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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan sangat berkaitan erat dengan kualitas masyarakat. Penduduk 

yang besar dan berkualitas serta dikelola dengan baik, akan menjadi aset yang 

besar dan berharga dalam pembangunan. Sebaliknya penduduk yang besar 

dengan kualitas rendah, akan menjadi beban yang sangat berat bagi 

pembangunan bangsa.  

Pada tahun 2007 jumlah penduduk dunia telah mencapai sekitar 26,6 

miliar jiwa dan jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat dunia 

yaitu 236 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan sekitar 1,48% per tahun dan tingkat 

kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,6 anak per wanita. Jumlah 

penduduk Indonesia setiap saat mengalami peningkatan, padahal pemerintah 

telah berupaya untuk menargetkan idealnya 2,1 anak per wanita. Meski begitu, 

masih ada saja dari keluarga Indonesia yang senang mempunyai anak banyak 

(BKKBN, 2009). 

 Banyak hal yang harus dilakukan dalam menekan jumlah penduduk, 

sekaligus membangun keluarga berkualitas. Dengan jumlah penduduk yang 

menempati urutan keempat terbesar di dunia, berdasarkan penilaian United 

Nation Development People (UNDP) pada tahun 2009 kualitas sumber daya 

manusia yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (Human Development 

Index/HDI) Indonesia menempati urutan yang memprihatinkan yaitu 111 dari 

179 negara. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 109 

dari 179 negara. Hal ini menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk 
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dilihat dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Apabila tidak 

diimbangi dengan upaya pengendalian kuantitas maka pemerintah akan sulit 

meningkatkan kualitas penduduk.  

Jumlah penduduk yang besar secara umum berdampak terhadap 

permasalahan-permasalahan sosial lainnya, antara lain: ketersediaan pangan 

yang semakin terbatas, pengangguran, kemiskinan, pembangunan perumahan, 

meningkatnya tingkat kriminalitas, masalah kesehatan, pendidikan dan lain 

sebagainya. Untuk itu dibutuhkan suatu gerakan pengendalian dan peningkatan 

kesejahtaraan penduduk melalui berbagai program-program pemerintah yang 

salah satunya adalah gerakan keluarga berencana nasional (KB) (BKKBN, 

1998).  

Program KB nasional merupakan program pembangunan sosial dasar 

yang sangat penting artinya bagi pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. 

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, disebutkan bahwa 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. Hasil program KB tidak seketika dapat dinikmati, 

tetapi sangat menentukan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh di masa depan 

(BKKBN, 2008).  

Tujuan program KB sesungguhnya bukan untuk mengurangi jumlah 

penduduk. Tujuan yang benar dari program KB adalah mengendalikan 

pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas melalui 
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penggunaan alat kontrasepsi sehingga bermanfaat bagi kesehatan ibu dan anak 

(BKKBN, 2005).  

Berdasarkan data BKKBN Jawa Timur tahun 2010 menunjukkan 

bahwa jumlah peserta KB aktif hingga bulan Maret 2010 mencapai 5.780.211 

dengan total Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 7.713.064. Peserta tersebut 

menggunakan kontrasepsi suntik sebanyak 2.815.612 (48,71%), pil 1.299.874 

(22,49%), IUD 828.615 (14,33%), implant 450.198 (7.79%), MOW 301.540 

(5,22%), Kondom 62.045 (1,07%), dan MOP 22.327 (0,39%). 

Di Jawa Timur PUS pada bulan Maret 2010 meningkat sebanyak 

128.137 di banding pada bulan Pebruari menjadi 7.713.064. Pada bulan Maret 

2010 Provinsi Jawa Timur berhasil mengajak PUS untuk menjadi peserta KB 

baru sebanyak 251.425. Peserta KB baru tersebut menggunakan kontrasepsi 

suntik sebanyak 153.197 (60,93%), pil 60.180 (23,94%), IUD 13.069 (5,2%), 

implant 11.797(4,69%), kondom 8.376 (3,33%), MOW 3.624 (1,44%), dan 

MOP 1.182 (0,47%) (BKKBN Jatim, 2010). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, di 

desa Lojejer terdapat 2641 peserta KB aktif hingga bulan September 2011. 

