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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah 

penduduk yang besar. Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu 

permasalahan global yang muncul di seluruh dunia terutama di Indonesia sehingga 

pemerintah memilih langkah mewujudkan program pelayanan Keluarga Berencana 

(BKKBN, 2008). Tujuan pemerintah melaksanakan Program Keluarga Berencana 

adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hasil dari pelaksanaan program 

tersebut, masyarakat diberikan pengertian tentang maksud dan tujuan beserta 

manfaat menjadi keluarga berencana sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat 

dikendalikan (Yuliana, 2013). 

Menurut WHO definisi keluarga berencana adalah tindakan yang membantu 

individu atau pasangan suami isteri untuk menghindari kelahiran yang tidak 

diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara 

kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami 

dan istri dan menetukan jumlah anak dalam keluarga (Hartanto, 2004). 

 Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tulungagung menunjukkan bahwa 

jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Tulungagung pada tahun 2014 sebesar 

11.475. Peserta KB aktif di Kota Tulungagung sebesar 8.163, dengan rincian 

sebagai berikut : IUD: 1.401 (17,17%), MOP 16 (0,20%), MOW 983 (12,04%), 

Implant 614 (7,52%), Suntikan 3.515 (43,06%), Pil 1.363 (16,70), dan Kondom 

270 (3,31%). Dari data tersebut menunjukan bahwa jenis kontrasepsi yang sering 

dipakai oleh masyarakat di Kota Tulungagungagung adalah kontrasepsi suntik. 

Jenis kontrasepsi suntik ada 2 macam yaitu kontrasepsi suntik kombinasi dan 

kontrasepsi suntik tunggal (suntik progestin). Menurut (Saifuddin, 2006) 

kontrasepsi suntik kombinasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kontrasepsi 

suntik yang mengandung hormon Medroxyprogesterone Acetate (hormon  
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progesteron) 25 mg dan Estradiol Cypionate (hormon esterogen) 5 mg serta 

kontrasepsi suntik yang mengandung Noretindron Enantat 50 mg dan Estradiol 

Valerat 5 mg. Suntikan pertama diberikan tujuh hari pertama periode menstruasi 

atau enam minggu setelah melahirkan secara intramuskular setiap satu bulan.  

Kontrasepsi suntik tunggal (suntik progestin) dibedakan menjadi 2 macam 

yaitu, Depo Medroxyprogesterone Acetate (Depo Provera) mengandung DMPA 

150 mg diberikan secara intramuskular setiap tiga bulan dan Depo Noretisteron 

Enantat mengandung Noretisteron Enantat 200 mg diberikan secara intramuskular 

setiap dua bulan (Hanifah, 2007).  

 Setiap kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor memiliki kesesuaian dan 

kecocokan yang berbeda. Secara umum metode kontrasepsi suntik yang baik 

adalah aman, di mana tidak menimbulkan efek samping poten bila digunakan; 

berguna, di mana ketika digunakan sesuai dengan persyaratan dapat mencegah 

kehamilan dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat karena harga yang 

terjangkau. Apabila metode kontrasepsi tersebut dihentikan maka masa subur 

akseptor akan segera kembali kecuali menggunakan kontrasepsi mantap 

(Handayani et.al, 2010). 

Secara umum akseptor lebih memilih metode kontrasepsi suntik karena 

praktis yaitu sederhana dan tidak takut lupa ketika menggunakan. Kontrasepsi 

suntik memiliki angka kegagalan kurang dari 0,1% per tahun. Kegagalan yang 

terjadi disebabkan karena keterlambatan akseptor untuk melakukan penyuntikan 

ulang. Ketepatan waktu untuk melakukan penyuntikan ulang merupakan salah satu 

bentuk kepatuhan dari akseptor. Hal ini disebabkan apabila akseptor tidak tepat 

waktu untuk melakukan penyuntikan maka dapat mengurangi efektifitas dari 

kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik akan memiliki efektifitas yang tinggi 

apabila penyuntikan dilakukan seteratur sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Tindakan penyuntikan dilakukan oleh tenaga medis (dokter atau bidan) 

sehingga akseptor tidak perlu menyimpan obat suntik kecuali hanya untuk kembali 

melakukan penyuntikan (Saifuddin, 2003). 
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Kepatuhan merupakan salah satu bentuk dari perilaku manusia, hal yang 

mempengaruhi kepatuhan jika dilihat menurut teori Lawrence Green menyatakan 

ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Salah satu dari faktor 

tersebut adalah faktor predisposisi (predisposing factors) yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, nilai, sikap dan persepsi (Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting untuk membentuk perilaku 

seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada 

perilaku yang tanpa didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan akseptor kontrasepsi, semakin baik 

pengetahuan seseorang tentang kontrasepsi maka semakin rasional dalam 

menggunakan dan memilih metode kontrasepsi (Sitopu, 2012). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dapat terbentuk dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi 

pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi dan lain-lain yang berfungsi 

untuk mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan faktor ekstern meliputi 

lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik seperti sosial-ekonomi, 

kebudayaan, iklim dan lain-lain (Notoatmodjo,2003). 

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini ingin menjelaskan hubungan 

pengetahuan dan kepatuhan akseptor KB di Puskesmas Kota Tulungagung yang 

diukur berdasarkan pengetahuan dan kepatuhan akseptor dalam menggunakan 

kontrasepsi suntik. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik 

dengan pendekatan studi cross sectional. Metode penelitian ini dipilih karena 

mempelajari hubungan pengetahuan dan kepatuhan akseptor terhadap penggunaan 

kontrasepsi suntik.  

Pengumpulan data diperoleh dari lembar kuisioner tentang pengetahuan dan 

kepatuhan yang diberikan kepada akseptor (ibu) setelah melakukan penyuntikan di 

Puskesmas Kota Tulungagung. Lokasi penelitian di Puskesmas Kota Tulungagung, 

Kabupaten Tulungagung. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian di 

Puskesmas Kota Tulungagung karena dilihat dari data Dinas Kesehatan Kota 

Tulungagung sebagian besar masyarakat kota Tulungagung menggunakan 
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kontrasepsi suntik dan kemungkinan masyarakat mengetahui kelebihan 

kontrasepsi suntik sehingga masyarakat patuh untuk datang tepat waktu 

melakukan penyuntikan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: “Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan 

akseptor KB di Puskesmas Kota Tulungagung?” 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan dan kepatuhan akseptor KB di Puskesmas Kota Tulungagung 

Kabupaten Tulungagung (Studi Pada Pengguna Kontrasepsi Suntik) 

1.3.2  Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :  

1. Mengidentifikasi pengetahuan pengguna kontrasepsi suntik 

2. Mengidentifikasi kepatuhan pengguna kontrasepsi suntik 

3. Menganalisis hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan pengguna 

kontrasepsi suntik 

1.4    Hipotesis 

Terdapat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan akseptor kontrasepsi 

suntik di Puskesmas Kota Tulungagung. 

1.5   Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengggunaan 

kontrasepsi suntik 

2. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dalam pemberian 

informasi dan edukasi sehingga mengoptimalkan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat 
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