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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia saat ini mengalami pertambahan jumlah penduduk di setiap 

tahunnya. Jumlah penduduk yang semakin banyak menyebabkan padatnya 

populasi di Indonesia. Berdasarkan perhitungan Sensus Penduduk 2020, jumlah 

penduduk di Indonesia adalah sebanyak 270,2 juta jiwa, hasil sensus tersebut 

memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk dari sensus 

sebelumnya yaitu Sensus Penduduk 2010 (Badan Pusat Statistik, 2021). 

Dalam mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk tersebut, pemerintah 

membuat suatu program yang disebut dengan Program Keluarga Berencana. 

Pemerintah berupaya untuk menekan angka kelahiran agar tercipta masyarakat 

yang berkualitas dan sejahtera. Dengan diadakannya program KB, pemerintah 

terus mengenalkannya kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan agar 

masyarakat ikut serta mendukung program pemerintah dalam upaya pengendalian 

penduduk di Indonesia (Pradana, 2019). 

Keluarga berencana merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh 

pemerintah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Kegiatan Program 

Keluarga Berencana mencakup perlindungan, bantuan, promosi serta pelayanan 

dan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal mencapai hak-hak 

reproduksi mereka. Kegiatan tersebut termasuk dalam upaya untuk mengatur usia, 

jumlah, dan jarak yang ideal dalam melahirkan anak (Pusdatin Kemenkes RI, 

2014). 

Berdasarkan jangka waktu penggunaan, kontrasepsi dapat dikelompokkan 

menjadi dua kategori metode yaitu untuk jangka panjang disebut Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MJKP) dan juga metode kontrasepsi jangka pendek 

(non-MKJP). Penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek di Indonesia lebih 
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dominan dari pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Hasil dari 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2017, hanya 13 persen 

dari wanita kawin yang menggunakan MKJP (MOW, IUD, dan implan), 

sementara sisanya adalah pengguna pil dan suntik. Persentase Wanita Usia Subur 

(WUS) yang menggunakan implan adalah sebanyak 5%, IUD sebanyak  5%, dan 

MOW sebanyak 3% (SDKI, 2018).  

Beberapa faktor dapat menyebabkan masyarakat cenderung lebih memilih 

penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek dibanding jangka panjang, seperti 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya MKJP. Faktor lain yang 

dapat memengaruhi rendahnya penggunaan MKJP adalah masih kurangnya tenaga 

kesehatan yang terlatih, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya 

adalah tingkat pendidikan dan usia dapat memengaruhi pemilihan metode 

kontrasepsi yang digunakan (Kemenkes RI, 2017). 

Implan merupakan salah satu kontrasepsi jangka panjang yang berbentuk 

susuk seperti batang korek api berisi hormon yang dipasang di lengan atas. Implan 

merupakan MKJP yang memiliki sifat reversibel dengan jangka waktu 3 sampai 5 

tahun (Wirda, 2021). Kontrasepsi implan banyak digunakan oleh wanita di 

berbagai belahan dunia. Implan telah terdaftar di banyak negara, termasuk 

Amerika Serikat, Eropa bagian barat, serta banyak negara berpenghasilan 

menengah dan rendah (World Health Organization, 2015). Menurut data yang 

ditampilkan oleh PBB pada tahun 2019, pengguna kontrasepsi implan secara 

global adalah sebanyak 23 juta jiwa. Di Asia, penggunaan implan paling banyak 

terdapat di Asia Timur dan Tenggara dengan prevalensi 30% (United Nations, 

2019). 

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia  tahun 2020 memengaruhi 

sistem kesehatan di Indonesia. Pada program keluarga berencana (KB), pandemi 

mengganggu pelayanan, akses, dan informasi kesehatan reproduksi. Hal tersebut 

disebabkan karena sebagian besar upaya kesehatan difokuskan untuk penanganan 

Covid-19. Pandemi Covid-19 mengganggu akseptor dalam penggunaan alat 

kontrasepsi sehingga berkonsekuensi mengakibatkan banyak kehamilan yang 

tidak direncanakan (Gunardi, 2021). 
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Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah kepada seluruh 

masyarakat menyebabkan wanita usia subur (WUS) kesulitan dalam memperoleh 

pelayanan KB di fasilitas kesehatan. Kebijakan seperti pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB) berpotensi terjadi putus kontrasepsi pada akseptor. Di samping 

terbatasnya pelayanan saat pandemi, pemerintah mendorong masyarakat untuk 

tetap menggunakan kontrasepsi dengan pelayanan yang sesuai dengan protokol 

kesehatan (Kemenkes RI, 2020).  

