
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Kontrasepsi 

a. Definisi Kontrasepsi 

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, 

sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma 

yang mengakibatkan kehamilan, maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau 

mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang 

dengan sel sperma tersebut (BKKBN, 2009). Kontrasepsi adalah upaya mencegah 

terjadinya kehamilan (Maimunah, 2005).  

b. Syarat-syarat Kontrasepsi  

Menurut Wiknjosastro (2007), kontrasepsi yang ideal harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: dapat dipercaya, tidak menimbulkan efek yang 

mengganggu kesehatan, daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan, tidak 

menimbulkan gangguan sewaktu melakukan hubungan seksual, tidak memerlukan 

motivasi terus menerus, mudah pelaksanaannya, murah harganya, sehingga dapat 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dapat diterima penggunaannya oleh 

pasangan yang bersangkutan. 

 

 

 

c.  Konsep Pemilihan Kontrasepsi 

 Konsep pemilihan kontrasepsi menurut Manuaba (2002) dan Hartanto (2004) : 

(1) Fase menunda kehamilan 
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Untuk menunda kehamilan, sebaiknya memilih pil KB dan suntikan KB, untuk 

menghindari kemungkinan gangguan alat genetalia interna. Digunakan bagi 

PUS yang usia isteri kurang dari 20 tahun. 

(2) Fase menjarangkan kehamilan antara 2-4 tahun 

Periode usia istri antar 20 sampai 30-35 tahun merupakan periode usia paling 

baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran 

adalah 2-4 tahun. Metode kontrasepsi yang dapat digunakan adalah : minipil, 

pil KB, suntikan, IUD, kontrasepsi mantap (kontap). 

(3) Fase mengakhiri kehamilan 

Periode umur isteri di atas 30 tahun, terutama di atas 35 tahun, sebaiknya 

mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 orang anak. Metode kontrasepsi 

yang dapat digunakan adalah : kontap, IUD, norplant, suntikan KB, pil KB. 

d. Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Pemilihan Kontrasepsi  

(1) Pasangan dan motivasi : umur, gaya hidup, frekuensi senggama, jumlah 

keluarga yang diinginkan, dan pengalaman dengan metode kontrasepsi yang 

lalu.  

(2) Kesehatan : status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan 

fisik dan panggul.  

(3) Metode kontrasepsi : efektivitas, efek samping, dan biaya (Proverawati, 2010). 

Sasaran utama dari pelayanan KB adalah pasangan usia subur (PUS). 

Pelayanan KB diberikan diberbagai unit pelayanan baik oeh pemerintah maupun 

swasta dari tingkat desa hingga tingkat kota dengan kompetensi yang sangat 

bervariasi. Pemberi layanan KB antara lain : Rumah sakit, Puskesmas, Dokter 

Praktek Swasta, Bidan Praktek Swasta, dan Bidan Desa. Jenis alat kontrasepsi 

antara lain suntik, kondom, pil, IUD, implant, vasektomi, dan tubektomi. Untuk 
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jenis pelayanan KB jenis kondom dapat diperoleh langsung dari apotek atau toko 

obat, pos layanan KB, dan kader desa. Kontrasepsi suntik KB sering dilakukan 

oleh bidan dan dokter sedangkan kontrasepsi jenis IUD, implant, vasektomi dan 

tubektomi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan berkompeten. 

e. Tujuan KB 

Tujuan umum untuk lima tahun kedepan mewujudkan visi dan misi program 

KB yaitu membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi 

pelaksanaan program KB dimasa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas 

tahun 2015. Sedangkan tujuan program KB secara filosofi adalah : 

(1) Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil 

yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian 

pertumbuhan penduduk Indonesia. 

(2) Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu 

dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Handayani, 2010). 

Untuk menunjang dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan KB 

telah ditetapkan beberapa kebijakan, yaitu perluasan jangkauan, pembinaan 

terhadap peserta KB agar secara terus menerus memakai alat kontrasepsi, 

pelembagaan dan pemberdayaan NKKBS serta peningkatan keterpaduan 

pelaksanaan keluarga berencana. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan 

kebijakan tersebut terus dimantapkan usaha-usaha operasional dalam bentuk 

upaya pemerataan pelayanan KB, peningkatan kualitas, baik tenaga maupun 

sarana pelayanan KB, penggalangan kemandirian, peningkatan peran serta 

generasi muda dan pemantapan pelaksanaan program dilapangan (BKKBN, 

2012). 

f. Sasaran Program KB 
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Sasaran program KB dibagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan sasaran 

tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsugnya 

adalah PUS yang bertujuan untuk menurukan tingkat kelahiran dengan cara 

penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsung 

adalah pelaksanaan dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat 

kelahiran melalui kebijaksanaan, kependudukan terpadu  dalam rangka mencapai 

keluarga yang bekualitas, keluarga sejahtera (Handayani, 2010). 

