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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu laju 

pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Jumlah penduduk di Indonesia pada 

pada tahun 2010 mencapai 238,5 juta jiwa.
1
 Badan Pusat Statistik (BPS) 

melaporkan berdasarkan data Susenas 2015, jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 254,9 juta jiwa.
2
 Hal ini menunjukkan adanya peningkatan laju 

pertumbuhan penduduk masih besar.  

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama 

dua puluh tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 254,9 juta pada tahun 2015 

menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata 

per tahun penduduk Indonesia selama periode 2010-2035 menunjukkan 

kecenderungan terus menurun. Dalam periode 2010-2015 dan 2030-2035 laju 

pertumbuhan penduduk turun dari 1,38 persen menjadi 0,62 persen per tahun. 

Turunnya laju pertumbuhan dipengaruhi oleh turunnya tingkat kelahiran dan 

kematian.
3
  

Jumlah penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2015 menduduki urutan 

terbesar ke-3 setelah Jawa Barat dan Jawa timur kemudian diikuti oleh Sumatera 

Utara, Banten dan DKI Jakarta.
3
 Salah satu Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 

2017 yaitu pendekatan holistik dalam peningkatan pelayanan program Keluarga 

Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang bertujuan untuk 
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membantu mengendalikan jumlah penduduk.
1
 Hal tersebut didukung oleh 

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa pembangunan keluarga adalah 

upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, 

dan keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 

ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan 

bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Undang-

Undang ini mendukung Program KB sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4
  

Keberhasilan Program KB dapat dilihat pada tingkat pemakaian alat 

kontrasepsi (prevalensi kontrasepsi). Prevalensi kontrasepsi didefinisikan sebagai 

proporsi wanita kawin umur 15-49 tahun pada saat survey memakai salah satu alat 

atau cara KB.
5
 Data SDKI 2012 menunjukkan Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi 

atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) di Indonesia sejak 1991-2012 

cenderung meningkat, sementara  Angka Fertilitas atau Total Fertility Rate (TFR) 

cenderung menurun. Hal ini menggambarkan bahwa meningkatnya cakupan 

wanita usia 15-49 tahun yang melakukan KB sejalan dengan menurunnya angka 

fertilitas nasional.
5
 

Sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) dalam indikator presentase penggunaan kontrasepsi pada tahun 2015-

2019 dapat mencapai target sebesar 66% untuk semua metode kontrasepsi. Untuk 

target menurunnya tingkat putus penggunaan alat kontrasepsi 24,6% dan target 

meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  23,5%.
1
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Data dari BKKBN 2015 menyatakan bahwa jumlah pengguna kb baru di Jawa 

Tengah pada tahun 2015 yaitu penggunaan pil KB 14,12%, suntikan 56,24%, 

kondom 2,41%, implant 12%, MOP 0,91%, MOW 5,28%, IUD 9,04%.
6
   

Berdasarkan data akseptor KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) di 

Kelurahan Rowosari pada tahun 2015 didapatkan akseptor yang menggunakan 

alat kontrasepsi sebanyak 7.725 jiwa dengan proporsi suntik KB (66%), Pil KB 

(15%), Implant (8%), AKDR (7%), Kondom (0,1%). Pada Januari-Agustus 2016 

didapatkan data sebanyak 182 ibu hamil, dengan pembagian 138 ibu hamil normal 

dan 44 ibu hamil berisiko tinggi. Data tersebut melebihi target yang diinginkan 

yaitu untuk target ibu hamil normal sebanyak 96 dan ibu hamil berisiko tinggi 

sebanyak 24. Berdasarkan proporsi pendataan perencanaan kontrasepsi yang akan 

digunakan pasangan usia subur bulan Januari-Agustus 2016 adalah suntik KB 

(33%), MOW (17%), IUD (8%), Implan (1%), Pil KB (0%), Kondom (0%),dan 

sisanya memilih untuk tidak KB (41%).
7
  

Penelitian yang dilakukan Anita menunjukkan bahwa faktor yang memiliki 

hubungan dengan pemilihan kontrasepsi adalah sosial ekonomi, pendidikan, 

partisipasi suami/isteri, umur, sedangkan faktor paritas tidak memiliki hubungan 

dengan pemilihan kontrasepsi.
8
 Selain itu hasil penelitian yang di lakukan Asiva 

menunjukkan bahwa umur, pendidikan, jumlah anak, tingkat kekayaan dan 

kunjungan ke fasilitas kesehatan dalam 6 bulan terakhir memiliki hubungan yang 

bermakna dengan perilaku penggunaan kontrasepsi pada WUS di Sumatera Utara. 

Sedangkan sumber informasi dan kunjungan petugas KB dalam 6 bulan terakhir 

tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku penggunaan alat 
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kontrasepsi.
9
  

  

1.2 Permasalahan penelitian 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia cenderung mengalami peningkatan 

setiap tahunnya sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. 

Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kehamilan dan kelahiran yang terjadi. 

Tingginya angka kehamilan disebabkan oleh kegagalan dalam penggunaan 

metode kontrasepsi secara aktif di Rowosari menjadi suatu permasalahan yang 

peneliti ingin ketahui dengan rumusan masalah “faktor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur di 

Rowosari ?” 