Menurut data laporan bulanan KB oleh BKKBN, secara nasional, cakupan 

peserta KB aktif implan di Indonesia mengalami penurunan pada saat pandemi 

Covid-19. Data tersebut menyebutkan jumlah peserta KB aktif implan pada 

Desember tahun 2020 adalah sebanyak 4.647.519 jiwa. Kemudian pada Desember 

tahun 2021, jumlah tersebut turun menjadi 4.621.778 jiwa (BKKBN, 2021). 

Data laporan KB nasional tingkat provinsi oleh BKKBN memperlihatkan 

bahwa pelayanan KB baru implan di DKI Jakarta sebelum pandemi tahun 2019 

adalah 10.134 akseptor. Setelah pandemi terjadi pada tahun 2020, turun menjadi 

8.207 akseptor, dan tahun 2021 menjadi 7.734 akseptor. Salah satu kota 

administrasi yang mengalami penurunan pelayanan adalah Jakarta Selatan dari 

1.176 akseptor pada 2019, turun menjadi 942 akseptor pada tahun 2020, dan 897 

akseptor pada tahun 2021 (BKKBN, 2021).  

Berdasarkan data laporan KB nasional tingkat kecamatan oleh BKKBN, 

jumlah pelayanan KB baru implan di Kecamatan Setiabudi pada tahun 2019 

adalah 115 akseptor, pada tahun 2020 sebanyak 125 akseptor, dan tahun 2021 

sebanyak 178 akseptor. Penggunaan kontrasepsi implan di Kecamatan Setiabudi 

jauh lebih sedikit dari pada penggunaan kontrasepsi IUD. Penggunaan kontrasepsi 

IUD di Kecamatan Setiabudi pada tahun 2019 sebanyak 221 akseptor, pada tahun 

2020 sebanyak 224 akseptor, dan tahun 2021 sebanyak 222 akseptor (BKKBN, 

2021). 

Pandemi Covid-19 juga memengaruhi pelayanan kontrasepsi implan di 

salah satu fasilitas kesehatan pemerintah di wilayah Kecamatan Setiabudi yaitu 

Puskesmas Kelurahan Menteng Atas. Data laporan pelayanan KB oleh BKKBN 

memperlihatkan pelayanan kontrasepsi implan sebelum pandemi pada tahun 2019 

adalah sebanyak 24 akseptor. Setelah pandemi terjadi pada tahun 2020, pelayanan 
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kontrasepsi implan di Kelurahan Menteng Atas turun menjadi 14 akseptor, dan 

tahun 2021 sebanyak 33 akseptor (BKKBN, 2021). 

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan 

kontrasepsi implan masih rendah di kalangan Wanita Usia Subur (WUS). 

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 menyebabkan 

terjadinya penurunan penggunaan kontrasepsi implan, salah satunya di Puskesmas 

Kelurahan Menteng Atas. Dilihat dari jangka waktu, penggunaan metode 

kontrasepsi jangka panjang menjadi salah satu cara dalam mengurangi risiko 

putus kontrasepsi pada saat pandemi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan 

dengan Penggunaan Kontrasepsi Implan Pada Wanita Usia Subur Saat Pandemi 

Covid-19 di Puskesmas Kelurahan Menteng Atas”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk menjadi salah satu masalah di 

negara berkembang di setiap tahunnya, salah satunya di Indonesia. Dalam 

menekan angka kelahiran, pemerintah berupaya membuat sebuah program yang 

disebut dengan Program KB. Di Indonesia, penggunaan MKJP tidak sebanyak 

non-MKJP. Berdasarkan data dari SDKI 2017, dari seluruh WUS pengguna 

kontrasepsi di Indonesia, hanya 5% saja yang menggunakan kontrasepsi implan. 