 

 

g. Ruang Lingkup Program KB 

Ruang lingkup program KB mencakup sebagai berikut : 

(1) Ibu, dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. 

(2) Suami, dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan, 

memperbaiki kesehatan fisik, dan mengurangi beban ekonomi keluarga yang 

ditanggungnya. 

(3) Seluruh Keluarga, dilaksanakannya program KB dapat meningkatan kesehatan 

fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga, dan bagi anak dapat 

memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih 

sayang orang tuanya (Sulistyawati, 2011). 

 

2. Macam-Macam Metode Kontrasepsi 

Metode kontrasepsi menurut Hartanto (2004) dan Saifuddin (2006) : 

a. Kontrasepsi hormonal 

(1)  Definisi 
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Kotrasepsi hormonal adalah salah satu metode kontrasepsi yang  paling 

efektifdan reversibel untuk mencegah terjadinya konsepsi.  Jenis hormon 

yang terkandung adalah estrogen dan progesteron (Baziad, 2002). 

(2) Jenis-jenis 

Kontrasepsi hormonal terdiri dari :  

(a) Kontrasepsi Pil 

Kontrasepsi oral (pil) adalah cara kontrasepsi untuk wanita yang 

berbentuk pil, didalam pil berisi gabungan dari hormon estrogen dan 

progesteron atau hanya terdiri dari hormon progesteron saja. Cara 

kerjanya menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir 

serviks (Handayani, 2010). 

a) Efektifitas  

Secara teoritis hampir 100%, dengan angka kegagalan 0,1% -1,7% 

(Saifuddin, 2006). 

b) Keuntungan  

1. Efektifitasnya tinggi. 

2. Pemakai dapat hamil lagi, bila dikehendaki kesuburan dapat 

kembali dengan cepat. 

3. Tidak mengganggu kegiatan seksualitas suami istri. 

4. Siklus haid menjadi teratur. 

5. Dapat menghilangkan keluhan nyeri haid (Mochtar, 2005). 

c) Kontra indikasi 

Tidak dianjurkan bagi perempuan hamil, menyusui eksklusif, 

perdarahan, hepatitis, jantung, stroke, dan kanker payudara 

(Saifuddin, 2006). 
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d) Efek samping 

Mual muntah, berat badan bertambah, retensi cairan, edema, 

mastalgia, sakit kepala, timbulnya jerawat. Keluhan ini 

berlangsung pada bulan-bulan pertama pemakaian pil (Depkes RI, 

2009). 

 

(b) Kontrasepsi Suntik 

Kontrasepsi suntik adalah obat pencegah kehamilan yang 

pemakaiannya dilakukan dengan jalan menyuntikan obat tersebut pada 

wanita subur. Obat ini berisi Depo Medroxi Progesterone Acetate 

(DMPA). Penyuntikan dilakukan pada otot Intra Maskuler (IM) di 

bokong (gluteus) yang dalam atau pada pangkal lengan (deltoid) 

(Maryani, 2005). 

Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi suntik yang berisi hormon 

sintesis estrogen dan progesteron : 

1. DMPA (Depo Medroxy Progesterone Acetate)= Depo Provera. 

Mengandung 150 mg DMPA, yang diberikan setiap 3 bulan. 

2. Depo Noretisteron (Norethindrone Enannthate)= Noristerat. 

Mengandung 200 mg noretindron enantat, yang diberikan setiap 

1bulan (Hartanto, 2004). 

a) Cara pemberian KB suntik 

Menurut Glasier dan Gebbie (2004), pemberian KB suntik 

dilakukan melalui penyuntikan intra muskular dalan di regio 

gluteus atau kadang- kadang di deltoid, terutama pada orang 

yang sangat gemuk. Tempat penyuntikan jangan dipijat karena 
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tindakan ini kadang-kadang menyebabkan obat menyebar 

sehingga kadar awal dalam darah lebih tinggi dan lama kerja 

menjadi lebih singkat. Dosis DMPA yang dianjurkan adalah 

150 mg dan Noretisteron Enantat (NET-ET) adalah 200 mg, 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Vial DMPA harus dikocok dengan baik sebelum dimasukan 

kedalam tabung suntik. Di beberapa negara, prosedur 

pemberian yang baru adalah dengan tabung suntik yang 

sudah terisi. 

