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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Wanita Usia Subur (WUS) 

        Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang masih dalam usia 

reproduktif (sejak mendapat haid pertama dan sampai berhentinya haid), 

yaitu antara usia 15 – 49 tahun, dengan status belum menikah, menikah, 

atau janda, yang masih berpotensi untuk mempunyai keturunan 

(Novitasary, Mayulu, & Kawengian, 2013). Alasan wanita usia subur 

menggunakan alat kontrasepsi adalah tergantung pada tahapan usia yaitu 

(usia <20 tahun, 20-30 tahun, dan diatas 30 tahun). Wanita yang berusia 

kurang dari 20 tahun alasanya lebih untuk menunda kehamilan, dan 

biasanya menggunakan alat kontrasepsi berupa pil KB, sedangkan pada 

wus yang berusia 20-30 tahun mempunyai alasan untuk menjarangkan 

kehamilan, alat kontrasepsi yang biasa digunakan ada IUD. Pada wanita 

yang berusia >30/35 tahun mempunyai alasan agar mengakhiri kesuburan 

(Sari, Indrayani, & Vidyarini, 2010). Pada seseorang wanita yang sudah 

pernah melahirkan lebih dari sekali (multipara) akan mengalami 

pengurangan kekuatan otot uterus dan abdomen sehingga resiko kejadian 

ketuban pecah dini akan tinggi (Aisyah & Oktarina, 2012). 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

        Faktor keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi tidak terlepas 

dari faktor perilaku yang dimiliki oleh masing-masing individu. Faktor- 

faktor penyebab perilaku memilih menggunakan alat kontrasepsi dibagi 

menjadi 3, menurut Notoatmojo (2003) dalam Megawati (2015) adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor presdiposisi 

        Merupakan faktor internal dari individu itu sendiri, keluarga, 

kelompok atau masyarakat yang mempermudah untuk menentukan 

alat kontrasepsi yang digunakan. Contoh: usia,  tingkat pendidikan, 

tingkat pengetahuan. 

1) Usia 

        Menurut Nurhayati & Mariyam (2013) usia merupakan suatu 

indeks perkembangan seseorang. Usia individu terhitung mulai 

saat dilahirkan, semakin cukup umur, tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja 

(Azwar, 2009). Berdasarkan hasil penelitian oleh Sunarsih, 

Evrianasari N., dan Damayati didapatkan bahwa terdapat 

hubungan antara umur terhadap penggunaan alat kontraspesi.  

       Penggunaan alat kontrasepsi lebih rendah pada WUS yang 

berusia 20-29 tahun dibandingkan dengan WUS yang berusia 30-

35 tahun. Hasil penelitian tersebut didukung dengan teori yang 
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menyatakan bahwa umur menunjukan hubungan yang berarti 

dengan pemakaian jenis kontrasepsi, karena umur mempengaruhi 

kebutuhan alat yang diinginkan. Pada wanita umur 20-29 tahun 

cenderung menggunakan alat kontrasepsi yang kurang efektif 

seperti pil, suntik, dan kondom. Hal tersebut diduga bahwa wanita 

tersebut masih ingin menunda kehamilan atau masih 

menginginkan anak lagi dikemudian hari. Sehingga memilih alat 

kontrasepsi yang mudah dihentikan penggunaannya. Sedangkan 

pada wanita yang berusia 30-35 tahun cenderung menggunakan 

kontrasepsi efektif, seperti IUD yang merupakan kontrasepsi 

jangka panjang. 

2) Tingkat pendidikan 

        Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan 

sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap keinginan seseorang dan 

pasangan untuk menentukan jumlah anak (Saskara, Ida, & 

Marhaeni, 2015). Tingkat pendidikan masyarakat sebagai landasan 

utama dalam memahami masalah keluarga berencana dan alat 

kontrasepsi sangat menentukan keberhasilan program BKKBN. 

