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BAB 1 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan 

masalah besar bagi negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang. 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki angka pertambahan 

penduduk terbesar nomor empat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika 

Serikat, dengan laju pertumbuhannya yang masih relatif tinggi (Badan Pusat 

Statistik, 2010). Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2010 mencapai angka 237,6 juta orang. Dibanding hasil 

sensus penduduk tahun 2000 terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 

32,5 juta orang atau meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 persen 

pertahun (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Pertambahan jumlah penduduk merupakan masalah di suatu negara 

apabila tidak disertai peningkatan kualitas hidupnya dengan baik. Dengan laju 

pertumbuhan yang tak terkendali akan menimbulkan dampak secara sosial, 

ekonomi dan juga kesehatan (Manuaba, dkk. 2009). Ledakan penduduk 

adalah bertambahnya jumlah penduduk yang sangat pesat, dihitung dalam 

kurun waktu tertentu (Winarno, 2008). Banyaknya jumlah penduduk dapat 

menimbulkan berbagai masalah. Dampak dari segi kesehatan antara lain tidak 

terpenuhinya status kesehatan anak yang diikuti dengan kekurangan gizi atau 

gizi buruk serta BGM (bawah garis merah), meningkatnya jumlah penyakit 

menular dan tidak menular, kesiapan ibu dalam melakukan pola asuh anak 
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dengan jarak kelahiran yang dekat dan jumlah anak lebih dari dua, 

kemiskinan penduduk yang meningkat yang dapat memicu ketidakmampuan 

mengakses pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori 

(Manuaba, dkk. 2009). 

Pemerintah menerapkan program Keluarga Berencana dalam rangka 

upaya pengendalian jumlah penduduk (Hartanto, 2004). Sasaran program 

Keluarga Berencana adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk dan 

meningkatnya keluarga kecil yang berkualitas. Kontrasepsi merupakan salah 

satu program keluarga berencana yang bertujuan untuk menghambat atau 

menunda kehamilan karena berbagai alasan, antara lain adalah perencanaan 

kehamilan, pembatasan jumlah anak, menghindari risiko medis dari 

kehamilan (misalnya adanya penyakit jantung, diabetes melitus, 

tuberkulosis), serta sebagai program pemerintah untuk mengendalikan jumlah 

populasi (Suratun, dkk. 2008). Kesejahteraan bangsa Indonesia dapat 

ditentukan dengan berhasil tidaknya pasangan suami istri dalam 

melaksanakan program Keluarga Berencana (Saifuddin, 2003). 

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan 

(ICPD 1994) menyepakati perubahan paradigma, dari pendekatan 

pengendalian populasi dan penurunan fertilitas, menjadi lebih kearah 

pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi 

dan kesetaraan gender (Satria, 2005). Peranan dari masing-masing individu 

pasangan suami istri dalam kesadaran menggunakan alat kontrasepsi 

sangatlah penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun 
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terkadang masyarakat luas memandang bahwa ber-KB adalah urusan istri 

saja. Padahal antara pria dan wanita mempunyai hak reproduksi yang sama, 

sehingga mempunyai kewajiban untuk mulai memikirkan siapa yang akan 

menggunakan alat kontrasepsi. Suami yang menyadari akan kesetaraan hak 

reproduksi pasti mulai akan memikirkan bahwa saatnya suami pun bisa ikut 

andil dalam program KB. Beberapa metode keluarga berencana untuk pria 

seperti kondom, vasektomi, senggama terputus (Hartanto, 2004). 

Alat kontrasepsi yang permanen atau mantap untuk pria adalah 

vasektomi. Vasektomi adalah suatu metode kontrasepsi yang dilakukan 

secara operatif minor yang sangat aman, sederhana dan sangat efektif, waktu 

operasi yang sangat singkat dan tidak memerlukan anestesi umum (Hartanto, 

2004). Vasektomi dapat menjadi salah satu alternatif kontrasepsi yang tepat 

apabila wanita atau istri tidak dapat menggunakan kontrasepsi hormonal, alat 

kontrasepsi dalam rahim, atau tubektomi, dengan alasan antara lain takut efek 

samping seperti gemuk atau bercak-bercak di kulit, mengalami ketidak 

cocokan dengan alat kontrasepsi sebelumnya, atau riwayat penyakit seperti 

hipertensi, diabetes, migrain, depresi, penyakit jantung (Hartanto, 2004). 