2. Vial NET-EN harus dihangatkan hingga mendekati suhu 

tubuh. 

3. Suntikan pertama harus diberikan dalam 5 hari pertama dari 

permulaan siklus menstruasi. 

4. Suntikan berikutnya diberikan sesuai jadwal yang 

dicatatkan di kalender untuk klien, DMPA biasanya 

diberikan setiap 90±7 hari, sementara jadwal optimal NET-

EN lebih rumit. Selama 6 bulan pertama, NET-EN harus 

diberikan sekali setiap 60±5 hari, dan kemudian setiap 84±7 

hari untuk memaksimalkan efek sekaligus meminimalkan 

efek samping. 

5. DMPA memiliki batas keamanan yang jauh lebih besar 

untuk penundaan suntikan berikutnya dari pada NET-EN 

dan dapat ditunda tanpa menyebabkan ansietas sampai 16 

minggu. Interval yang lebih lama mungkin masih aman, 

tetapi pasien perlu diberi tahu bahwa ada kemungkinan 
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sedikit peningkatan resiko kegagalan kontrasepsi. Atas 

alasan medikolegal, akan lebih bijaksana jika dilakukan uji 

kehamilan apabila interval memanjang melebihi 12 minggu.  

b) Cara kerja KB suntik 

Cara kerja KB suntik dalam mencegah kehamilan menurut 

Krisnadi (2002), yaitu : 

1. Menghentikan (meniadakan) keluarnya sel telur dari induk 

telur. 

2. Membuat sperma sulit memasuki rahim karena 

mengentalkan lendir mulut rahim (serviks). 

3. Tidak dapat mengeluarkan atau menghentikan kehamilan 

yang sudah terjadi. 

c) Indikasi KB suntik 

DMPA menurut Glasier dan Gebbie (2004), mungkin memberi 

manfaat khusus bagi wanita dengan penyakit- penyakit tertentu, 

seperti : 

1. Endometriosis 

2. Defek ovulasi, terutama penyakit ovarium polikistikdalam 

mencegah resiko carsinoma endometrium. 

3. Penyakit medis tertentu lainnya. 

 

Metode suntikan jangan digunakan pada wanita dengan 

gangguan koagulasi, DMPA juga jangan diberikan pada wanita 

yang mungkin tidak dapat mentoleransi amenore atau bercak 

darah ireguler yang berkepanjangan (Glasier & Gebbie, 2004). 
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Menurut Maryani (2005), kontra indikasi KB suntik tidak 

diperbolehkan untuk wanita yang menderita penyakit jantung, 

hipertensi, hepatitis, kencing manis, paru-paru dan kelainan 

darah.  

d) Kontra indikasi  

1) Kontra indikasi secara mutlak 

a. Terdapatnya /riwayat tromboflebitis. 

b. Kelainan serebro vaskuler. 

c. Fungsi hati kurang baik. 

d. Adanya keganasan pada kelenjar payudara dan alat 

reproduksi. 

e. Varises berat. 

f. adanya kehamilan. 

2) Kontra indikasi secara relatif 

a. Hipertensi. 

b. Diabetes. 

c. Perdarahan abnormal pervaginam. 

d. Fibromioma uterus(Saifuddin, 2006). 

 

e) Efektifitas  

KB suntik menurut BKKBN (2012), sangat efektif untuk 

mencegah kehamilan bila disuntik setiap 1 bulan atau 3 bulan. 

Menurut Glasier & Gebbie (2005), angka kegagalan yang pernah 

dilaporkan hampir semua studi skala besar diberbagai komunitas 

yaitu dibawah 0,5 per 100 wanita per tahun untuk DMPA. Angka 
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kegagalan dengan NET-EN sedikit lebih tinggi tetapi biasanya 

tetap di bawah 1 per 100 wanita per tahun. Insidensi kehamilan 

ektopik sangat rendah. Kontrasepsi suntik sebulan sekali juga 

memiliki angka kegagalan yang sangat rendah yaitu kurang dari 0,5 

per 100 wanita per tahun. 

Efektifitas KB suntik yang tinggi disebutkan oleh krisnadi (2002), 

dengan kegagalan pada pemakai KB suntik hanya sekitar 0,3 

kehamilan dari 100 pemakai pada tahun pertama pemakaian atau 1 

dari 333 pemakai masih bisa hamil. 

f) Efek samping dan penatalaksanaannya 

Efek samping KB suntik menurut Glasier dan Gebbie (2004), 

adalah penundaan pemulihan kesuburan. Hal ini hanya menjadi 

masalah bagi pemakai DMPA, yang mungkin mengalami interval 

berkepanjangan sebelum ovulasi normal pulih. Penundaan ini  

mungkin disebabkan oleh menetapnya DMPA dalam sirkulasi, 

karena mikro kristal pada obat yang disuntikan tersebut kadang-

kadang larut sangat lambat. Penundaan pemulihan kesuburan rata-

rata berlangsung 7-8 bulan setelah perhitungan efek 3-4 bulan dari 

suntikan terakhir. 

