
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di 

dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah saat ini penduduk Indonesia 

tercatat sebanyak 230 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yaitu 

1,3% pada tahun 2015. Pemerintah sudah berupaya untuk mengantisipasi laju 

pertumbuhan penduduk yang cepat ini dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

dengan mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak tahun 

1970 (Sari, 2014). 

WHO (World Health Organisation) mendefinisikan bahwa keluarga 

berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk 

menghindari kelahiran yang tidak diinginkan/direncanakan, mendapatkan kelahiran 

yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu 

saat kehamilan dalam hubungan dengan umur suami istri dan menentukan jumlah anak 

dalam keluarga (Afrianto, 2018). Hartanto (2013) menyebutkan ber-KB juga dapat 

menghindarkan ibu dari “4T” yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu 

dekat jaraknya. Program KB nasional memiliki arti penting dalam pelaksanaan 

pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga kecil berkualitas yang 

dilaksanakan secara berkualitas (Wanti, 2013). Undang-undang No 52 tahun 2009 

tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga, UU ini mendukung program KB 

sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Pengaturan 



kehamilan dalam program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi 

(Bulan, 2019).  

Data Riset Kesehatan Dasar Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 

pemakaian alat kontrasepsi di Indonesia sebesar 78,56% sebagian besar menggunakan 

cara kontrasepsi suntik progestin (42,4%), disusul dengan metode pil (8,5%), IUD 

(6,6%), suntik kombinasi (6,1%), implant (4,7%), MOW (Metode Operasi Wanita) 

(3,1%), kondom pria (1,1%), MOP (Metode Operasi Pria) (0,2%). Data tersebut 

menunjukkan bahwa KB suntik progestin adalah metode kontrasepsi yang paling 

diminati (Riskesdas, 2013). 

Cakupan peserta KB aktif di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 

74,8%. Alat kontrasepsi yang sebagian besar dipilih adalah suntik KB yaitu sebesar 

51,53% pada peserta KB Baru dan 47,96% pada peserta KB Aktif. Peningkatan ini juga 

sejalan dengan keluhan efek samping dari pengguna kontrasepsi suntik dengan 

persentase yaitu 78,1% dibandingkan dengan akseptor IUD, pil, dan susuk/implant 

(Darmawan, 2019). 

KB hormonal suntikan merupakan salah satu cara KB yang efektif, banyak 

jumlah penggunaanya, murah, dan tidak membutuhkan pemakaian setiap hari. Hartanto 

(2014) menyebutkan sampai saat ini belum tersedia 100% metode kontrasepsi yang 

sempurna dan ideal. Akseptor KB suntik khususnya Suntik DMPA juga dapat 

mengalami efek samping seperti gangguan pola haid, kenaikan berat badan, sakit 

kepala dan kenaikan tekanan darah, nyeri perut bagian bawah, bahkan sampai 

penurunan gairah seksual (Wanti, 2013).  



Efek samping tersebut menyebabkan akseptor mengalami kekhawatiran, 

kecemasan yang berlebihan, sehingga sebelum menggunakan kontrasepsi suntik tiga 

bulan akseptor harus mengetahui dan memahami tentang efek samping yang 

ditimbulkan sehingga tidak menimbulkan drop out. SDKI, 2017 menyebutkan bahwa 

faktor yang menyebabkan drop out peserta KB adalah faktor pengetahuan yang 

merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam pola pikir dan perilaku. 

Pengetahuan tentang jenis alat kontrasepsi, keuntungan, dan kerugian akan 

mempengaruhi seseorang untuk memilih jenis kontrasepsi yang sesuai. Akseptor yang 

sudah menerima kontrasepsi dengan kesadaran dan keyakinan yang mantap akan 

manfaat pemakaian kontrasepsi, baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat, maka 

akan mendorong pemakaian kontrasepsi dengan kelangsungan yang tinggi. Akseptor 

yang tidak yakin akan manfaat alat kontrasepsi akan cepat berhenti menggunakan jika 

terdapat efek samping yang mengganggu kesehatannya (Mufdalifah dan Aryekti, 

2016). 