Pendidikan merupakan sarana utama dan suksesnya tujuan 

pelaksanaan keluarga berencana. Pendidikan diperlukan untuk 

mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang menunjang 
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kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas 

hidup. Ushie, (2011) dalam Saskara, Ida, & Marhaeni (2015) 

menyatakan, bahwa wanita berpendidikan tinggi berkeinginan 

memiliki sedikit anak dibandingkan dengan yang berpendidikan 

rendah. 

3)  Tingkat pengetahuan      

        Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan dan ini 

terjadi setelah orang melakukan pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 

dan telinga (Notoatmojo, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Cahyono dan Sugiarto (2011), terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan seseorang dengan 

penggunaan alat kontrasepsi. Pengetahuan seseorang tentang 

sesuatu dapat berbeda-beda ada yang kurang, cukup dan baik. Hal 

tersebut tergantung dari pendidikan metode dan fasilitas untuk 

mendapat pengetahuan. Hasil penelitian tersebut pengetahuan 

tentang alat kontraspesi dari responden yang paling banyak adalah 

yang tingkat pengetahuannya cukup. Menurut penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pengetahuan sangat perlu diberikan kepada 

calon akseptor KB agar dapat diterima dengan baik. 
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b. Faktor pendukung 

        Merupakan faktor yang mendukung individu untuk memilih 

alat kontrasepsi. Contoh: keamanan alat kontrasepsi, ketersediaan 

alat kontrasepsi, dan tempat pelayanan kontrasepsi. 

c. Faktor pendorong 

        Merupakan faktor yang menguatkan perilaku, seperti sikap dan 

ketrampilan petugas kesehatan, atau petugas yang lain. Contoh: 

dukungan suami, sosial budaya, dan tingkat sosial 

ekonomi/pendapatan. 

1) Dukungan suami 

        Dukungan adalah kekuatan yang mengatur perilaku untuk 

pencapaian tujuan dari seseorang yang memiliki hubungan dengan 

individu (Astuti K.T., 2016). Sedangkan dukungan suami merupakan 

suatu bentuk perwujudan dari sikap perhatian dan kasih sayang 

kepada istri (Mulyanti dkk). 

        Dukungan suami merupakan salah satu faktor penguat yang 

dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Aspek- aspek 

dukungan dari keluarga (suami), yaitu: dukungan emosional, 

informasi, instrumental, dan penghargaan (Friedman, 2010) serta 

dorongan terhadap ibu secara moral maupun material, dimana 

dukungan suami mempengaruhi ibu untuk menjadi akseptor 
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Keluarga Berencana (KB). Friedman (1998) dalam Prasetyawati 

(2011)  cit Sulastri S & Nirmasari C, (2014) dukungan suami terdiri 

dari 4 bentuk, yaitu dukungan informasional, penilaian, instrumental 

dan emosional. Pada dukungan informasional suami ikut serta dalam 

mencarkan informasi terkait KB. Pada dukungan penilaian suami 

ikut serta dalam berkonsultasi dan memilih alat kontrasepsi yang 

digunakan. Pada dukungan instrumental suami bersedia untuk 

mengantarkan ke tempat pelayanan untuk pemasangan dan 

membiayainya. Pada dukungan emosional suami bersedia untuk 

membantu istri dalam mencari pertolongan saat ada komplikasi. 

Selain itu, dukungan emosional yang lain seperti mendorong adanya 

ungkapan perasaan, memberikan nasehat atau informasi terkait alat 

kontrasepsi, dan menanyakan kondisi setelah menggunakan alat 

kontrasepsi (Rafidah dan Wibowo, 2012) 

        Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafidah dan Wibowo 

(2012) pada ibu yang mendapat dukungan dari suami lebih patuh 

terhadap jadwal untuk ber-KB. Dukungan instrumental dan 

emosional yang kurang oleh suami mempengaruhi WUS dalam 

melakukan kunjungan ulang untuk melakukan KB. 