Peserta KB aktif tersebut menggunakan kontrasespi suntik sebanyak 1.368 

(51,8 %), pil 956 (36,2%), IUD 240 (9,08%), implant 63 (2,38%), MOW 13 

(0,5%), dan MOP 1 (0,04%). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

sebagian besar peserta KB mengunakan kontrasepsi suntik. Tingginya minat 

pemilihan kontrasepsi suntik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti : 

pengetahuan, pendidikan, sosial ekonomi, paritas/jumlah anak, umur dan 

dukungan suami (Setiani, 2009) dalam (Nitia, 2010).  
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Masyarakat di desa ini cenderung lebih suka menggunakan kontrasepsi 

suntik karena kontrasepsi suntik relatif lebih murah jika dibandingkan dengan 

jenis kontrapsi yang lain. Selain itu kontrasepsi suntik juga lebih efektif jika 

dibandingkan dengan KB pil, karena akseptor tidak perlu minum pil setiap hari 

dan tidak perlu menyimpan alat kontraepsi suntik di rumah. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petugas 

kesehatan di Puskesmas Lojejer, menyebutkan bahwa lebih banyak akseptor 

yang datang sendiri daripada didampingi oleh suaminya. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena suami sedang sibuk bekerja, sehingga tidak bisa 

mengantarkan saat istri melakukan suntik ulang. Selain itu, di dapatkan juga 

data, 3 dari 10 orang yang menggunakan kontrasepsi suntik tidak rutin dalam 

melakukan suntik ulang sesuai jadwal dengan alasan lupa, tidak ada yang 

mengantar, bidan sedang tidak ada, masih belum ada uang atau uang sedang 

digunakan untuk keperluan lain dan suami sedang merantau. Untuk memasang 

kontrasepsi suntik di puskesmas ini peserta harus membayar sebesar Rp 

12.000. Bagi keluarga yang mempunyai penghasilan tinggi nominal ini bisa 

dianggap kecil, namun bagi keluarga yang mempunyai penghasilan rendah 

nominal ini sangat besar nilainya dan sangat berarti bagi mereka.  

Sesuai dengan teori Green (1980) dalam Notoatmojo (2007) bahwa 

perilaku kesehatan termasuk didalamnya pemilihan alat kontrasepsi dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, pendidikan, 

ekonomi keluarga), faktor-faktor pendukung (ketersediaan alat kesehatan, 

sumber informasi) serta faktor pendorong (dukungan keluarga). 

Peran seorang suami dalam program KB dinilai sangat penting karena 

biasanya suami lebih dominan sebagai penentu kebijakan keluarga. Dukungan 
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dan tanggung jawab suami dalam kesehatan reproduksi khususnya pada 

Keluarga Berencana (KB) sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Johnson 

berpendapat bahwa dukungan adalah pemberian bantuan seperti materi, emosi, 

dan informasi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia. Dukungan 

juga dimaksudkan sebagai keberadaan dan kesediaan orang-orang yang berarti, 

yang dapat dipercaya untuk membantu, mendorong, menerima, dan menjaga 

individu (Suhita, 2005).  

Selain dukungan suami, tinggi rendahnya status sosial dan keadaan 

ekonomi juga akan mempengaruhi program KB. Keberhasilan program KB 

tidak bisa lepas dari tingkat ekonomi masyarakat karena berkaitan erat dengan 

kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang akan digunakan. Keluarga 

dengan penghasilan cukup akan lebih mampu mengikuti program KB daripada 

keluarga yang kurang mampu, karena bagi keluarga yang kurang mampu KB 

bukan merupakan kebutuhan pokok (Handayani, 2010). 

Penelitian terkait yang dilakukan Radita (2009) di Semarang tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi suntik yang 

digunakan pada pasangan usia subur, menunjukkan bahwa faktor umur, jumlah 

anak, tingkat pendidikan, pengetahuan, dukungan suami/istri, sosial ekonomi 

keluarga dan agama mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi suntik. 