       

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan 

metode kontrasepsi pada pasangan usia subur di Rowosari 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan penggunaan metode 

kontrasepsi pada pasangan usia subur  

2) Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan penggunaan 

metode kontrasepsi pada pasangan usia subur  

3) Mengetahui hubungan sikap dengan penggunaan metode kontrasepsi 

pada pasangan usia subur 
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4) Mengetahui hubungan perilaku dengan penggunaan metode 

kontrasepsi pada pasangan usia subur 

5) Mengetahui hubungan dukungan suami dengan penggunaan metode 

kontrasepsi pada pasangan usia subur 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1) Memberikan informasi pada masyarakat di daerah tentang pentingnya 

penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur 

2) Dapat dijadikan sebagai dasar atau masukan untuk pelaksanaan penggunaan 

metode kontrasepsi di daerah-daerah  

3) Dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya 

4) Meningkatkan peran tenaga kesehatan dalam memberikan informasi 

mengenai penggunaan metode kontrasepsi 
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1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Orisinalitas penelitian 

Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian 

Kustriyanti, 

Priharyanti 

Wulandari, (2014)
10

  

 

Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Pemilihan Alat 

Kontrasepsi pada 

Wanita Usia Subur di 

Puskesmas Ngesrep 

Kelurahan Ngesrep 

Kecamatan 

Banyumanik 

Semarang 

Penelitian 

kuantitatif  

Analitik 

deskriptif 

Variabel : sosial 

ekonomi, agama, 

dukungan keluarga, 

pengetahuan, dan 

pemilihan alat 

kontrasepsi. 

Hasil : Ada 

hubungan antara 

keyakinan dengan 

pemilihan alat 

kontrasepsi. Tidak 

ada hubungan 

antara dukungan 

keluarga dengan 

pemilihan alat 

kontrasepsi. Ada 

hubungan antara 

pengetahuan 

dengan pemilihan 

alat kontrasepsi. 

Tidak ada 

hubungan antara 

sosial ekonomi 

dengan pemilihan 

alat kontrasepsi. 

 

Asiva Noor 

Rachmayani, (2015)
9
  

Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Perilaku Penggunaan 

Kontrasepsi pada 

Wanita Usia Subur 

(WUS) di Provinsi 

Sumatera Utara   

Penelitian 

kuantitatif 

Cross-

sectional 

 

Variabel : Umur, 

pendidikan, jumlah 

anak, tingkat 

kekayaan, sumber 

informasi, 

kunjungan petugas 

KB, kunjungan ke 

fasilitas kesehatan 

dan perilaku 

penggunaan 

kontrasepsi. 

Hasil : faktor yang 

berhubungan 

dengan perilaku 

penggunaan 

kontrasepsi pada 

WUS di Sumatera 

Utara adalah umur, 
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pendidikan, jumlah 

anak, tingkat 

kekayaan, 

kunjungan ke 

fasilitas kesehatan 

dalam 6 bulan 

terakhir. Variabel 

yang tidak 

berhubungan dalam 

perilaku 

penggunaan 

kontrasepsi adalah 

sumber informasi 

dan kunjungan 

petugas KB dalam 

6 bulan terakhir. 

 

Dewi Fatimah, 

(2013)
11

  

Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Pengggunaan Alat 

Kontrasepsi Dalam 

Rahim (AKDR) di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Kecamatan 

Pasar Rebo Jakarta 

Timur 

Case control 

study 

 

Variabel : tingkat 

pengetahuan, usia, 

sikap, tingkat 

pendidikan, 

pelayanan KB, 

partisipasi suami, 

penggunaan AKDR 

Hasil : Responden 

dengan 

pengetahuan baik 

tentang AKDR 

(48,2%), bersikap 

positif (50%), 

berusia >30 tahun 

(88,2%), 

berpendidikan 

SMA (52,7%), 

tersedia pelayanan 

KB (57,3%), dan 

diberi dukungan 

suami untuk 

menggunakan 

AKDR (50,9%). 

Faktor yang 

berhubungan 

dengan penggunaan 

AKDR adalah 

sikap, usia, tingkat 

pendidikan, dan 

partisipasi suami, 

sedangkan faktor 

yang tidak 

berhubungan 
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adalah pengetahuan 

dan pelayanan KB.  

 

Anita Lontaan, 

Kusmiyati, Robin 

Dompas, (2014)
8
  

Faktor – Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Pemilihan Kontrasepsi 

Pasangan Usia Subur di 

Puskesmas Damau 

Kabupaten Talaud 

deskriptif 

analitik 

Variabel : Sosial 

ekonomi, 

pendidikan, 

partisipasi 

suami/istri, umur, 

paritas. 

Hasil : sebagian 

besar responden 

memilih non 

Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang. Faktor 

sosial ekonomi, 

pendidikan, 

partisipasi 

suami/isteri, umur 

memiliki hubungan 

dengan pemilihan 

kontrasepsi, dan 

faktor paritas tidak 

memiliki hubungan 

dengan pemilihan 

kontrasepsi.  

 

 

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

varibel bebas, lokasi, dan waktu. Pada penelitian ini menambahkan variabel bebas 

yaitu perilaku dalam penggunaan alat kontrasepsi. 

 