2) Sosial budaya 

        Masyarakat  Indonesia terkenal dengan kebudayaannya yang 

beragam, dan mempengaruhi perilaku manusia yang mempunyai 
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kebudayaan tersebut. Budaya merupakan pemahaman, perasaan, 

suatu bangsa meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hukum, adat istiadat dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari 

anggota masyarakat itu sendiri (Anapah, Nabuasa, & Nayoan, 

2007). Budaya juga dapat diartikan sebagai pandangan dunia dan 

satu set tradisi yang kelompok sosial tertentu menggunakan dan 

mengirimkan ke generasi berikutnya (Pilliteri, 2010). Kebudayaan 

menunjuk pada berbagai aspek kehidupan dalam setiap 

masyarakat, yang oleh para anggotanya dikembangkan sebagai 

pola-pola budaya ideal yang  memuat hal-hal yang oleh sebagian 

masyarakat tersebut diakui sebagai kewajiban yang harus 

dilakukan pada keadaan tertentu. Tidak semua orang dalam 

kebudayaannya selalu berbuat seperti apa yang telah dipatokkan, 

sebab bila masyarakat selalu mengikuti kepercayaan yang ada pada 

masyarakatnya maka tidak akan ada apa yang disebut dengan 

batasan budaya. Budaya masyarakat biasanya bersifat keagamaan. 

        Keyakinan dan ajaran agama, yang memandang anak adalah 

sebuah ketentuan dari Allah serta budaya keluarga besar yang 

mempercayai bahwa banyak anak banyak rezeki masih diyakini 

oleh masyarakat sehingga orang enggan menggunakan alat 

kontrasepsi (Wijhati, 2011). Kebudayaan yang lain yaitu 

menginginkan kelahiran anak dengan jenis kelamin tertentu 
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walaupun sudah memiliki banyak anak (Amsikan, (2005) dalam 

Anapah, Nabuasa, & Nayoan, (2007)). Agama Islam 

memperbolehkan KB dengan alasan untuk menjaga kesehatan ibu 

dan anak, menunjang program pembangunan kependudukan. 

        Hasil penelitian yang dilakukan oleh Assalis H. (2015) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sosial budaya 

dengan pemilihan metode kontrasepsi dengan hasil dari 116 

responden, sebanyak 60 responden memiliki sosial budaya yang 

tidak mendukung, dan sebagian mendukung. Hal tersebut sejalan 

dengan teori yang dikemukakan oleh Handayani (2010) bahwa 

kondisi social budaya dan kondisi lingkungan berpengaruh 

terhadap penggunaan alat kontrasepsi. 

3) Tingkat sosial ekonomi/pendapatan 

        Menurut Tjitoherijanto (2008) dalam Wulandari F.I. (2013), 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun 

barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri. Sedangkan 

pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh 

seluruh anggota keluarga yang bekerja. Pendapatan dapat terbagi 

dalam 3 jenis, yaitu: 

a) Upper class (Tingkat Atas) 

        Mereka yang berada pada lapisan ini umumnya tingkat 

pendapatannya tinggi, mereka juga memiliki benda-benda 
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berharga seperti uang, tanah luas, mobil dan sebagainya. 

Pekerjaannya seperti wiraswasta, manager, banker, dan 

sebagainya. Berdasarkan penetapan Upah Minimum Kabupaten 

(UMK) Kabupaten Brebes tahun 2017 sebesar Rp 1.418.000 tiap 

bulannya sehingga besarnya pendapatan lapisan ekonomi kelas 

atas 3x diatas UMK. 

b) Middle class (Menegah) 

        Keluarga pada lapisan ini tingkat pendapatannya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi 

kepemilikan barang-barang berharga hanya sebagai tabungan. 

Pekerjaannya berupa perdagangan, pegawai, negri dan 

sebagainya. Pada lapisan ekonomi tingkat menengah besar 

pendapatan perbulannya 2x diatas Upah Minimum Kabupaten 

(UMK). 

c) Lower class (Tingkat bawah) 

        Keluarga pada lapisan ini tingkat pendapatannya rendah 

dan tidak tetap karena pekerjaan mereka juga tidak tetap. 

Pekerjaannya meliputi buruh, pedagang kecil dan sebagainya. 