Tidak terdapat bukti bahwa DMPA menyebabkan sterilitas 

permanen. NET-EN menyebabkan penundaan yang sangat singkat, 

tetapi kontrasepsi suntik kombinasi tidak diketahui dapat 

menimbulkan efek yang berkepanjangan setelah dosis terakhir. 

Gangguan haid dapat terjadi dan juga dengan keluhan mual, sakit 

kepala, pusing, menggigil, mastalgia dan berat badan bertambah. 
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Efek samping yang berat jarang dijumpai, tetapi kadang ibu 

mengeluh libido berkurang (Glasier & Gebbie,2004). 

Efek samping kontrasepsi suntikan menurut Maryani (2005), yaitu 

: 

1) Tidak datang haid (amenorrhoe). 

Gangguan ini paling sering terjadi dan yang paling 

mengganggu. Pola haid yang normal dapat berubah menjadi 

amenore, perdarahan ireguler, perdarahan bercak-bercak, 

perubahan dalam frekuensi lama dan jumlah darah yang hilang. 

Efek pada pola haid tergantung pada lama pemakaian. 

Perdarahan intermenstrual dan perdarahan bercak berkurang 

dengan jalannya waktu, sedangkan kejadian amenore 

bertambah besar. Bila terjadi amenore, berkurangnya darah 

haid sebenarnya memberikan efek yang menguntungkan yakni 

berkurangnya insiden anemia. Insiden yang tinggi dari amenore 

diduga berhubungan dengan atropi endometrium. 

Penatalaksanaan tidak datang haid (amenore) yaitu : 

a. Tentukan ada tidak adanya kehamilan. 

b. Bila tidak hamil, lakukan konseling. 

c. Bila hamil, rujuk ke puskesmas/RS untuk penanganan lebih 

lanjut. 

d. Bila tidak serius, lakukan konseling. 

2) Perdarahan yang mengganggu 

a. Bila perlu diobati, berikan obat anti perdarahan seperti 

tablet Daflon, Adona AC 17 dan metergin. 
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b. Selanjutnya dapat diberikan tablet Lynoral 0,05-0,1 mg per 

hari selama 7-10 hari. 

c. Perdarahan yang banyak dan tidak sembuh oleh pengobatan 

harus dilakukan kuretase (Mochtar, 2005). 

 

 

 

 

 

(c) Kontrasepsi Implant 

a) Kontrasepsi ini terdiri dari : 

(1) Norplant, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan 

panjang 3,4 cm dan diameter 2,4 mm. Berisi 36 mg hormon 

Levonorgestrel dengan daya kerja 5 tahun. 

(2) Implanon, terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang 

40 mm dan diameter 2,4 mm. Berisi 68 mg  3–Ketodesogestrel 

dengan daya kerja 3 tahun. 

(3) Indoplant, terdiri dari 2 batang. Berisi 75 mg hormon 

Levonorgestrel, daya kerja 3 tahun (Hartanto, 2004). 

b) Efektifitas, efektifitasnya 0,2-1 kehamilan per 100 perempuan 

(Saifuddin, 2006). 

c) Keuntungan  

Dipasang selama lima tahun, kontrol medis ringan, dapat dilayani 

di daerah pedesaan, biaya ringan. 

d) Efek samping  
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Gangguan menstruasi, terutama 3–6 bulan pertama dari pemakaian. 

Pemakaian akan mengalami masa perdarahan yang lebih panjang, 

lebih sering, atau amenorea (Mochtar, 2005). 

 

 

 

(3) Cara Kerja Kontrasepsi Hormonal 

Pada dasarnya cara kerja dari kontrasepsi hormonal adalah hormon 

estrogen dan progesteron telah sejak awal menekan sekresi gonadotropin. 

Akibat adanya pengaruh progesteron sejak awal, proses implantasi akan 

terganggu, pembentukan lendir serviks tidak fisiologis, dan motilitas tuba 

terganggu, sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu 

pula (Baziad, 2002). 

 

b. Kontrasepsi Non hormonal 

(1) Definisi 

Kontrasepsi non hormonal adalah kontrasepsi yang tidak mengandung 

hormon, baik estrogen maupun progesteron (Hartanto, 2004). 

