
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Survei Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook Tahun 2016, 

Indonesia memiliki angka pertambahan penduduk terbesar nomor empat di dunia 

dengan 258.316.051 jiwa atau sekitar 3,5% dari keseluruhan populasi dunia 

(BKKBN, 2017). Ledakan penduduk yang terus terjadi akan menimbulkan 

dampak secara sosial, ekonomi dan juga kesehatan (Ekawati dan Wahyuningtyas, 

2016). Salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian jumlah pendudukdengan 

menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah 

tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan 

objek-objek tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan 

kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran, mengontrol 

waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, serta menentukan 

jumlah anak dalam keluarga (Khotima, 2011). 

Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif 

di Indonesia antara lain:suntikan, pil, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

dan implan. Metode kontrasepsi yang paling sedikit digunakan oleh peserta KB 

aktif antara lainMetode Operasi Wanita (MOW) 3,54%, kondom 3,23% dan 

Metode Operasi Pria (MOP) 0,64% (Kementerian Kesehatan RI, 2017). 

Peserta KB aktif di Bali 531.114 jiwa. Metode kontrasepsi yang paling 

banyak digunakan oleh peserta KB aktif di Indonesia yaitu Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim (AKDR) 40,52%, suntikan 38,02%, implan 2,97%, pil 10,2%. 

Metode kontrasepsi yang paling sedikit digunakan oleh peserta KB aktif antara 



 

lainMetode Operasi Wanita (MOW) 4,04 %, kondom 3,83% dan Metode Operasi 

Pria (MOP) 0,59% (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Cakupan peserta 

kontrasepsi Metode Operasi Pria yang paling tinggi di Provinsi Bali adalah 

Kabupaten Badung memiliki capaian peserta Metode Operasi Pria (MOP) 259 

jiwa (0,4%) akseptor KB aktif dan 1.818 jiwa akseptor KB baru (7,9%) (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Badung, 2017). 

Metode Operasi Pria (MOP) merupakan metoda kontrasepsi jangka 

panjang yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, efektif dan efisien untuk 

mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin mempunyai anak 

lagi (Novianti, 2014). Kurang berperannya suami dalam Keluarga berencana (KB) 

dapat berdampak pada kurangnya keadilan dalam kesetaraan gender pada program 

KB, karena program KB merupakan program pemerintah yang bukan 

diperuntukan untuk kaum wanita saja, namun bisa digunakan oleh kaum pria. 

Dampak lainnya adalah dapat menurunkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak 

sertameningkat angka kematian ibu dan bayi (Khotima, 2011). 

Metode Operasi Pria (MOP) merupakan alat kontrasepsi yang paling 

sedikit diminati. Penelitian Aditya, Zuryani, dan Arjawa (2014) tentang metode 

kontrasepsi vasektomi dengan partisipasi pasangan usia subur dalam program 

keluarga berencana di Kecamatan Abiansemal ada 3 faktor penyebab pemilihan 

alat kontrasepsi vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP) di Kecamatan 

Abiansemal yaitu faktor predisposisi, faktor pendorong dan faktor 

pendukung.Faktor predisposisi terdiri dari pengetahuan, tradisi, norma, sikap, 

nilai-nilai dan keyakinan terhadap metode kontrasepsi vasektomi. Faktor 

pendukung terdiri dari fasilitas dan sarana kesehatan, jenis alat kontrasepsi pria 



 

dan wanita, puskesmas dan mobil KB keliling. Faktor pendorong terdiri testimoni 

akseptor vasektomi, peranan petugas lapangan keluarga berencana, tokoh 

masyarakat setempat dan keberadaan. Penelitian ini tidak mengikutsertakan 

pengaruh dukungan istri terhadap pemilihan kontrasepsi. Penelitian oleh Febriani 

dan Indrawati(2012) faktor dukungan keluarga merupakan faktor pendorongyang 

paling penting menentukan apakah tindakan pengambilan keputusan menjadi 

akseptor KB mendapat dukungan atau tidak. Peran istri sangat dominan dalam 

mendukung suami dengan memberikan persetujuan terhadap keputusan 

melakukan vasektomi. 