Pada lapisan ekonomi tingkat bawah, besar pendapatan 

perbulannya kurang atau sama dengan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK). 
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        Tingkat pendapatan keluarga berpengaruh terhadap 

penggunaan alat kontrasepsi, ibu dengan tingkat penghasilan yang 

tinggi akan cenderung menyisihkan sebagian penghasilannya 

untuk melakukan KB yang notabene masih berbayar. Sedangkan 

ibu yang berpenghasilan rendah akan memilih alat kontrasepsi 

yang lebih ekonomis bahkan ada yang tidak melakukan KB karena 

terkendala biaya. 

        Hasil penelitian oleh Wulandari & Hastuti (2013) terdapat 

hubungan yang signifikan tingkat pendapatan keluarga dengan 

pemilihan jenis alat kontrasepsi suntik di BPM Puji Utomo Desa 

Kedung Jeruk, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. 

Wulandari & Hastuti (2013) Menyatakan, bahwa penggunaan alat 

kontrasepsi memerlukan sejumlah biaya untuk memperoleh dan 

menggunakannya. Pengguna alat kontrasepsi yang efektif 

mengurangi ketidakpastian tentang kapan melahirkan anak dan 

memberi kesempatan untuk memanfaatkan waktu dan tenaga pada 

peran ekonomi dalam keluarga. Besarnya biaya untuk 

mendapatkan alat atau cara KB berhubungan dengan tingkat sosial 

ekonomi pendapatan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan ber-

KB keluarga akan menyesuaikan dalam memilih alat atau cara KB 

sesuai dengan tingkat kemampuannya. Besar biaya, selain terkait 

erat dengan kemampuan ekonomi suatu keluarga, juga 
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berhubungan dengan jenis tempat memperoleh alat/cara KB salah 

satunya alat kontrasepsi suntik yang lebih ekonomis  (BKKBN, 

2008). 

3. Keluarga Berencana (KB) 

a. Definisi Keluarga Berencana 

        Keluarga berencana adalah upaya peningkatan keperdulian 

masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera 

(Undang-undang No.10/1992) dalam (Nurekawati, Santosa, & 

Sarwono, 2016). Program tersebut dibuat oleh pemerintah untuk 

meminimalisir laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan menurut 

Munir (1994) dalam (Nurekawati, Santosa, & Sarwwono, 2016) KB 

berarti menjarangkan anak dan orang tua bebas menentukan jumlah 

anaknya sendiri. 

b. Tujuan keluarga berencana 

       Handayani (2010) menyebutkan, tujuan umum keluarga berencana 

adalah mewujudkan visi dan misi program KB yaitu membangun 

kembali dan melestarikan pondasi bagi pelaksana program KB dimasa 

mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas. Sari, Indrayani, & 

Vidyarini (2016) menyebutkan tujuan program keluarga berencana 

adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, keluarga, 

serta masyarakat. Sedangkan menurut Aryanti H (2014) tujuan dari 
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keluarga berencana adalah menurunkan angka kelahiran dengan 

menggunakan alat kontrasepsi secara suka rela. 

c. Sasaran keluarga berencana 

                Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung 

dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin di capai. 

Sasaran langsungnya adalah wanita usia subur yang bertujuan sebagai 

informasi dan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan 

pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui 

pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka 

mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera (Hartanto, 

2004) dalam (Ramdani, 2014). Pasangan Usia Subur ( PUS) 

merupakan sasaran program KB (Nurekawati, Santosa, & Sarwono, 

2016). 

d. Pengertian Akseptor KB 

        Akseptor KB adalah anggota anggota masyarakat yang ikut 

gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan kontrasepsi. Akseptor 

KB disarankan untuk pasangan usia subur (PUS) yang dianjurkan 

untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi, karena pada PUS 

berpeluang besar menghasilkan keturunan dan dapat menimbulkan 

angka kelahiran (Hartanto, 2004) dalam (Ramdani, 2014). Akseptor 

KB dalam penelitian ini adalah WUS yang sudah menikah dan tinggal 

bersama dengan suaminya. 
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e. Manfaat program keluarga berencana 

        Purwanti (2012) menyebutkan, ada tiga manfaat utama bagi 

akseptor mengikuti program keluarga berencana. Manfaat KB untuk 

ibu meliputi: 

1) Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan karena sudah 

mempunyai beberapa anak. 

2) Mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu. 

3) Menjaga kesehatan ibu. 

4) Merencanakan kehamilan lebih terprogram. 

Selain manfaat KB untuk ibu, KB juga bermanfaat untuk anak, yaitu: 

a. Mengurangi resiko kematian bayi. 

b. Mencegah bayi kekurangan gizi. 

c. Kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat 

terpenuhi. 

d. Mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal. 

Selain manfaat KB untuk ibu dan anak, KB juga bermanfaat untuk 

keluarga, manfaatnya yaitu: Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan 

harmonisasi keluarga lebih terjaga. 

4. Alat kontrasepsi 

        Kontrasepsi adalah obat atau alat yang berfungsi untuk menunda, 

atau menjarangkan kehamilan, serta memberhentikan kesuburan 
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(Saskara, Ida, & Marhaeni, 2015). Kontrasepsi adalah upaya untuk 

mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, 

dapat pula bersifat permanen (Prawiroharjo, 2005) dalam (Nurekawati, 

Santosa, & Sarwono, 2016). Penggunaan alat kontrasepsi 

mempengaruhi angka kelahiran (Saskara, Ida, & Marhaeni, 2015). 

a. Jenis-jenis alat kontrasepsi 

        Menurut efektifitasnya, metode kontrasepsi dibagi menjadi 

metode kontrasepsi sederhana/ alamiah (MAL, senggama terputus dan 

sistem kalender, efektif (suntik, pil, KB, implant), dan mantap 

(vasektomi/MOP, dan tubektomi/MOW) (Windarti Y., 2015). 

1). Kontrasepsi sederhana/alamiah 

        Kontrasepsi sederhana/alamiah (Metode Amenore Laktasi-MAL), 

merupakan kontrasepsi alami dengan cara menyusui (Hidayati R., 

2009). Menyusui mempunyai efek menjarangkan kelahiran anak, 

dimana hal ini sangat penting di negara berkembang sebagai alat untuk 

membatasi jumlah penduduk. Metode dengan menyusui dapat 

dijadikan sebagai alat kontrasepsi bila memenuhi syarat, yaitu: 

menyusui secara penuh, belum menstruasi, usia bayi kurang dari 6 

bulan, metode ini bisa efektif sampai 6 bulan, harus dilanjutkan 

dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya. 
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         Adapun keuntungan menggunakan alat kontrasepsi secara 

alamiah yaitu: tidak mengganggu senggama, tidak perlu pengawasan 

medis, tidak perlu obat dan alat, serta tanpa biaya. Selain itu, ada 

manfaat untuk bayi dan untuk ibu dari penggunaan kontrasepsi 

alamiah. Untuk bayi, manfaatnya adalah untuk mendapatkan 

kekebalan pasif mendapatkan antibodi perlindungan lewat ASI, 

sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh 

kembang bayi yang optimal. Sedangkan untuk ibu manfaatnya yaitu 

dapat meningkatkan hubungan psikologis ibu dan bayi. 

Kontraindikasi penggunaan kontrasepsi dengan ASI adalah sudah 

mendapat menstruasi setelah persalinan, tidak menyusui secara 

ekslusif, bayi sudah berumur 6 bulan, bekerja dan terpisah dari bayi 

lebih lama (Hidayati, 2009). 

        Alat kontrasepsi sederhana/alami lainnya, yaitu dengan metode 

coitus interuptus (metode senggama terputus) yaitu teknik mencegah 

kehamilan dengan mengeluarkan penis dari kemaluan wanita sebelum 

terjadinya pancaran sperma. Keuntungannya yaitu tanpa biaya, efektif 

jika dilakukan dengan benar, dapat digunakan sebagai pendukung 

metode lainnya (Sulaemang, 2015). Kerugiannya yaitu akan terjadi 

kehamilan jika ada sperma yang keluar sebelum ejakulasi 
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(Trisnawarman & Erlysa, 2007). Kontraindikasinya yaitu ejakulasi 

dini, tidak bersedia melakukan senggama terputus. 

