
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan penduduk dunia pada tahun 2013 mengalami peningkatan 

lebih tinggi dari perkiraan dua tahun yang lalu. Jumlah penduduk dunia pada 

bulan juli 2013 mencapai 7,2 miliar jiwa, penduduk dunia akan naik menjadi 8,1 

miliar jiwa pada tahun 2025. Jumlah itu akan terus berkembang menjadi 9,6 miliar 

pada tahun 2050. Jumlah penduduk di negara-negara tidak berkembang akan 

meningkat dua kali lipat dari 898 juta menjadi 1,8 miliar pada 2050. Sebaliknya, 

penduduk di negara-negara maju meningkat dari 1,25 miliar jiwa tahun ini 

menjadi sekitar 1,28 miliar jiwa penduduk pada tahun 2100 (Jatmiko, 2013). 

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk 

sebanyak 252.124.458 jiwa dengan luas wilayah 1.913.378,68 km
2 

dan kepadatan 

penduduk sebesar 131,76 jiwa/km
2 

(Depkes RI, 2014). 

Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk adalah 

dengan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Selain mengendalikan 

jumlah penduduk program KB juga bermanfaat untuk mewujudkan akses 

kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 seperti yang tercantum dalam 

Millenium Development Goals (MDGs) 2015 indikator 5b (BKKBN, 2011).  

 Meskipun program penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang sudah masuk 

dalam berbagai program pemerintah namun angka pencapaian akseptor KB MKJP 

masih rendah. Penggunaan kontrasepsi masih didominasi oleh alat kontrasepsi 

jangka pendek terutama suntikan yang mencapai 31,15%, kondom adalah  3,5% 

dan pil adalah 28,1%. Sedangkan tingkat pemakaian metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang yaitu IUD, Implan, MOP dan MOW mencapai  25,26.%. Dari data 

tersebut, paling banyak menggunakan KB suntik (BKKBN, 2013). 

 Pada tahun 2013 berdasarkan survei mini Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BKKBN), cakupan MKJP di Indonesia hanya sebesar 12,4% dengan 

persentase berdasarkan jenis metode yaitu susuk (implant) KB (5,2%), AKDR 

(Alat Kontrasepsi Dalam Rahim/ Intrauterine Device (IUD) (4,7%), dan Metode 

Operasi Wanita (MOW) (2,2%), sedangkan target MKJP yang diharapkan ialah 



26,7%.Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, hanya 13 provinsi menunjukkan 

pravalensi MKJP di atas angka nasional (Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 

Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan 

Gorontalo). 

Penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur didasari oleh banyak 

faktor diantaranya faktor kesehatan, tingkat pengetahuan tentang kontrasepsi dan 

dukungan dari suami (Nasution, 2011).Faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

keberhasilan program KB adalah hak pasangan suami istri untuk menentukan dan 

memutuskan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan. Fenomena dan budaya 

yang terjadi di Indonesia yaitu seorang suami adalah pemimpin didalam 

keluargadan pengambil keputusan yang terkait dengan kesehatan, pencarian 

pertolongan pengobatan termasuk pemilihan alat kontrasepsi, sehingga ijin 

ataupun dukungan suami sangat menentukan pemilihan alat kontrasepsi yang akan 

digunakan ibu. Hartanto (2004) mengatakan bahwa faktor dukungan suami 

memegang peranan penting karena suami merupakan kepala rumah tangga dan 

pengambilan keputusan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami termasuk 

pengambilan keputusan untuk jenis alat kontrasepsi yang digunakan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aniswatin, 2013) di Kecamatan 

Gunungpatipada bulan April, didapatkan data yang dihimpun berdasarkan catatan 

Bidan Praktek Mandiri (BPM). Dari 10 orang yangdidapatkan, 1 orang memilih 

alat kontrasepsi IUD karena salah satunya ada dukungan dari suami merupakan 

suatu kondisi yang bisa mendukung untuk memilih alat kontrasepsi dan dukungan 

suami atau keluarga juga bisa mendukung serta mengurangi rasa takut dan 

menganggap IUD memiliki keunggulan yang tinggi. Sedangkan 9 dari 10 orang 

tidak memilih IUD karena salah satu yang di takutkan masyarakat yaitu 

dimasukkan lewat jalan lahir, serta kurangnya mendapatkan dukungan dari suami 

karena suami belum mengetahui tentang kontrsepsi IUD sehingga pemilihan 

kontrasepsi IUD di Gunungpati masih tergolong rendah. 

Informasi dan pelayanan KB yang diperoleh pria masih sangat terbatas 

(hanya 39% pria tahu tentang vasektomi dan lebih dari 88% tahu tentang berbagai 



metode KB bagi wanita, serta menganggap KB sebagai urusan wanita). 

Kesenjangan gender merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan hubungan 

antara pria dan wanita dalam pelaksanaan pelayanan KB dan kesehatan 

reproduksi, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak dapat 

berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pelayanan tersebut. Ada tidaknya 

kesenjangan dalam KB dan kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui proses 

analisis gender, diantaranya faktor akses (jangkauan), manfaat, partisipasi 

(keikutsertaan) serta pengambilan keputusan (Indira, 2009). 

