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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai masalah 

tentang peningkatan jumlah penduduk. Hal ini dibuktikan dengan jumlah 

penduduk Indonesia menduduki peringkat IV terbesar di dunia setelah China, 

India, dan Amerika. Dengan peningkatan penduduk yang sangat pesat dan tidak 

dapat dikendalikan, maka pemerintah dengan tegas melakukan program Keluarga 

Berencana (KB) untuk menekan peningkatan jumlah penduduk serta mendorong 

masyarakat  agar dapat menerima pembentukan Norma Keluarga Kecil Bahagia 

dan Sejahtera (NKKBS) (Manuaba, 2004). 

BKKBN Pusat mencatat tahun 2011 lalu jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 241 juta jiwa. Akhir tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 245 juta 

jiwa. Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi pada BKKBN, menyebutkan 

bahwa pada Desember 2011, jumlah penduduk di Indonesia sudah sebanyak 241 

juta jiwa. Jumlah tersebut naik 3% dibandingkan tahun 2010. Laju pertumbuhan 

penduduk Indonesia mencapai 1,5% pertahun atau bertambah sekitar 3,5 juta 

jiwa. Jika diakumulasikan, maka hingga akhir tahun 2012, jumlah penduduk 

Indonesia di perkirakan akan mencapai 245 juta jiwa (Hardiyanto, 2011). 

Karena pertumbuhan penduduk di Indonesia cukup pesat. Untuk itu, 

BKKBN melaksanakan program sebagai upaya menekan angka pertumbuhan 

penduduk. Salah satunya adalah dengan menyukseskan program KB, yaitu satu 

keluarga itu maksimal hanya memiliki dua orang anak (Hardiyanto, 2011). 
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Program KB merupakan program pembangunan sosial dasar yang sangat penting 

artinya bagi pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. Program KB adalah 

upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan 

usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta 

peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera (BKKBN, 2008). 

Tujuan program KB adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk serta 

meningkatkan keluarga kecil berkualitas melalui penggunaan alat kontrasepsi 

sehingga bermanfaat bagi kesehatan ibu dan anak. Salah satu upaya untuk 

mengendalikan pertumbuhan penduduk tersebut dengan menggunakan alat 

kontrasepsi. Kontrasepsi adalah alat untuk mencegah kehamilan setelah 

berhubungan intim. Alat ini bersifat tidak permanen, dan memungkinkan 

pasangan  untuk mendapatkan anak apabila diinginkan. Dalam penggunaan 

kontrasepsi kebanyakan orang berpikir bahwa hanya untuk wanita saja, tetapi 

sekarang pria sudah mulai berminat menggunakan kontrasepsi (Manuaba et all, 

2009). 

Keikutsertaan suami/pria dalam program KB di Indonesia sangat 

diperlukan karena biasanya suami lebih dominan sebagai penentu kebijaksanaan 

di dalam keluarga. Berbagai cara KB yang melibatkan pria adalah : senggama 

terputus, kondom dan vasektomi. Untuk pasangan suami-istri yang ingin 

menunda atau menjarangkan kehamilan maka dengan cara senggama terputus 

dan kondom dianggap cukup efektif, sedangkan bagi yang tidak menginginkan 

kehamilan lagi maka cara vasektomi adalah yang paling baik (Tjokronegoro, 

2003). 
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Vasektomi merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang dianjurkan karena 

jenis kontrasepsi ini merupakan metode kontrasepsi mantap (kontap). Vasektomi 

merupakan metode operasi pria (MOP), dengan jalan memotong vas deferens 

sehingga saat ejakulasi tidak terdapat spermatozoa dalam cairan sperma. Setelah 

melakukan vasektomi, seorang pria hanya membutuhkan istirahat satu hari, 

setelah itu dia dapat beraktifitas kembali (Manuaba et all, 2009). 

Pada kenyataannya masih banyak pria/suami yang melihat vasektomi 

sebagai hal yang mirip dengan pengebirian dan menganggap setiap prosedur 

pembedahan yang menyangkut alat kelamin mereka diperkirakan menjadi 

ancaman bagi fungsi seksual dan identitas seksual. Pada dasarnya masih banyak 

pria yang masih takut melakukan vasektomi karena vasektomi dianggap sebagai 

hal yang negatif dan dapat mempengaruhi kepuasan seksual dan frekuensi 

hubungan seksual (Salie, 2006). 

Hubungan seksual sangat penting bagi sebuah pasangan suami istri, 

karena hubungan seksual merupakan kebutuhan dasar manusia, dengan 

dilakukannya vasektomi muncul kekhawatiran bahwa jenis kontrasepsi ini akan 

mempengaruhi perilaku seksual pasangan tersebut. Menurut penelitian Salie 

(2006), telah ditemukan bahwa ketika seorang pria memilih kontrasepsi 

vasektomi, hal ini berpengaruh terhadap perilaku seksualitas dilihat dari kualitas 

dan kuantitasnya (frekuensi, kepuasan, dan apakah ada penurunan atau 

peningkatan setelah melakukan vasektomi). Hal ini tentu saja tidak hanya 

dirasakan oleh seorang pria/suami akan tetapi juga berpengaruh terhadap 

pasangannya/istri. Sekalipun bukan satu-satunya yang dapat memegang kendali 

kerukunan rumah tangga, tetapi ketidak-puasan seks sudah dapat menimbulkan 

perbedaan pendapat, perselisihan dan akhirnya terjadi perceraian. Itulah sebabnya 
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masalah seksual sebaiknya dibicarakan secara terbuka sehingga tidak 

mengecewakan dalam keluarga (Glasier, 2002). 

