
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Visi Keluarga Berencana Nasional adalah “Keluarga Berkualitas”. Keluarga yang 

berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak 

yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Misinya sangat menekankan pentingnya upaya menghormati hak-

hak reproduksi, sebagai upaya integral dalam meningkatkan kualitas keluarga (Sarwono, 

2006).  

Permasalahan kesehatan reproduksi masih banyak sekali yang harus dikaji, tidak 

hanya tentang organ reproduksi saja tetapi ada beberapa aspek, salah satunya adalah 

kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya 

itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanent. Penggunaan kontrasepsi 

merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas (Wiknjosastro, 2005). 

Meskipun masing-masing jenis kontrasepsi memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan 

hampir sama, akan tetapi efektivitas kontrasepsi juga dipengaruhi oleh perilaku dan 

tingkat sosial budaya pemakainya. Pada saat ini telah banyak beredar berbagai macam 

alat kontrasepsi. Macam- macam metode kontrasepsi tersebut adalah Intra Uterine 

Devices (IUD), implant, suntik, kondom, metode operatif untuk wanita (MOW), metode 

operatif untuk pria (MOP), dan kontrasepsi pil. Alat kontrasepsi hendaknya memenuhi 

syarat yaitu aman pemakaiannya dan dapat dipercaya, efek samping yang merugikan 

tidak ada, lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan, tidak mengganggu hubungan 

seksual, harganya murah dan dapat diterima oleh pasangan suami istri (BKKBN, 2006). 
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Menurut World Health Organization (WHO), saat ini hampir 380 juta pasangan 

menjalankan keluarga berencana dan 66–75 juta diantaranya, terutama di Negara 

berkembang, menggunakan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal yang digunakan 

untuk mencegah terjadi kehamilan dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif 

terhadap berbagai organ tubuh wanita, baik organ genitalia maupun non genitalia (Baziad, 

2008). 

Di negara-negara maju, metode yang paling populer adalah kontrasepsi oral (16%), 

kondom pria (14%), dan koitus interuptus (13%). Sebaliknya di negara-negara yang 

sedang berkembang, sterilisasi wanita (20%), IUD (13%), kontrasepsi oral (6%), dan 

vasektomi (5%) (Glasier, 2006). Secara keseluruhan pemakaian kontrasepsi jauh lebih 

tinggi di negara maju dibandingkan negara berkembang, yaitu 70% berbanding 46% 

(Woyanti, 2005). 

Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2007 

menyebutkan, penduduk di Indonesia berjumlah sekitar 224,9 juta jiwa, terbanyak 

keempat di dunia (Sirait, 2008). Tingkat pemakai alat kontrasepsi di Indonesia dari tahun 

ke tahun terus meningkat dari 57% pada tahun 1997, tahun 2008 telah mencapai 61,4%. 

Berdasarkan data BKKBN Pusat, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan 

metode kontrasepsi, yaitu suntik 31,6%, pil 13,2%, IUD 4,8%, implant 2,8%, kondom 

1,3%, Medis Operasi Wanita (MOW) 3,1%, Medis Operasi Pria (MOP) 0,2%, pantang 

berkala 1,5%, senggama terputus 2,2%, metode lainnya 0,4 % (BKKBN, 2008). 

Data BKKBN tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah peserta program KB mencapai 

32 juta akseptor yang terdiri dari sebanyak 28 juta akseptor aktif dan 4 juta akseptor baru 

(BKKBN, 2010). Cakupan peserta KB aktif di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 

sebesar 78,3%. Jenis kontrasepsi yang digunakan para peserta KB aktif ada dua, metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan bukan metode kontrasepsi jangka panjang (NON 
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MKJP). Presentasi penggunaan jenis kontrasepsi MKJP seperti IUD sebesar (8,77%), 

MOP/MOW sebesar (7,02%), dan implant sebesar (9,61%), sedangkan pada penggunaan 

jenis kontrasepsi NON MKJP seperti suntik sebesar (55,80%), pil sebesar (17,09%), dan 

kondom sebesar (1,71%) (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2009).  

