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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya 

itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Penggunaan 

kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas 

(Saifuddin, 2006). Metode kontrasepsi suntik merupakan salah satu metode 

kontrasepsi hormonal yang sangat popular di Indonesia. Kontrasepsi suntik 

memiliki efektifitas yang tinggi dalam mencegah terjadinya kehamilan 

(Sudhaberata, 2005). Kontrasepsi suntik Depo Medroxy Progesteron Acetat 

(DMPA) merupakan suntikan kontrasepsi yang sampai sekarang dianggap 

paling efektif yang banyak menjadi pilihan kaum ibu disebabkan karena aman, 

sederhana dan murah (Hartanto, 2004). Kontrasepsi suntik DMPA digunakan 

karena sangat efektif, aman, dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia 

reproduksi dan cocok untuk masa laktasi karena tidak menekan produksi Air 

Susu Ibu (ASI) (Saifuddin, 2006).  

Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 

(BKBPM) peserta KB aktif Kota Malang hingga Juli 2011 menunjukkan 

bahwa peserta KB suntik menempati urutan tertinggi yaitu sebanyak 41.661 

orang dari total pengguna yang berjumlah 94.759 orang (BKBPM, 2011). Efek 

samping dari penggunaan kontrasepsi suntik tersebut antara lain yaitu 

peningkatan berat badan (38,1%), spotting (23,7%), amenorrhea (32,2%), 

nyeri kepala (2,7%) dan hipertensi (3,3%). Dari data tersebut menunjukkan 
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bahwa frekuensi tertinggi dari efek samping penggunaan kontrasepsi suntik 

yaitu terjadinya peningkatan berat badan (BB) (Herartri & Rina, 2008). 

Pada periode hingga Desember 2010 di wilayah kerja Kota Malang, 

jumlah akseptor aktif kontrasepsi suntik di Kecamatan Lowokwaru menempati 

urutan tertinggi ke-2 yaitu sebanyak 9.881 akseptor setelah Kecamatan Sukun 

yang berjumlah 10.062 akseptor (BKBPM, 2011). Puskesmas di Kecamatan 

Lowokwaru memiliki 3 puskesmas pusat yang salah satunya adalah 

Puskesmas Kendalsari. Puskesmas ini memiliki unit pelayanan KB (Keluarga 

Berencana). Unit pelayanan KB melayani berbagai macam kontrasepsi, salah 

satunya kontrasepsi suntik. 

Berdasarkan data rekam medis KB tahun 2015 di Puskesmas Kendalsari 

Kota Malang jumlah akseptor kontrasepsi suntik pada tahun 2015 sebanyak 53 

orang, Intra Uterine Device (IUD) 16 orang dan implant 14 orang. Kontasepsi 

suntik yang digunakan adalah kontrasepsi suntik DMPA sebanyak 45 orang 

dan kontrasepsi suntik Cyclofem sebanyak 8 0rang. Dari 45 akseptor jenis 

DMPA, 20 akseptor (44,44%) diantaranya mengalami peningkatan BB, 12 

akseptor (26,67%) mengalami penurunan BB, 9 akseptor (20%) tetap atau 

tidak mengalami perubahan BB dan 4 akseptor (8,89%) memiliki data yang 

tidak lengkap. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh mengenai pengaruh KB suntik DMPA terhadap kenaikan BB akseptor 

KB suntik di Puskesmas Kendalsari Kota Malang. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh KB suntik DMPA terhadap kenaikan BB 

akseptor KB suntik DMPA di Puskesmas Kendalsari Kota Malang. 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan KB suntik DMPA 

terhadap kenaikan BB. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui frekuensi tertinggi dari besar peningkatan BB 

selama 2 tahun penggunaan kontrasepsi suntik DMPA. 

1.4.Manfat penelitian  

1.4.1. Akademis 

Sebagai salah satu sumber informasi mengenai pengaruh 

penggunaan KB suntik DMPA terhadap kenaikan BB dan memberi 

ide kepada akademisi untuk melakukan pengembangan penelitian 

lebih lanjut. 

1.4.2. Klinis 

Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan pengaruh penggunaan KB 

suntik DMPA terhadap kenaikan BB. 

1.4.3. Institusi  

a. Sebagai bahan informasi yang diharapkan bisa membantu 

proses pembelajaran. 
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b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi institusi kesehatan tentang 

efek samping KB DMPA sehingga petugas kesehatan dapat 

memberikan penyuluhan atau pelayanan yang efektif. 

1.4.4. Masyarakat  

Menambah informasi mengenai pengaruh penggunaan KB suntik 

DMPA terhadap kenaikan BB sehingga calon akseptor dapat 

memilih kontrasepsi yang sesuai. 