Data BKKBN tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah drop out KB di 

Indonesia mengalami peningkatan, dari 11,46% pada tahun 2008 meningkat menjadi 

15,09% pada tahun 2012. SDKI tahun 2012 dan tahun 2013 angka drop out metode 

non-MKJP suntikan mencapai 18,4% pada tahun 2012 dan 23% pada tahun 2013 

(Mujiati, 2013). Nasional berdasarkan data BKKBN 2013 drop out peserta KB 

mencapai 27%, tingkat drop out tertinggi adalah suntik 25%. Hasil temuan SDKI tahun 

2017 tentang putus pakai alat/cara KB dinyatakan bahwa selama 5 tahun sebelum 

survei, 37% episode pemakaian alat/cara KB dihentikan dalam waktu 12 bulan dengan 



alasan berhenti paling umum adalah efek samping/masalah kesehatan sebesar 3% dan 

ingin hamil 27% (Maskanah, 2017). 

Wawan dan Dewi (2015) menyebutkan bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan akseptor KB Suntik DMPA terhadap efek samping yaitu, 

faktor internal terdiri dari umur, pendidikan, pekerjaan, graviditas. Faktor eksternal 

terdiri dari lingkungan, sosial budaya dan sumber informasi (Setiadi, 2018). Program 

KB dalam hal ini harus tetap berjalan dengan optimal. Akseptor KB Suntik 3 Bulan 

diharapkan mendapat KIE (komunikasi, informasi, edukasi) mengenai kontrasepsi 

suntik sehingga akseptor mempunyai pengetahuan tentang keuntungan dan kerugian 

yang ditimbulkan. Akseptor juga akan lebih mentolerir perdarahan ireguler dan 

amenore serta peningkatan berat badan bila mereka diberikan konseling yang baik 

sebelum suntikan yang pertama dan diulang setiap kali pada penyuntikan berikutnya, 

agar terbentuknya domain tindakan dari pengetahuan akseptor termasuk keperluan 

dalam melakukan kunjungan ulang untuk mendapatkan suntikan berikutnya tepat 

waktu (Nariswari, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustikawati (2013) diperoleh hasil 

bahwa dari 34 responden (12%) memiliki pengetahuan kategori baik, 22 responden 

(65%) dalam kategori cukup, dan 8 responden (23%) dalam kategori pengetahuan 

kurang. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ridriana dengan 

judul “Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Efek Samping Kontrasepsi Suntik 3 Bulan 

di Puskesmas Poasia Kota Kendari Tahun 2018” hasil penelitian menyatakan bahwa 

sebagian besar pengetahuan ibu tentang efek samping kontrasepsi suntik 3 bulan di 



Puskesmas Poasia Kota Kendari dalam kategori kurang akibat dari kurangnya 

informasi yang diperoleh responden (Wolfe et al., 2017). 

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, 

SST dimana jumlah kunjungan akseptor KB Suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat 

(DMPA) di tahun 2021 sebanyak 224 akseptor. Hasil wawancara yang dilakukan pada 

10 akseptor baik peserta KB aktif, dimana 10 akseptor tersebut mengalami efek 

samping dan hanya mampu menyebutkan beberapa efek samping seperti gangguan 

haid dan peningkatan berat badan. Latar belakang tersebut menjadikan peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang ”Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur 

tentang Efek Samping Pemakaian Suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat 

(DMPA)”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan yang terdapat dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Efek Samping Pemakaian Suntik 

Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Gambaran 

Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Efek Samping Pemakaian Suntik Depo 

Medroxy Progesteron Asetat (DMPA). 



2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu Gambaran Pengetahuan Wanita 

Usia Subur tentang Efek Samping Pemakaian Suntik Depo Medroxy Progesteron 

Asetat (DMPA) yaitu mengidentifikasi pengetahuan responden berdasarkan: 

a. Umur 

b. Pendidikan  

c. Pekerjaan   

d. Sumber informasi  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan yang digunakan sebagai pedoman bahan kajian untuk meningkatkan 

wawasan di bidang Asuhan Kebidanan khususnya Asuhan Keluarga Berencana tentang 

Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Efek Samping Pemakaian Suntik 

Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi tempat penelitian 

Manfaat praktis penelitian ini bagi tempat penelitian yaitu dapat menjadi 

bahan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan akseptor kontrasepsi khususnya 

Suntik DMPA yang datang untuk mendapatkan suntikan KB Suntik DMPA baik dari 

akseptor baru maupun akseptor aktif di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST, sehingga 



dapat lebih memahami efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan Suntik Depo 

Medroxy Progesteron Asetat (DMPA). 

b. Bagi peneliti 

Manfaat praktis penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu dapat dijadikan bahan 

masukan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Gambaran 

Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Efek Samping Pemakaian Suntik Depo 

Medroxy Progesteron Asetat (DMPA). 

 