Peran perawat dalam hal ini adalah bertanggung jawab dalam hal 

pendidikan dan pengajaran ilmu keperawatan bagi klien yang dalam keadaan 

tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau  dan tidak mampu menjadi 

mampu dalam hal suntik ulang KB khususnya pada istri maupun suami, 

umumnya pada masyarakat luas. 
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Berdasarkan gambaran di atas maka penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh dukungan sosial suami dan dukungan sosial ekonomi 

terhadap rutinitas akseptor kontrasepsi suntik di puskesmas Lojejer kota 

Jember”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh dukungan sosial suami dan dukungan sosial 

ekonomi terhadap rutinitas akseptor kontrasepsi suntik di puskesmas Lojejer 

kota Jember ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dukungan sosial suami dan dukungan sosial ekonomi terhadap rutinitas 

akseptor kontrasepsi suntik di puskesmas Lojejer kota Jember. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengindentifikasi dukungan sosial suami di puskesmas Lojejer kota 

Jember. 

2. Mengindentifikasi dukungan sosial ekonomi di puskesmas Lojejer kota 

Jember. 

3. Mengidentifikasi rutinitas akseptor kontrasepsi suntik di puskesmas Lojejer 

kota Jember. 

4. Menganalisis pengaruh dukungan sosial suami terhadap rutinitas akseptor 

kontrasepsi suntik di puskesmas Lojejer kota Jember. 

5. Menganalisis pengaruh dukungan sosial ekonomi terhadap rutinitas 

akseptor kontrasepsi suntik di puskesmas Lojejer kota Jember. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan  tentang Kelurga Berencana serta peneliti dapat mengaplikasikan 

teori yang didapat serta mencari sinergi  antara teori dan kenyataan di 

lapangan tentang pengaruh dukungan sosial suami dan dukungan sosial 

ekonomi terhadap rutinitas akseptor kontrasepsi suntik di puskesmas Lojejer 

kota Jember. 

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan sehingga dukungan 

sosial suami dan dukungan sosial ekonomi dalam mendukung istri agar rutin 

dalam melakukan suntik ulang pada akseptor kontrasepsi suntik dapat 

ditingkatkan.  

1.4.3 Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan dasar atau rujukan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya secara berkesinambungan mengenai pengaruh dukungan sosial 

suami dan dukungan sosial ekonomi terhadap rutinitas akseptor kontrasepsi 

suntik di puskesmas Lojejer kota Jember. 

1.4.4 Bagi Masyakat 

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat terutama pada 

wanita, jika ingin program KB suntik yang dicanangkannya berhasil maka 

harus rutin mengikuti jadwal penyuntikan ulang.  
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1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Muntakimah (2011) 

Dalam penelitiannya tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu 

Tentang KB Suntik 3 Bulanan dengan Kepatuhan dalam Melakukan 

Kunjungan Ulang KB Suntik 3 Bulanan di Desa Lembupurwo Kecamatan 

Mirit Kabupaten Kebumen”. Jenis Penelitian yang digunakan adalah 

analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian pada 

penelitian ini adalah ibu yang menjadi akseptor KB suntik di desa 

Lembupurwo kecamatan Mirit kabupaten Kebumen. Analisa data 

dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square dan didapatkan hasil yaitu 

tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang injeksi 

kontrasepsi dengan kepatuhan dalam melakukan injeksi kontrasepsi (p. 

Value = 0,676; α 0,05 ). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas 

adalah pada variabelnya yang tertuju pada tingkat pengetahuan ibu tentang 

KB suntik 3 bulanan sedangkan penelitian diatas tertuju pada dukungan 

sosial suami dan dukungan sosial ekonomi. 