        Metode kontrasepsi yang lain yaitu dengan Sistem kalender/ 

pantang berkala yaitu metode kontrasepsi dimana pasangan suami istri 

tidak melakukan senggama saat masa subur. Kerugiannya yaitu akan 

terjadi kehamilan jika salah menghitung masa subur dan tidak bisa 

diterapkan jika siklus haid tidak teratur (Trisnawarman & Erlysa, 

2007).  

2). Kontrasepsi efektif 

        Metode kontrasepsi efektif dibagi menjadi kontrasepsi hormonal 

dan non hormonal yang termasuk kontrasepsi hormonal yaitu pil KB, 

suntik, dan implant. Metode kontrasepsi pil KB ada dua macam, yaitu 

pil KB kombinasi (estrogen dan progresteron) dan mini pil 

(progresteron). Kontrasepsi pil progrestin (mini pil) adalah pil KB 

yang mengandung hormon progesterone sintesis saja. Kontraindikasi 

dari mini pil yaitu: hamil/diduga hamil, perdarahan pervaginam yang 

belum jelas penyebabnya, menggunakan obat tuberkolusis atau obat 

epilepsi, kanker payudara atau riwayat kanker payudara,mioma uteri, 

riwayat stroke (Hidayati R., 2009). 
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        Hidayati R (2009) menyebutkan, beberapa kentungan dan 

kerugian pil KB adalah: tidak mengganggu hubungan seksual, tidak 

mempengaruhi ASI, setelah akseptor menghentikan pemakaian, dapat 

segera hamil kembali. Disamping keuntungan alat kontrasepsi pil KB, 

adapun kerugian menggunakan alat kontrasepsi tersebut, yaitu: 

mengalami gangguan menstruasi, terjadi peningkatan berat badan, 

harus di minum setiap hari dan pada waktu yang sama yakni diminum 

pada malam hari, karena aktivitas levonorgestrel (hormon yang 

mengambat ovulasi) mengurangi gerakan saluran telur (Sutami & 

Hardjito, 2010) dan menurunkan kadar globulin pengikat hormon seks 

didalam sirkulasi, resiko kehamilan ektopik yaitu kehamilan dengan 

implantasi yang terjadi diluar rongga uterus menjadi tinggi (4 dari 100 

kehamilan) (Ashari, 2015). 

        Hidayati R (2009) menyebutkan, cara pemakaian yang tepat 

menggunakan alat kontrasepsi pil KB, yaitu: 

1. Minum pil pertama pada hari 1-5 siklus menstruasi. 

2. Minum pil setiap hari pada saat yang sama. Bila menyusui 

antara 6 minggu dan 6 bulan pasca persalinan tidak 

menstruasi, mini pil dapat diminum setiap saat. 

3. Bila lupa 1 atau 2 pil, minum segera pil yang terlupa dan 

gunakan metode pelindung sampai akhir bulan begitu. Bila 



28 
 

terlambat lebih dari 3 jam, minumlah pil tersebut begitu 

ingat. 

         Alat kontrasepsi hormonal lainnya yakni suntik. Kontrasepsi 

suntikan depo progrestin merupakan salah satu jenis metode 

kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal jenis KB suntikan ini di 

Indonesia semakin banyak dipakai karena kerjanya yang efektif, 

pemakaiannya yang praktis, harganya relatif murah dan aman 

(Anggraeni, 2011). Kontrasepsi suntik tidak berpengaruh pada 

hubungan suami-istri (Anggraini,  2011). Keuntungan atau manfaat 

kontrasepsi suntik diantararanya klien tidak perlu menyimpan obat, 

jangka panjang dan efek sampingnya sangat kecil (Handayani, 2010). 