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia, mengakibatkan terganggunya 

pelayanan kontrasepsi baik di tingkat nasional, provinsi, kecamatan, dan 

kelurahan. Salah satu kelurahan yang mengalami penurunan pelayanan 

kontrasepsi implan adalah Kelurahan Menteng Atas yaitu sebelum pandemi tahun 

2019 sebanyak 24 akseptor, turun menjadi 14 akseptor pada 2020, dan 33 akseptor 

pada 2021. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu melakukan sebuah penelitian 

mengenai apa saja faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi 

implan pada wanita usia subur saat pandemi Covid-19 di Puskesmas Kelurahan 

Menteng Atas. 
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I.3 Tujuan 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa 

yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi implan pada wanita usia subur 

saat pandemi Covid-19 di Puskesmas Kelurahan Menteng Atas. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran variabel independen (usia, 

pengetahuan, sikap, pendidikan, jumlah anak, fasilitas kesehatan, akses 

ke fasilitas kesehatan, dukungan suami, dukungan tenaga kesehatan, dan 

role model) pada wanita usia subur saat pandemi Covid-19 di Puskesmas 

Kelurahan Menteng Atas 

b. Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (usia, 

pengetahuan, sikap, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, fasilitas 

kesehatan, akses ke fasilitas kesehatan, dukungan suami, dukungan 

tenaga kesehatan, dan role model) dengan variabel dependen 

(penggunaan kontrasepsi implan) pada wanita usia subur saat pandemi 

Covid-19 di Puskesmas Kelurahan Menteng Atas 

c. Untuk mengetahui variabel independen yang paling dominan dengan 

variabel dependen (penggunaan kontrasepsi implan) pada wanita usia 

subur saat pandemi Covid-19 di Puskesmas Kelurahan Menteng Atas. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah peneliti berharap dengan 

dilaksanakannya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor 

yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi implan pada wanita usia subur 

saat pandemi Covid-19 di Puskesmas Kelurahan Menteng Atas, dan juga peneliti 

mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana yang berguna dalam 

proses berkembangnya ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat. 
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I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi responden 

Dapat menambah pengetahuan bagi wanita usia subur (WUS) yang 

menjadi responden penelitian mengenai pentingnya metode kontrasepsi 

implan terutama pada saat Pandemi Covid-19. 

b. Manfaat bagi Masyarakat Umum 

Dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi yang lebih baik dari fasilitas 

kesehatan yang menangani pemasangan kontrasepsi terutama kontrasepsi 

implan. 

c. Manfaat bagi Puskesmas  

Dapat memberikan informasi pada puskesmas tempat penelitian 

mengenai hasil dari penelitian ini sehingga pelayanan kontrasepsi implan 

di puskesmas dapat ditingkatkan saat Pandemi Covid-19. 

d. Manfaat bagi UPN Veteran Jakarta 

Dapat menambahkan referensi literatur dalam kegiatan penelitian 

selanjutnya yang juga terkait dengan topik pada penelitian ini. 

e. Manfaat bagi peneliti 

Dapat memperluas wawasan dan mengetahui apa saja faktor yang 

berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi implan pada wanita usia 

subur saat pandemi di Puskesmas Kelurahan Menteng Atas. 

 

I.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja faktor 

yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi implan pada WUS saat 

pandemi Covid-19 di Puskesmas Kelurahan Menteng Atas. Tempat pelaksanaan 

penelitian di wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Menteng Atas, Jakarta Selatan 

pada April−Juni Tahun 2022. Desain penelitian ini yaitu Cross-Sectional. 

Selanjutnya populasi dari penelitian ini adalah Wanita Usia Subur (WUS) 

pengguna kontrasepsi yang mendapat pelayanan di Klinik KB Puskesmas 

Kelurahan Menteng Atas. Pemilihan sampel dilakukan dengan Simple Random 

Sampling. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 

menggunakan kuesioner kepada responden di tempat tinggal responden. Data 
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yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dilakukan analisis dengan 

menggunakan analisis univariat yang bertujuan untuk melihat gambaran 

persentase semua variabel, kemudian analisis bivariat dengan uji chi square 

bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan 

penggunaan kontrasepsi implan, setelah itu analisis multivariat dengan 

menggunakan uji regresi logistik untuk melihat faktor yang paling dominan 

terhadap penggunaan kontrasepsi implan. 