Vasektomi merupakan tindakan yang sederhana, aman dan murah 

tetapi pada kenyataannya peserta vasektomi lebih sedikit dibandingkan 

tubektomi (sterilisasi wanita). Belum membudayanya penggunaan vasektomi 

sebagai alat kontrasepsi disebabkan antara lain karena karekteristik kondisi 

lingkungan sosial budaya, ekonomi dan masyarakat  yang masih menganggap 

partisipasi pria belum atau tidak penting dilakukan dalam ber-KB (Sarwono, 
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2003). Dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Pakistan 

(5,2%), Bangladesh (13,9%), Malaysia (16,8%), partisipasi pria dalam KB di 

Indonesia masih tertinggal yaitu pencapaian kondom 1,3% dan vasektomi 

0,2% sedangkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) meningkat menjadi 4,5% (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Data yang disampaikan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) pada bulan Maret 2011, menyatakan bahwa Peserta KB 

Baru secara nasional pada bulan Maret 2011 sebanyak 739.500 peserta, dan 

apabila dilihat partisipasi pria sebagai peserta KB adalah : 47.824 peserta 

Kondom (6,47%), dan 2.508 adalah peserta Vasektomi (Modus Operasi Pria) 

(0,34%). Sedangkan partisipasi kaum wanita adalah: 48.891 peserta IUD 

(6,61%), 9.634 peserta Modus Operasi Wanita (MOW) (1,30%), 50.781 

peserta Implant (6,87%), 373.154 peserta Suntikan (50,46%), dan 206.708 

peserta Pil (27,94%). Dari data ini dapat dilihat, bahwa peran pria untuk 

berpartisipasi dalam Keluarga Berencana sangat rendah sekali, total hanya 

6.81% dari keseluruhan peserta KB. 

Berdasarkan data Badan koordinasi keluarga Bencana Nasiaonal 

(BKKBN) Jawa Tengah tahun 2011 jumlah akseptor KB aktif sebanyak 

5.285.530 orang, dengan jumlah pria yang menggunakan alat kontrasepsi 

sebanyak 177.304 orang (3,4%). Terbagi menjadi akseptor yang 

menggunakan kondom 119.166 (2,3%) dan vasektomi 58.318 orang (1,1%). 

Berdasarkan data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan 

(BKBPP) Pusat kabupaten Brebes tahun 2013, Jumlah akseptor KB aktif 
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sebanyak 318.298 orang, dengan jumlah akseptor pria sebanyak 7.737 orang 

(2,43%), yang menggunakan kondom sebanyak 4.378 orang (1,37%) dan 

mengunakan vasektomi sebanyak 3.359 orang (1,06%). 

Keikutsertaan pria dalam menggunakan alat kontrasepsi tergolong 

masih rendah, karekteristik individu mempengaruhi pola pikir dalam 

menanggapi dan menerima konsep tentang kontrasepsi, rendahnya 

pemahaman dan kurangnya kesadaran sikap pria mengenai kesehatan 

reproduksi menjadi bagian dari penyebab kurangnya keikutsertaan pria dalam 

menggunakan kontrasepsi (BKKBN, 2007). Wahyuni, dkk (2013) 

menyimpulkan bahwa hubungan pengetahuan, sikap akseptor pria serta 

dukungan istri mempengaruhi partisipasi pria dalam memilih metode 

kontrasepsi vasektomi. Banyak faktor yang mempengaruhi pria dalam KB 

yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari sisi klien pria itu sendiri 

(pengetahuan, sikap dan praktek serta kebutuhan yang ia inginkan), faktor 

lingkungan yaitu sosial, budaya, masyarakat dan keluarga atau istri, 

keterbatasan informasi dan aksesabilitas terhadap pelayanan KB pria, 

keterbatasan jenis kontrasepsi pria. Sementara persepsi yang ada di 

masyarakat masih kurang menguntungkan (Endang, 2002).  

Berdasarkan survai pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 

Desember 2014 di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKBPP) di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Berbes, data yang diperoleh 

dari BKBPP Kecamatan Paguyangan sampai dengan bulan November 2014 

adalah total akseptor KB sebanyak 15.765 orang, dengan jumlah pria yang 
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menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 370 orang (2,34%), terdiri dari 

akseptor yang menggunakan kondom sebanyak 261 orang (1,65%) dan 

vasektomi sebanyak 109 orang (0,69%).   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan akseptor terhadap 

metode kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumasan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

akseptor terhadap metode kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan akseptor 

terhadap metode kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden, meliputi (usia, jumlah anak, 

pendidikan dan pendapatan), pengetahuan, sikap, sosial budaya dan 

metode kontrasepsi  responden. 

b. Menganalisis pengetahuan terhadap pemilihan metode kontrasepsi 

vasektomi di Kecamatan Paguyangan. 
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c. Menganalisis sikap terhadap pemilihan metode kontrasepsi vasektomi 

di Kecamatan Paguyangan. 

d. Menganalisis sosial budaya terhadap pemilihan metode kontrasepsi 

vasektomi di Kecamatan Paguyangan. 

e. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap pemilihan 

metode kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Paguyangan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

  Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan dalam 

menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai vasektomi melalui 

penelitian yang dilaksanakan. 