Sejak tahun 1980, peminat vasektomi telah meningkat di seluruh dunia 

(Miller, Shain, & Pasta, 1990). Vasektomi adalah metode pembatasan kelahiran 

yang paling umum digunakan di Amerika Serikat pada 1980-an, dimana 17% dari 

pria menikah antara usia 35 dan 44 tahun menjalani vasektomi (Davis, 2010). 

Kecenderungan keluarga modern terhadap mempunyai anak lebih sedikit, hal ini 

didorong oleh meningkatnya biaya pendidikan, penurunan kontribusi ekonomi, 

dan perubahan peran perempuan dari seorang ibu rumah tangga tradisional 

menjadi peserta pasar tenaga kerja (Hirschman, 2004).  

Pengguna vasektomi di Kota Malang hingga bulan Februari 2013, sudah 

ada 262 orang yang menggunakan vasektomi. Demikian yang disampaikan oleh 

Kepala Bidang Keluarga Berencana, BKBPM Kota Malang (Nyoman, 2013). 

Sedangkan sesuai data yang didapat pada Kelurahann Sawojajar terdapat 20 orang 

yang telah melakukan vasektomi, dimana pria yang berusia antara 35-55 tahun 

yang melakukan vasektomi, Sesuai study pendahuluan yang dilakukan peneliti 

kepada akseptor vasektomi sebagian dari mereka mengatakan terjadi perubahan 

fungsi seksual setelah melakukan vasektomi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menganggap perlu melakukan 

penelitian untuk menganalisis pengaruh kontrasepsi vasektomi terhadap 

perubahan fungsi seksual pada akseptor di Kelurahan Sawojajar Kota Malang. 

Karena sesuai data yang didapat peneliti akseptor vasektomi yang terbanyak 

berada di Kelurahan Sawojajar Kota Malang. 

 

 



5 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kontrasepsi vasektomi terhadap perubahan fungsi 

seksual pada akseptor di Kelurahan Sawojajar Kota Malang? 

2. Bagaimana perubahan fungsi seksual yang terjadi pada akseptor akibat 

penggunaan kontrasepsi vasektomi di Kelurahan Sawojajar Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah pengaruh kontrasepsi vasektomi terhadap 

perubahan fungsi seksual pada akseptor di Kelurahan Sawojajar Kota 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pengaruh kontrasepsi vasektomi terhadap perubahan 

fungsi seksual pada akseptor di Kelurahan Sawojajar Kota 

Malang. 

2. Menganalisis bagaimanakah perubahan fungsi seksual yang terjadi 

pada akseptor akibat penggunaan kontrasepsi vasektomi di 

Kelurahan Sawojajar Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Dengan mengetahui pengaruh kontrasepsi vasektomi terhadap perubahan 

fungsi seksual pada akseptor maka akan menambah pengetahuan dan 

keterampilan peneliti dalam bidang keperawatan, khususnya keperawatan 

maternitas. 
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1.4.2 Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi 

pedoman bagi peneliti lain dalam mengembangkan topik yang berkaitan 

masalah program KB pria dengan pengaruh vasektomi terhadap 

perubahan fungsi seksual pada akseptor. 

1.4.3 Bagi Institusi Keperawatan 

Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan bagi institusi pendidikan dan 

pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) tentang pengaruh 

vasektomi terhadap perubahan pola seksualitas pada pasangan suami istr 

pengaruh kontrasepsi vasektomi terhadap perubahan fungsi seksual pada 

akseptor. 

1.4.4 Bagi PASUTRI 

Menjadi acuan untuk mengetahui pengaruh kontrasepsi vasektomi 

terhadap perubahan fungsi seksual pada akseptor sehingga diharapkan 

akseptor dapat meningkatkan pengetahuan tentang vasektomi. 

1.4.5 Bagi BKKBN & BKBPM 

Sebagai bahan informasi bagi BKKBN & BKBPM untuk 

mensosialisasikan dan mempromosikan kontrasepsi vasektomi kepada 

masyarakat. 

1.5 Keaslian Peneliti 

Menurut penelitian Maria Nurrita, Maria Komariah, Ermiati, (2009) 

mengenai ”Pengetahuan Dan Sikap Suami Terhadap Kontrasepsi  Mantap 

Vasektomi Di Kecamatan Rancaekek” didapatkan hasil bahwa hampir 

setengahnya dari responden memiliki  pengetahuan yang kurang terhadap 
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kontrasepsi vasektomi. Pada aspek sikap didapatkan hasil bahwa sebagian dari 

responden memiliki sikap yang mendukung terhadap kontrasepsi vasektomi. 

Berdasarkan hasil penelitian Fresadita Nora Khotima (2009) mengenai 

“Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Istri Dengan Pemilihan Kontrasepsi 

Vasektomi Pada Pasangan Usia Subur” didapatkan hasil bahwa sebanyak 20,6% 

pasangan suami istri di kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota 

Semarang memilih kontrasepsi vasektomi.  

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perbedaan dan persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian diatas dapat dilihat dari variabel penelitian yang di 

gunakan. Pada penelitian oleh Nora Khotima (2009), variabel independen yang 

digunakan adalah Pengetahuan Dan Sikap suami sedangkan variabel dependen 

yang digunakan adalah Kontrasepsi  Mantap Vasektomi. Pada penelitian oleh 

Maria Nurrita, Maria Komariah, Ermiati, (2009), variable independen yang 

digunakan adalah Pengetahuan Dan Sikap Istri sedangkan variabel dependen 

yang digunakan adalah Pemilihan Kontrasepsi Vasektomi. Sedangkan pada 

penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Kontrasepsi Vasektomi 

sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Perubahan fungsi Seksual. 

 

 

 

 

 

 

 

 


