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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia adalah 237,6 juta jiwa dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk antara tahun 2000-2010 mengalami peningkatan sebesar 

1,49%. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan 

menjadi 261,8 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2012). Provinsi Bali menduduki 

peringkat ke-16 sebagai provinsi yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia 

dengan jumlah 4.2 juta jiwa di tahun 2017 dengan laju pertumbuhan penduduk 

periode tahun 2000-2010 sebesar 2,14%. Kota Denpasar memiliki jumlah 

penduduk tertinggi dengan jumlah 788.589 jiwa. Dengan laju penduduk yang 

kembali meningkat pemerintah telah mencanangkan berbagai program salah 

satunya adalah program Keluarga Berencana (Kementerian Kesehatan RI, 2017). 
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1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai 

landasan hukum menjabarkan bahwa Keluarga Berencana (KB) adalah upaya 

mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan 

melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga Berencana adalah tindakan yang 

membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang 

tidak diinginkan atau direncanakan, mendapatkan kelahiran yang memang 

diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat 

kehamilan dalam   hubungan dengan umur suami istri dan menentukan jumlah 
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anak dalam keluarga. Keluarga Berencana (KB) atau Family Planning/Planned 

Parenthood adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah 

dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi sehingga dapat mewujudkan 

keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Sari, 2018). 

Program Keluarga Berencana dapat meningkatkan kesehatan perempuan 

karena mampu mengurangi kehamilan yang dianggap beresiko tinggi atau 

kehamilan yang tidak di inginkan. Selain itu keluarga berencana mampu mencegah 

penyebab kematian ibu sebesar 28%-30% akibat hamil di usia muda, hamil pada 

usia tua, jarak kehamilan yang terlalu pendek dan tinngginya tingkat paritas. KB 

juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan 

keluarga, kesehatan, keselamatan ibu, anak serta perempuan Salah satu strategi dari 

pelaksanaan program keluarga berencana sendiri seperti tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 adalah meningkatnya 

penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim (AKDR) yang dilebih dikenal dengan sebutan Intra Uterine Device 

(IUD), implant (susuk) dan sterilisasi (Nugraha, 2020).  

Berdasarkan data yang di publikasikan oleh kementerian kesehatan RI dari 

jumlah penduduk Indonesia sebesar 261.890.872 jiwa terdapat 63,22% dari 

jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pengguna KB aktif dengan 

rincian 27,31% diantaranya adalah pengguna KB aktif jenis suntikan, 17,24% 

adalah pengguna KB aktif jenis pil, 7,15% adalah pengguna KB aktif AKDR, 

6,99% adalah pengguna KB aktif jenis implant, 2,78% memilih metode MOW, 

1,22% memilih menggunakan kondom dan 0,53% lebih memilih metode 

kontrasepsi MOP (Kementerian Kesehatan RI, 2017). 
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Jumlah peserta KB aktif di Provinsi Bali menurut data BKKBN di tahun 

2019 adalah sebesar 554.479 peserta dengan rincian AKDR 216.882 akseptor, 

MOP 23.786 akseptor, MOW 3.201 akseptor, Kondom 22.917 akseptor, Implant 

19.919 akseptor, Suntik 212.356 akseptor dan Pil sebanyak 55.418 akseptor. 

Sedangkan penambahan akseptor KB baru menurut BKKBN Provinsi Bali 

menunjukan akseptor baru KB hormonal didapatkan sebanyak 22.412 peserta 

dengan rincian (KB suntik sebesar 21.192 peserta, akseptor baru KB pil sebanyak 

660 peserta, dan KB Implant sebanyak 560 peserta). Jumlah akseptor baru KB Non 

Hormonal berjumlah 14.655 peserta dengan rincian (AKDR sebanyak 13.218 

peserta, KB baru metode MOP sebanyak 1.430 peserta, dan peserta KB baru 

metode MOW sebanyak 7 peserta). Jumlah akseptor KB sederhana jenis kondom 

sebanyak 1.614 peserta (BKKBN Provinsi Bali, 2019). 

Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk tertinggi namun jumlah 

akseptor KB aktif di Kota Denpasar menduduki peringkat ke-5 yaitu hanya 77% 

dari jumlah seluruh PUS yang ada di kota Denpasar yaitu sebanyak 61.692 

peserta. Kabupaten lain memiliki persentase akseptor KB aktif yang lebih tinggi 

yaitu Buleleng 85,6% dan Karangasem 84%. Jumlah peserta baru KB di Kota 

Denpasar juga di dominasi  oleh KB Non MKJP yang mengandung hormonal jenis 

suntikan sebanyak 4.309 di tahun 2019 sedangkan di tahun yang sama jumlah 

peserta baru AKDR hanya sebanyak 3.286 peserta (BKKBN Provinsi Bali, 2019). 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan 

ke dalam rahim yang terbuat dari bahan polietilen dengan atau tanpa metal atau 

steroid, yang merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang paling banyak 

digunakan dalam program KB di Indonesia. Keuntungan dari penggunaan Alat 
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Kontrasepsi Dalam Rahim yaitu hanya memerlukan satu kali pemasangan untuk 

jangka waktu yang lama dengan biaya yang relatif murah, aman karena tidak 

mempunyai pengaruh sistemik yang beredar ke seluruh tubuh, tidak 

mempengaruhi produksi Air Susu Ibu (ASI) dan kesuburan cepat kembali setelah 

AKDR di lepas. Kerugian dalam penggunaan AKDR yang dapat ditimbulkan 

seperti perdarahan (spotting) antar menstruasi, nyeri haid yang berlebihan, periode 

haid lebih lama, dan perdarahan berat pada waktu haid. Hal-hal tersebut 

memungkinkan terjadinya anemia dan resiko lainnya (Putri, 2016). 

Menurut Pinontoan (2014) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan AKDR didapatkan hasil bahwa terdapat 3 faktor yang 

berperan penting diantaranya paritas, pendidikan dan pengetahuan. Sebesar 61,5% 

responden memiliki pengetahuan yang kurang terhadap AKDR. Hasil uji Chi-

Square menunjukkan terdapat hubungan antara kedua variabel yaitu pengetahuan 

dengan penggunaan AKDR. 

Surniati (2015) melakukan penelitian lain yang dilakukan menjelaskan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan AKDR karena faktor 

persepsi AKDR di masyarakat. Sebagian besar WUS memiliki persepsi positif 

sebesar 66% karena mayoritas dari responden memiliki karakteristik seperti umur 

yang matang, pengetahuan yang cukup. Persepsi sendiri merupakan pengalaman 

seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan suatu pesan. Persepsi tersebut dapat 

berupa informasi dan keterangan yang diperoleh akseptor KB dari fasilitas 

kesehatan, media masa, media elektronik serta informasi lain dari pengguna 

AKDR yang akan menimbulkan persepsi tersendiri. 
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Hasil studi pustaka yang telah dilakukan peneliti melalui website Dinas 

Kesehatan Kota Denpasar terjadi penurunan jumlah akseptor baru di tahun 2018 

jumlah akseptor baru alat kontrasepsi sebesar 82,2% dari jumlah PUS 76.995 

orang, sedangkan di tahun 2019 jumlah akseptor baru tersebut mengalami 

penurunan yaitu hanya 76,2% dari 79.961 PUS. Penurunan jumlah akseptor dan 

kunjungan KB yang paling signifikan terjadi di UPTD. Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Barat. Hal tersebut juga di jelaskan oleh enumerator yaitu 

bidan pemegang program Keluarga Berencana di UPTD. Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Barat bahwa jumlah kunjungan di tahun 2019 mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Enumerator juga menjelaskan 

bahwa sejak bulan Januari sampai dengan November 2020 tidak ada penambahan 

akseptor baru AKDR. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hubungan Pengetahuan 

Dengan Persepsi Wanita Usia Subur Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim di 

UPTD. Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar Barat. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : Apakah Ada Hubungan Pengetahuan dengan Persepsi Wanita 

Usia Subur Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim di UPTD. Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Barat ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan dengan persepsi wanita usia subur tentang alat kontrasepsi dalam 

rahim. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan wanita usia subur tentang AKDR 

b. Mengidentifikasi persepsi wanita usia subur tentang AKDR 

c. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan persepsi wanita usia subur 

tentang AKDR. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan 

dan menambah wawasan mengenai persepsi wanita usia subur tentang alat 

kontrasepsi dalam rahim. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai hubungan pengetahuan dan persepsi wanita 

usia subur tentang alat kontrasepsi dalam rahim. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan 

informasi dan pengetahuan mengenai hubungan pengetahuan dengan persepsi 
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wanita usia subur tentang alat kontrasepsi dalam rahim, serta sebagai evaluasi 

bagi peneliti. 

c. Bagi Institusi Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan serta 

memberikan informasi dan pengetahuan tentang hubungan pengetahuan dengan 

persepsi wanita usia subur tentang alat kontrasepsi dalam rahim. 

d. Bagi Wanita Usia Subur 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan wanita usia subur tentang 

alat kontrasepsi dalam rahim AKDR, faktor-faktor dalam pemilihan kontrasepsi 

suntik dan hubungan pengetahuan dengan persepsi wanita usia subur tentang alat 

kontrasepsi dalam rahim. 