2. Nitia Oktaviani Dewi (2010) 

Dalam penelitiannya tentang “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan 

dengan Kepatuhan Jadwal Penyuntikan Ulang pada Akseptor Kontrasepsi 

Suntik DMPA di BPS Ambarwati Kota Semarang”. Jenis Penelitian yang 

digunakan adalah korelasional dengan pendekatan cross sectional. Subjek 

penelitian pada penelitian ini adalah Seluruh akseptor kontrasepsi suntik 

DMPA di BPS Ambarwati Kota Semarang sebanyak 83 orang. Analisa 

data dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square dan didapatkan hasil 
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yaitu ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan jadwal 

penyuntikan ulang pada akseptor kontrasepsi suntik. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian diatas adalah pada variabelnya yang tertuju pada 

tingkat pendidikan sedangkan penelitian diatas tertuju pada dukungan 

sosial suami dan dukungan sosial ekonomi. 

3. Sri Hartanti (2011) 

Dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pengetahuan dan Sikap dalam 

Mempengaruhi Ketidakpatuhan Akseptor Keluarga Berencana Jenis 

Kontrasepsi Oral di UPT Puskesmas Pajang Surakarta”. Jenis Penelitian 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan sifat deskriptive korelative. 

Subjek penelitian pada penelitian ini sebanyak 70 subjek. Analisa data 

dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square dan uji korelasi logistik, 

didapatkan hasil variabel pengetahuan merupakan variabel paling 

mempengaruhi subjek dalam ketidakpatuhan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian diatas adalah pada variabelnya yang tertuju pada tingkat 

pengetahuan dan sikap sedangkan penelitian diatas tertuju pada dukungan 

sosial suami dan dukungan sosial ekonomi, pada penelitian ini 

menggunakan desain penelitian deskriptive korelative serta menggunakan 

uji chi square dan korelasi losigtik sedangkan penelitian di atas 

menggunakan desain penelitian cross sectional dan hanya menggunakan uji 

chi square saja. 

4. Titik Purwanti (2010) 

Dalam penelitiannya tentang “Efek Samping KB Suntik dan Pepatuhan 

Penyuntikan Ulang di RB Puskesmas Kebakkramat I”. Jenis Penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan cross 
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sectional melalui observasi. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah 

sebagian akseptor KB suntik yang berkunjung di RB Puskesmas 

Kebakkramat sesuai kriteria inklusi yang berjumlah 40 orang. Analisa data 

yang digunakan adalah dalam bentuk prosentase dan narasi dengan cara 

membagi jumlah jawaban responden dibagi jumlah seluruh responden 

dikalikan 100% dan didapatkan hasil yaitu jumlah responden yang patuh 

melakukan KB suntik ulang sebanyak 92,5% meskipun mereka mengalami 

efek samping berupa gangguan perdarahan dan mual/pusing; 7,5% 

responden menghentikan suntikan karena efek samping gangguan 

perdarahan baik berupa perdarahan bercak maupun amenore dan 

menopause. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada 

variabelnya yang tertuju pada efek samping KB suntik sedangkan penelitian 

diatas tertuju pada dukungan sosial suami dan dukungan sosial ekonomi, 

analisa data pada penelitian ini dalam bentuk prosentase dan narasi 

sedangkan penelitian di atas menggunakan uji chi square. 

5. Rasmina Anggi Permata Sari (2010) 

Dalam penelitiannya tentang “Peran Suami Menurut Istri dalam Pemakaian 

Alat Kontrasepsi di Rumah Sakit Umum Sundari Medan”. Jenis Penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif. Subjek penelitian pada penelitian ini 

berjumlah 110 orang. Didapatkan hasil mayoritas peran suami menurut istri 

dalam pemakaian alat kontrasepsi sebagai motivator baik (75.5%), sebagai 

fasilitator baik (67.3%), dan sebagai edukator baik (63.6%). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada variabelnya yang tertuju 

pada peran suami menurut istri dan pemakaian alat kontrasepsi sedangkan 

penelitian diatas tertuju pada dukungan sosial suami, dukungan sosial 
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ekonomi dan rutinitas akseptor. pada penelitian ini menggunakan desain 

penelitian deskriptif sedangkan penelitian di atas menggunakan desain 

penelitian cross sectional. 

 

 

 