Penelitian Herlinda(2013)mengenai hubungan antara pengetahuan, sikap, 

dukungan istri dengan suami dalam menggunakan kontrasepsi Metode Operasi 

Priadi wilayah UPTD Pontianak Utara didapatkan hasil bahwa tinggi rendahnya 

pengguna vasektomi dipengaruhi oleh dukungan istri kepada suami. Dukungan 

istri atau keluarga mengacu pada suatu dukungan yang dipandang oleh anggota 

keluarga sebagai suatu yang dapat bermanfaat. Dukungan istrimenurut 

Friedman(1998) dalam Wahyuni, Suryani, dan Murdani (2013) merupakan salah 

satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku positif. Peran dukungan 

istri sendiri terbagi menjadi peran formal yaitu peran yang terlihat jelas, bersifat 

eksplisit misalnya peran suami atau istri dan peran informasi seperti bantuan 

langsung dari keluarga. 

Penelitian Shattuck et al. (2016) mengenai “A Review of 10 Years of 

Vasectomy Programming and Research in Low-Resource Settings” keputusan 

pemilihan kontrasepsi vasektomi harus melibatkan pasangan. Keputusan untuk 

memilih kontrasepsi vasektomi harus dilakukan dengan meningkatkan 



 

komunikasi pasangan, memfasilitasi keterlibatan laki-laki, dan memperbaiki 

hubungansuami istri agar terciptanya keluarga berencana. Mitra pendukung 

merupakan faktor penting dalam memutuskan pemilihan kontrasepsi yang akan 

digunakan. 

Penelitian Mulyanti, Suyatno, dan Aruben (2016) tentang dampak 

penggunaan metode kontrasepsi vasektomiterhadap kesehatan dan keharmonisan 

pada pasangan suami istri di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Pasangan 

suami istri yang menggunakan metodevasektomi kondisi keharmonisan rumah 

tangganya menjadi menurun. Berdasarkan hal tersebut peneliti menarik 

kesimpulan penyebab kurangnya keharmonisan suami istri setelah penggunaan 

kontrasepsi Metode Operasi Pria disebabkan karena kurangnya komunikasi. 

Komunikasi yang paling sensitif bagi suami istri tentang hubungan seksual.  Pasca 

Operasi vasektomi suami akan mengalami efek samping nyeri dan 

ketidaknyamanan lainnya, bila komunikasi tersebut tidak baik dapat menyebabkan 

kesalahpahaman antar suami istri. Penelitian ini menyadarkan bahwa pentingnya 

dukungan pasangan saat memilih kontrasepsi baik dukungan informasi maupun 

emosional agar menambahkan rasa percaya diri pasangan. 

Wilayah Kabupaten Badung yang memiliki akseptor KB Metode Operasi 

Priatahun 2016 yaitu di Kecamatan Abiansemal dengan jumlah 75 jiwa (0,53%), 

sehingga peneliti tertarik untuk melihat hubungan dukungan istri dengan 

pemilihan kontrasepsi MOP di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2017). 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini “ Apakah ada Hubungan antara Dukungan Istri dengan Pemilihan 

Kontrasepsi Metode Operasi Pria di Kecamatan Abiansemal?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan istri dengan pemilihan kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) di 

Kecamatan Abiansemal. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi dukungan istri di Kecamatan Abiansemal. 

b. Mengidentifikasi pemilihan kontrasepsi Metode Operasi Pria di Kecamatan 

Abiansemal. 

c. Menganalisis hubungan dukungan istri dengan pemilihan kontrasepsi Metode 

Operasi Pria di Kecamatan Abiansemal. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis informasi dari penelitian inidigunakan sebagai sumber atau 

bahan kajian bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian mengenai hubungan 

dukungan istri dengan pemilihan kontrasepsi Metode Operasi Pria di Kecamatan 

Abiansemal. 

 



 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kinerja petugas 

layanan KB dalam mensosialisasikan atau memberikan pendidikan kesehatan 

kepada masyarakat tentang kontrasepsi Metode Operasi Pria di Kecamatan 

Abiansemal dan dapat dijadikan masukan dalam memperbaikan program-program 

KB di tahun berikutnya. 

 

 

 

 

 