Data BKKBN Kabupaten Banyumas tahun 2009 menyebutkan bahwa jumlah PUS 

yang menggunakan metode kontrasepsi di Kabupaten Banyumas berjumlah 131.655 jiwa. 

Dengan rincian, pengguna kontrasepsi suntik sebesar 72.677 jiwa, pil 14.498 jiwa, IUD 

30.376 jiwa, implant 5.704 jiwa, kondom 374 jiwa, MOW 7.804 jiwa, MOP 222 jiwa 

(BKKBN, 2009). 

Dari data diatas diperoleh bahwa kontrasepsi hormonal dan non hormonal paling 

banyak diminati di negara- negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi tidak semua alat 

kontrasepsi cocok dengan kondisi setiap orang, untuk itu setiap pribadi harus bisa 

memilih alat kontrasepsi yang cocok. Resiko efek samping juga dapat terjadi pada 

pemakai kontrasepsi seperti gangguan haid, perubahan berat badan dan perubahan libido 

atau masalah seksual (Saifuddin, 2006). 

Masalah seksual, tanpa melihat faktor usia, dapat memberikan dampak negatif 

terhadap kualitas hidup dan kesehatan emosi. Disfungsi seksual pada wanita adalah 

penyakit yang umum, dimana dua dari lima wanita memiliki setidaknya satu jenis 

disfungsi seksual, dan keluhan yang paling banyak terjadi adalah rendahnya gairah 

seksual/ Libido (Michael, 2007). 

Menurut Wahyu (2008), penurunan libido pada akseptor suntik KB 3 bulan di Desa 

Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang menunjukkan dari 84 akseptor suntik KB 

3 bulan hampir seluruh responden (95,2%) mengalami penurunan libido, dan (4,8%) 

responden mempunyai libido normal atau tidak mengalami penurunan libido. Tingginya 

angka penurunan libido menunjukkan bahwa efek samping tersebut adalah sesuatu yang 
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lazim terjadi pada akseptor kontrasepsi suntik KB 3 bulan (Wahyu, 2008). Penurunan 

libido pada akseptor suntik KB 3 bulan pada pemakaian jangka panjang dapat timbul 

karena faktor perubahan hormonal, pengeringan pada vagina yang menyebabkan nyeri 

saat bersenggama dan pada akhirnya menurunkan gairah seksual.  

Menurut data SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia) 2007, juga 

menunjukkan bahwa 31% akseptor berhenti menggunakan alat kontrasepsi karena ingin 

memiliki anak. Alasan berhenti menggunakan alat kontrasepsi karena khawatir akan efek 

samping (18,1%), masalah kesehatan (10,6%), dan kegagalan alat/cara KB (6,9%). 

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan jenis alat kontrasepsi, efek samping penggunaan 

suntikan (22,5%), IUD (17,1%), dan pil (14,7%) tergolong masih cukup tinggi dibanding 

kontrasepsi lain (Depkes RI, 2008). 

Kurang berhasilnya program KB, diantaranya dipengaruhi oleh efek samping. Efek 

samping dari kontrasepsi itu sendiri seperti efek seksual, baik pemakai kontrasepsi 

hormonal maupun non hormonal. Data survey awal yang dilakukan peneliti di Puskesmas II 

Sokaraja bulan Maret-Oktober tahun 2013, sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, data 

yang diperoleh dari Pasangan Usia Subur (PUS), yang menggunakan kontrasepsi hormonal 

dan non hormonal berjumlah 376 akseptor. Implant 40 akseptor, suntik 164 akseptor, pil 48 

akseptor dan IUD 124 akseptor. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, dengan wawancara pada 

10 peserta KB hormonal dan non hormonal di Wilayah kerja Puskesmas II Sokaraja, 

didapatkan data masalah kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi. 