Tabel 1.1 Data Pencapaian MKJP Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 

Target Yang Dicapai Sampai Dengan November 2016 

NO Kecamatan Pencapaian MKJP (%) 

1 Gambir 85.78 

2 Sawah Besar 61.67 

3 Kemayoran 73.15 

4 Senen 95.17 

5 Cempaka Putih 87.07 

6 Menteng 124.43 

7 Tanah Abang 66.86 

8 Johar Baru 91.30 

Sumber:Laporan BKKBN 2016 

Menurut data pencapaian MKJP kecamatan kota administrasi Jakarta Pusat, 

persentase pencapaian MKJP yang paling tinggi adalah di kecamatan Menteng, 

sedangkan persentase terendah di kecamatan Sawah Besar. 

Karena masih rendahnya pemakain alat kontrasepsi jangka panjang membuat 

peneliti melakukan penelitian mengenai “Hubungan Dukungan Suami dalam 

Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kecamatan Sawah Besar, 

Jakarta Pusat pada Tahun 2017”. 



Dalam Islam, KB termasuk ke dalam Aghayyuru al-ahkaami bitaghayyuri al-

azminati wa-al-amkinati wa al-ahwaali (hukum-hukum yang bisa berubah sesuai 

dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan) (Nurmila, 2011). Dilihat dari 

keadaannya, Indonesia merupakan negara yang padat penduduk, namun terbatas 

dalam ketersediaan lapangan kerja yang memadai serta lemah dalam penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (sudaryanto dkk, 2014). 

Dalam surat Q.s. an-Nisa (4) :9 yang berkaitan dengan keluarga  berencana. 

Pada ayat tersebut, orang tua diperintahkan untuk melahirkan dan mendidik anak 

dengan baik sehingga menciptakan generasi yang berkualitas dalam memimpin 

bangsa (Nurmila, 2011). Melihat kemampuan Indonesia dalam mempersiapkan 

generasi yang berkualitas sangat terbatas, maka Indonesia harus fokus dalam 

mempersiapkan generasi yang kecil tetapi berkualitas. Langkah yang dapat 

dilakukan salah satunya dengan penerapan Keluarga Berencana (KB) (Sudaryanto 

dkk, 2014). 

Walaupun dalam Alqur’an tidak tertulis secara literal tentang KB, namun 

secara substantif terdapat ayat-ayat Alqur’an dan hadits yang mendukung 

pengaturan jarak kelahiran, misalnya Firman Allah dalam suratQ.s. al-Baqarah 

(2): 233 yang berisikan tentang anjuran menyusui anak hingga 2 tahun (Nurmila, 

2011). Jika Alqur’an menyebutkan bahwa menyusui secara sempurna adalah 2 

tahun, maka jarak kelahiran ideal antara anak yang satu dengan yang berikutnya 

adalah minimal 2 hingga 3 tahun.Semakin jarang jarak kelahiran anak, semakin 

menambah kekuatan fisik ibu untuk merawat dan membesarkan anak yang telah 

dilahirkannya dan bertambah pula kesiapan mental untuk menyambut kelahiran 

anak berikutnya (Nurmila, 2011). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah adakah ada hubungan dukungan suami dalam pemilihan metode 

kontrasepsi jangka panjang di Kecamatan Sawah Besar Tahun 2017. 

1.3 Pertanyaan Masalah 



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana karakteristik responden mengenai hubungan dukungan 

suami dalam pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di 

kecamatan Sawah Besar pada Tahun 2017? 

b. Bagaimana gambaran penggunaan Kontrasepsi jangka panjang di 

kecamatan Sawah Besar pada Tahun 2017? 

c. Bagaimana gambaran dukungan suami dalam pemilihan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawah Besar pada Tahun 

2017? 

d. Apakah ada hubungannya dukungan suami dalam pemilihan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawah Besar pada Tahun 

2017? 

e. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan dukungan suami 

dalam pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan 

Sawah Besar pada Tahun 2017? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan dukungan suami dalam pemilihan 

metode kontrasepsi jangka panjang di kecamatan Sawah Besar pada 

tahun 2017. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

a.  Mengetahui karakteristik responden mengenai hubungan dukungan 

suami dalam pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di 

kecamatan Sawah Besar pada Tahun 2017. 

b.  Mengetahui gambaran penggunaan Kontrasepsi jangka panjang di 

kecamatan Sawah Besar pada Tahun 2017. 

c.  Mengetahui hubungan dukungan suami dalam pemilihan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawah Besar pada Tahun 

2017. 



d.  Mengetahui hubungannya dukungan suami dalam pemilihan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawah Besar pada Tahun 

2017. 

e.  Mengetahui pandangan Islam mengenai hubungan dukungan suami 

dalam pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan 

Sawah Besar pada Tahun 2017. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

a.  Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh penulis dengan 

bertambahnya wawasan mengenai kontrasepsi jangka panjang dan 

bagi peneliti lain sebagai bahan diskusi untuk melakukan penelitian 

berikutnya mengenai hubungan dukungan suami dalam pemilihan 

metode kontrasepsi jangka panjang. 

b. Hasil penelitian ini menyediakan informasi bagi ibu tentang alat 

kontrasepsi jangka panjang.  

c.  Manfaat bagi Universitas YARSI adalah bermanfaat sebagai bahan 

masukkan bagi civitas akademika Universitas YARSI, sehingga dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan dukungan 

suami dalam pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang. 

d.  Memberikan pengetahuan dan bahan masukan untuk petugas medis di 

pukesmas dan rumah sakit. 

 

 

 

 

 