Masalah yang sering terjadi dalam kontrasepsi suntik adalah 

terlambatnya akseptor KB mendapatkan suntikan, dapat terjadi 

perdarahan yang tidak teratur, terjadi amenorea, berat badan 

bertambah dan muncul keluhan pusing dan mual. Kelebihan 

penggunaan kontrasepsi suntik yaitu pemakaian sederhana dan aman 

(Mochtar, 1998) dalam (Utami, 2016). Kontraindikasi dari KB suntik 

adalah riwayat kanker payudara dan organ reproduksi, perdarahan 

pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya (Lenianawati, 2009) 

dalam (Darmawati, 2011). 
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         Implant merupakan kontrasepsi jangka panjang untuk mengatur 

jarak kelahiran (Windarti Y., 2015). Implant terdiri dari 2 batang 

kapsul silastik, yang mengandung 75 mg levonorgestrel dengan lama 

kerja 3 tahun. Lokasi pemasangan dibagian dalam lengan atas melalui 

suatu tindakan operasi kecil. Khasiat kontrasepsi jenis implant ini 

timbul beberapa jam setelah insersi, sedangkan tingkat kesuburan atau 

fertilisasi akan kembali segera setelah pencabutan. Ada keuntungan 

dari penggunaan alat kontrasepsi implant, yaitu: efektifitasnya tinggi, 

perlindungan jangka panjang, pengembalian kesuburan yang cepat 

setelah pencabutan/pemberhentian pemakaian, tidak mengganggu 

kegiatan senggama, tidak mengganggu ASI, dan dapat dicabut setiap 

saat sesuai dengan kebutuhan (Hidayati R., 2009). 

         Akan tetapi ada kerugian dari penggunaan alat kontrasepsi jenis 

implant. Kontrasepsi implant dapat menyebabkan perubahan pola 

menstruasi, berupa perdarahan bercak (spotting). Selain itu juga 

menimbulkan keluhan yang terjadi seperti, peningkatan berat badan, 

timbul jerawat, perubahan perasaan (mood) atau kegelisahan, 

membutuhkan tindak pembedahan minor untuk insersi dan 

pencabutan, tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular 

seksual termasuk AIDS, pasien tidak dapat menghentikan sendiri 

pemakaian kontrasepsi. Kontraindikasi pemasangan implant yaitu 
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hamil/diduga hamil, perdarahan pervaginam yang belum jelas 

penyebabnya, hamil/ diduga hamil, kanker payudara atau riwayat 

kanker payudara, diabetes melitus (Hidayati R, 2009). 

          Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau intra uterine device  

(IUD)/ T/ Spiral adalah satu alat kontrasepsi modern diletakkan dalam 

kavum uteri sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilisasi, dan 

menyulitkan telur berimplantasi dalam uterus. IUD merupakan alat 

kontrasepsi non hormonal yang di pasang di rahim (Christiani, 

Wahyuningsih, & Martono, 2015). Benda asing dalam rahim tersebut 

akan menimbulkan reaksi yang dapat mencegah sel telur yang telah 

dibuahi kedalam rahim. Keuntungan dengan menggunakan metode ini 

adalah tidak mengganggu produksi ASI jika sedang menyusui dan 

dapat digunakan jangka panjang 2-5 tahun. Sedangkan kerugian 

menggunakan metode ini adalah, rasa tidak enak diperut, perdarahan, 

infeksi, dan gangguan pola menstruasi (Ratna, & Indrayanti, 2012). 

Kontraindikasi pemasangan IUD dibagi menjadi kontraindikasi mutlak 

seperti hamil, infeksi traktus genitalia, metroragia, dan TBC pelvis. 

Selain itu ada kontraindikasi relatif seperti kelainan uterus (mioma, 

polip, jaringan parut bekas seksio cesarea, insufisiensi serviks, tumor 

ovarium, gonore, dismenore. 
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3). Kontrasepsi mantap 