2. Responden  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

salah satu metode kontrasepsi pria yaitu Medis Operasi Pria (MOP) atau 

Vasektomi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan angka pemakaian 

metode kontrasepsi vasektomi. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor memilih 

metode kontrasepsi vasektomi yang kelak dapat digunakan pada penerapan 

program yang sama di wilayah lain untuk menurunkan angka kelahiran. 
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4. Bagi Ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu asuhan keperawatan pada keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi, khususnya pada akseptor vasektomi dan sebagai sumber 

penelti selanjutnya. 

 

E. Penelitian Terkait 

1. Lubis, (2009) 

Judul : Pengaruh Karakteristik Akseptor Vasektomi Dan 

Kompensasi Terhadap Tingkatan Keputusan Menggunakan Vasektomi Di 

Kota Tebing Tinggi. 

Keikutsertaan pria dalam program KB secara nasional masih rendah. 

Salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan program 

KB pria (vasektomi) adalah Kota Tebing Tinggi. Program vasektomi mulai 

digerakkan di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2006 dan hingga November 

2008 jumlahnya mencapai 412 akseptor. Ada dugaan bahwa keikutsertaan 

peserta vasektomi tersebut dimobilisasi dengan pemberian kompensasi 

dari pemerintah sebesar Rp. 150.000,- untuk masing-masing akseptor. 

Jenis penelitian ini adalah survei dengan tipe explanatory research 

yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh karakteristik akseptor 

vasektomi (pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah anak, pengetahuan, 

dan dukungan istri) terhadap keputusan menggunakan vasektomi di Kota 

Tebing Tinggi tahun 2009. Populasi penelitian adalah semua akseptor 

vasektomi, yaitu sebanyak 412 orang yang ada di Kota Tebing Tinggi di 
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mana jumlah sampel sebanyak 80 orang (simple random sampling). Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dianalisis dengan 

menggunakan Regresi Linier Berganda.  

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

karakteristik yang berpengaruh terhadap keputusan menggunakan 

vasektomi yaitu dukungan istri (p = 0,000) dan kompensasi (p = 0,035). 

Variabel yang tidak berpengaruh adalah pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, jumlah anak dan pengetahuan (p > 0,05). 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah pada jenis 

penelitian yang akan digunakan yaitu deskritif analitik dengan 

menggunakan metode cross sectional, serta pada varibel-variabel yang 

akan diteliti, variabel independent (pengetahuan, sikap dan sosial budaya), 

jumlah populasi (109 orang), jumlah sampel (52 reponden), waktu dan 

tempat penelitan (Kecamatan Paguyangan).Persamaan penelitian yang 

akan dilakukan adalah pada teknik sampling (simple random sampling) 

dan instrumen penelitian (kuesioner). 

2. Wahyuni, dkk. (2013) 

Judul : Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Akseptor Kb Pria Tentang 

Vasektomi Serta Dukungan Keluarga Dengan Partisipasi Pria Dalam 

Vasektomi Di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. 

Partisipasi pria menjadi indikator keberhasilan program KB. Faktor 

yang terkait dengan partisipasi pria dalam vasektomi seperti pengetahuan, 

sikap akseptor KB pria tentang vasektomi serta dukungan keluarga. 
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Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan, sikap akseptor 

KB pria tentang vasektomi dan dukungan keluarga dengan partisipasi pria 

dalam Vasektomi.  

Penelitian ini adalah observasional analitik cross sectional. Populasi 

adalah Akseptor KB Pria Kecamatan Tejakula berjumlah 112 orang, 

sampel berjumlah 87 orang, dengan teknik simple random sampling. 

Instrumen penelitian berupa kuesioner. Uji hipotesis dengan analisis 

Regresi Logistik.  

Kesimpulan hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan 

dengan partisipasi pria (p=0,001 OR = 9,026; CI 95% 3,390 hingga 

24,029). Hubungan positif yang signifikan sikap dengan partisipasi pria (p 

= 0,001; OR= 4,531; CI95% 1,831 hingga 11,211). Hubungan positif yang 

signifikan antara dukungan keluarga dengan partisipasi pria (p = 0,028; 

OR= 2,647; CI95% 1,111 hingga 6,308). 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel yang 

akan diteliti yaitu (hubungan pengetahuan, sikap akseptor KB pria tentang 

vasektomi dan dukungan keluarga dengan partisipasi pria dalam 

Vasektomi) dengan (pengaruh pengetahuan, sikap dan sosial budaya 

terhadap pemilihan metode kontrasepsi vasektomi), jumlah populasi (109 

orang), jumlah sampel (52 responden), waktu dan tempat penelitan di 

kecamatan Paguyangan. Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah 

pada teknik sampling (random sampling) dan instrumen penelitian 

(kuesioner). 
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