Dikemukakan oleh tiga peserta kontrasepsi  suntik, bahwa selama 2 tahun menggunakan 

kontrasepsi suntik (3 bulan), tidak pernah menstruasi, peningkatan berat badan dan 

merasakan penurunan libido (gairah seksual). Tiga peserta kontrasepsi IUD 

mengemukakan bahwa saat berhubungan intim tidak nyaman/ nyeri, karena takut dengan 
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pemasangan IUD dalam alat genitalia. Dua peserta KB implant mengemukakan tidak 

mengalami haid, perdarahan bercak- bercak sehingga merasa mengganggu dalam 

berhubungan intim. Dua peserta KB pil mengemukakan selama menggunakan KB pil 

sering keputihan, dan mual muntah seperti hamil muda, sehingga mengganggu dalam 

berhubungan intim. Fenomena yang timbul dari pemberian kontrasepsi hormonal dan non 

hormonal adalah banyaknya keluhan dari akseptor tentang terjadinya perubahan 

menstruasi yang tidak teratur, spoting, berat badan naik, keputihan, mual-muntah dan 

perubahan libido (BKKBN, 2005). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut tentang “Hubungan Pemakaian Kontrasepsi dengan Perubahan 

Libido pada Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas II Sokaraja Kabupaten Banyumas”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Banyak wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit, tidak hanya karena 

banyaknya jumlah metode yang tersedia, tetapi juga karena metode- metode tersebut 

mungkin tidak dapat diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB, kesehatan 

individual dan seksualitas wanita. Resiko efek samping juga dapat terjadi pada pemakai 

kontrasepsi seperti gangguan haid, perubahan berat badan dan perubahan libido atau 

masalah seksual. Berdasarkan hasil pendahuluan di Puskesmas II Sokaraja, dari masing- 

masing peserta yang telah diwawancara, bahwa efek samping yang didapat dari pengguna 

kontrasepsi hormonal dan non hormonal adalah perubahan libido, sehingga dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini yaitu: “Apakah ada hubungan pemakaian kontrasepsi 

dengan perubahan libido pada Ibu di wilayah kerja puskesmas II Sokaraja Kabupaten 

Banyumas”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 
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Untuk mengetahui hubungan pemakaian kontrasepsi dengan perubahan libido pada 

ibu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal dan 

non hormonal di Wilayah Kerja Puskesmas II Sokaraja. 

b. Mengidentifikasi pemakaian kontrasepsi pada ibu. 

c. Mengidentifikasi perubahan libido pada ibu yang menggunakan kontrasepsi 

hormonal dan non hormonal. 

d. Diketahuinya hubungan pemakaian kontrasepsi dengan perubahan libido pada ibu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Petugas Lapangan KB (PLKB) 

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi petugas kesehatan KB dan petugas 

lapangan KB mengenai hubungan pemakaian kontrasepsi dengan perubahan libido 

pada ibu. 

2. Bagi Responden 

Sebagai bahan kajian dalam memilih kontrasepsi yang aman. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Penelitian Terkait 

1. Penelitan oleh Fresadita (2011) yang berjudul “Hubungan pengetahuan dan sikap istri 

dengan pemilihan kontrasepsi vasektomi pada pasangan usia subur.” Penelitian ini 

adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional dengan 

sampel para istri yang masih tergolong dalam kategori usia subur dari pasangan 
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akseptor vasektomi dan non vasektomi yang terdaftar sebagai peserta KB di 

Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Besar sampel 

yaitu 34 orang. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara menggunakan 

kuesioner yang telah diuji validitasnya. Data dianalisis dengan uji korelasi Spearman 

menggunakan SPSS versi 15 for Windows dengan nilai p<0,05, dengan hasil sebanyak 

12 responden (35,3%) berpengetahuan baik, 7 responden (20,6%) responden memilih 

kontrasepsi vasektomi dan sisanya selain vasektomi. Sebanyak 20 responden (58,8%) 

berpengetahuan cukup dan 2 responden (5,9%) berpengetahuan kurang keduanya 

tidak memilih kontrasepsi vasektomi. Sebanyak 19 responden (55,9%) memiliki sikap 

yang baik, 7 responden (20,6%) memilih kontrasepsi vasektomi sedang sisanya selain 

vasektomi. Sebanyak 15 responden (44,1%) memiliki sikap tidak baik seluruhnya 

tidak memilih kontrasepsi vasektomi. Ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan (p=0,000) dan sikap (p=0,007) istri dengan pemilihan kontrasepsi 

vasektomi pada pasangan usia subur. 

2. Penelitian oleh Agustina (2012) yang berjudul “Pengaruh penggunaan metode 

kontrasepsi suntikan DMPA terhadap kejadian disfungsi seksual.” 

Disfungsi seksual pada wanita merupakan masalah kesehatan reproduksi yang penting 

karena berhubungan dengan kelangsungan fungsi reproduksi seorang wanita dan 

berpengaruh besar terhadap keharmonisan hubungan suami-isteri. Data Epidemiologi 

di Amerika Serikat melaporkan insiden disfungsi seksual pada wanita adalah 43%, 

dengan keluhan gangguan hasrat seksual 10-46%, gangguan rangsang seksual 4–7 %, 

gangguan orgasme 5-42%, Nyeri 3–18% dan vaginismus 30%. Penggunaan metode 

kontrasepsi DMPA merupakan salah satu faktor resiko yang dapat memengaruhi 

kejadian disfungsi seksual pada penggunaanya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan metode kontrasepsi suntikan DMPA terhadap 
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kejadian disfungsi seksual. Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan 

rancangan cross sectional. Responden adalah akseptor keluarga berencana yang 

memenuhi kriteria sampel. Besar sampel 220 dan penetapan sampel dengan cara 

quota sampling. Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pedoman 

kuesioner Female Sexual Function Index (FSFI). Analisis data dilakukan dengan uji 

chi square dan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan 

metode kontrasepsi suntikan DMPA mempengaruhi kejadian disfungsi seksual 

akseptor (p=0,003< 0,05, Wald = 8,883, OR = 0,391 L 0,211 – U 0,725), demikian 

halnya paritas mempengaruhi kejadian disfungsi seksual (p= 0,002 < 0,05, Wald= 

9,878, OR = 3,907 L 1,670 – U 9,139), dan umur merupakan faktor yang paling 

mempengaruhi kejadian disfungsi seksual (p= 0,000< 0,05, Wald = 12,168, OR = 

3,358 L 1,700 – U 6,633 ). 

3. Penelitian oleh Noprisanti (2012) yang berjudul “Hubungan Kontrasepsi Suntik KB 3 

Bulan dengan Penurunan Libido Ibu di Klinik Bersalin Sari Medan”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan kontrasepsi suntik KB 3 bulan dengan 

penurunan libido ibu di klinik bersalin sari medan tahun 2012. Metodologi penelitian 

ini menggunakan desain survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu semua ibu yang menggunakan kontrasepsi suntik KB 3 

bulan yaitu berjumlah 36 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

teknik total sampling sehingga didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

36 orang. Analisa data digunakan uji statistik chi square. Hasil penelitian ini, dari 36 

responden diperoleh 29 orang (80,6%) ibu yang mengalami penurunan libido. Ibu 

yang mengalami penurunan libido berdasarkan lama pemakaian >2tahun yaitu 28 

orang (96,6%), sedangkan gangguan psikologis yaitu 26 orang (96,3%), dan gangguan 

fisik yaitu 17 orang (77,3%). 
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Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah variabelnya, yaitu variabel 

pemakaian kontrasepsi dengan variabel perubahan libido pada ibu dengan penelitian 

kuantitatif dan responden pada ibu  yang menggunakan kontrasepsi hormonal maupun 

non hormonal. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti variabel 

kontrasepsi pada ibu. 
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