        Medis Operatif Wanita (MOW) merupakan tindakan penutupan 

terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri, yang menyebabkan sel 

telur tidak dapat melewati saluran tersebut, dengan demikian sel telur 

tidak dapat bertemu dengan sperma laki-laki sehingga tidak akan 

terjadi kehamilan (Seto, Dhini, Saryono, & Iswati, 2011). Keuntungan 

menggunakan metode ini adalah: Perlindungan untuk mencegah 

kehamilan sangat tinggi, dapat digunakan seumur hidup, tidak ada 

efek samping dalam hasrat berhubungan seksual, ekonomis (hanya 

memerlukan satu kali tindakan) (Seto, Dhini, Saryono, & Iswati, 

2011). Sedangkan menurut Rohimi (2014) menyatakan bahwa metode 

kontrasepsi dengan vasektomi/MOP adalah salah satu bentuk 

pemandulan dengan pemotongan kedua saluran mani disebelah kanan 

dan kiri. Keuntungan menggunakan alat kontrasepsi ini adalah tingkat 

kegagalan yang kecil, berjangka panjang dan efek samping yang kecil. 

Kontraindikasi dari vasektomi yaitu pasangan suami-istri masih 

menginginkan anak lagi, suami menderita penyakit kelamin, jika 

keadaan suami istri tidak stabil, da nada tanda-tanda peradangan pada 

buah zakar (Anggraini & Martini, 20011). 
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A. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Teori Penelitian 

Sumber: Anapah, Nabuasa, & Nayoan (2007), Anggraini (2011), Aryani H (2014), 

Ashari (2015), Assalis, Astuti K.T (2016), Azwar (2009), Cahyono & Sugiarto 

(2011), Christiani dkk, (2015), Damarwati (2011), Handayani (2010), Hartanto 

(2004) dalam Ramdani (2014), Hidayati R. (2009), Megawati (2015), Mulyanti dkk, 

Notoatmodjo (2010), Novitasary, Mayulu, & Kawengian, (2013), Nurhayati & 

Wanita Usia Subur 

1. Usia< 20 tahun 

2. 20 - 30 tahun 

3. > 30 tahun 

Macam-macam 

kontrasepsi: 

1. Kontrasepsi 

alamiah: MAL, 

senggama 

terputus, sistem 

kalender 

2. Kontrasepsi 

efektif: Suntik, pil 

KB, implant 

3. Kontrasepsi 

mantap: 

Vasektomi/MOP 

dan 

Tubektomi/MOW  

 

Keluarga Berencana 

1. Tujuan KB 

2. Manfaat KB 

3. Sasaran KB 

4. Akseptor KB 

 

 

Faktor penyebab perilaku 

individu :  

1. Faktor presdiposisi 

a. Usia 

b. Pendidikan 

c. Pengetahuan 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Faktor pendorong 

a. Dukungan suami 

b. Sosial budaya 

c. Tingkat  sosial 

ekonomi 

pendapatan 

 

2. Faktor Pendukung 

a. Keamanan alat 

kontrasepsi 

b. Ketersediaan alat 

kontrasepsi 

c. Tempat pelayanan 
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Mariyam (2013), Prawiroharjo (2005) dalam Nurekawati, Santosa, & Sarwono, 

(2016), Pilliteri (2010), Purwanti (2012), Rafidah & Wibowo (2012), Ratna (2012), 

Rohimi (2014), Sari (2016), Saskara (2015), Seto, Dhini, Saryono, & Iswati, (2011), 

Sulaemang (2015), Sulastri & Nirmasari (2014), Sutami & Harjito (2010)  

Trisnawarman & Erlysa (2007), Wijhati (2011), Wulandari & Hastuti 

(2013),Windarti Y. (2015), BKKBN (2008), Utami (2016).  
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A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.2 Kerangka konsep penelitian 

Keterangan: 

: Variabel yang diteliti. 

Ha: Terdapat pengaruh antara usia, tingkat pengetahuan, tingkat sosial 

ekonomi/pendapatan, dukungan suami dan sosial budaya dengan penggunaan alat 

kontrasepsi.  

Faktor -faktor yang 

mempengaruhi 

penggunaan alat 

kontrasepsi: 

1. Usia 

2. Tingkat 

Pendidikan 

3. Tingkat 

pengetahuan 

4. Tingkat  sosial 

ekonomi/pendapat

an 

5. Dukungan suami 

6. Sosial Budaya 

 

Penggunaan 

alat 

kontrasepsi 

Menggunakan 

Tidak 

Menggunakan 


