datanya 

menggunakan chi-square, dan penelitian ini juga sama menggunakan 

pendekatan cross secsional. 
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Perbedaan dengan penelitian ini adalah teknik menentukan sampling, 

instrument penelitian yang digunakan, responden yang berpartisipasi, 

lokasi dan waktu penelitian. 

4. Sunarsih, Evrianasari N., & Damayanti R., (2015), meneliti tentang 

“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi 

Pada Wanita Usia Subur (WUS) Di Kelurahan Campang Raya Bandar 

Lampung Tahun 2014”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif, rancangan penelitian dan analitik pendekatan cross sectional, 

populasi adalah semua wanita usia subur  sebesar 227 orang dan sampel 

sebanyak 70 orang. Teknik sampling accidental sampling. Analisis data 

menggunakan univariat dan chi-square. Hasil dari penelitian tersebut 

terdapat hubungan antara pendidikan, usia, status ekonomi, dan paritas 

dalam penggunaan alat kontrasepsi. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

faktor-faktor (variabel bebas) dengan variabel terikat yang menggunakan 

pendekatan cross-sectional dan analisa datanya sama yaitu menggunakan 

chi-square. Pada penelitian ini juga respondennya sama, yaitu semua 

wanita usia subur. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah teknik penentuan samplingnya yang 

berbeda, waktu dan tempat penelitiannya. 