(2) Jenis-jenis 

Jenis-jenis kontrasepsi non hormonal meliputi :  

1) Metode Kontrasepsi Alamiah 

(a) Senggama Terputus 

Senggama terputus adalah mengeluarkan kemaluan pria dari alat 

kelamin wanita menjelang ejakulasi. Dengan cara ini diharapkan 

cairan sperma tidak akan masuk kedalam rahim serta mengecilkan 
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kemungkinan bertemunya sel telur yang dapat mengakibatkan 

terjadinya pembuahan (Proverawati, Islaely, &Aspuah, 2010). 

(b) Pantang Berkala 

Pantang berkala adalah tidak melakukan hubungan seksual saat 

istri sedang dalam masa subur. Sistem ini berdasarkan pada siklus 

haid atau menstruasi wanita. Masa subur tidak selalu terjadi tepat 

14 hari sebelum menstruasi, tetapi dapat terjadi antara 12 atau 16 

hari sebelum menstruasi berikutnya (Proverawati, islaely, 

&Aspuah, 2010). 

(c) Metode Lendir Servik 

Metode lendir servik adalah metode kontrasepsi dengan melihat 

lendir dalam vagina untuk mengetahui masa subur pada seorang 

wanita, dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan 

sebelum melakukan aktifitas lainnya (Proverawati, islaely, & 

Aspuah, 2010). 

2) Metode Kontrasepsi Sederhana 

(a) Kondom 

Kondom adalah selubung atau sarung karet yang terbuat dari 

berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vynil) atau 

bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat 

berhubungan. Kondom terbuat dari karet sintesis yang tipis, 

berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal, yang 

digulung berbentuk rata. Standar kondom dilihat dari ketebalannya, 

yaitu 0,02 mm (Lusa, 2010). 
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a) Cara Kerja Kondom 

1) Mencegah sperma masuk kesaluran reproduksi wanita 

2) Sebagai alat kontrasepsi 

3) Sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikro 

organisme penyebab PMS (Penyakit Menular Seksual) 

(Lusa, 2010). 

b) Efektifitas Kondom 

Pemakaian kontrasepsi kondom akan efektif apabila dipakai 

secara benar setiap kali berhubungan seksual. Pemakaian 

kondom yang tidak konsisten membuat tidak efektif. Angka 

kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit yaitu 2-12 

kehamilan per 100 perempuan pertahun (Lusa, 2010). 

c) Manfaat Kondom 

Indikasi atau manfaat kontrasepsi kondom terbagi dua, yaitu 

manfaat secara kontrasepsi dan non kontrasepsi. Manfaat 

kondom secara kontrasepsi antara lain : 

1) Efektif bila pemakaian benar. 

2) Tidak mengganggu produksi ASI. 

3) Tidak mengganggu kesehatan klien. 

4) Tidak memerlukan resep dan pemeriksaan khusus. 

5) Murah dan tersedia diberbagai tempat (Lusa,2010). 

 

d) Keterbatasan Kondom 

Alat kontrasepsi metode barier kondom ini juga memiliki 

keterbatasan, antara lain : 
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1) Efektifitas tidak terlalu tinggi 

2) Tingkat efektifitas tergantung pada pemakaian kondom yang 

benar. 

3) Adanya pengurangan sensitifitas pada penis. 

4) Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. 

5) Perasaan malu membeli ditempat umum. 

6) Masalah pembungan kondom bekas pakai (Lusa, 2010). 

(b) Spermisida 

Spermisida adalah zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan 

spermatozoa didalam vagina sebelum spermatozoa bergerak 

kedalam traktus genetalia interna. Dikemas dalam bentuk busa 

(aerosol), tablet vagina dan krim. Cara kerjanya menyebabkan sel 

membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma dan 

menurunkan kemampuan pembuahan sel telur (Saifuddin, 2006). 

 

 

 

(c) Diafragma 

Merupakan kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks 

(karet) yang diinsersikan kedalam vagina sebelum berhubungan 

seksual sehingga menutup serviks. Cara kerjanya menahan sperma 

agar tidak mendapat akses mencapai saluran alat reproduksi bagian 

atas (uterus dan tuba falopi) dan sebagai alat tempat spermisida 

(Saifuddin, 2006). 

(d) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 
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Alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang 

dimasukkan dalam rongga rahim wanita yang bekerja menghambat 

sperma untuk masuk ke tuba fallopii (Saifuddin, 2006). Terdapat 

dua macam penggolongan AKDR atau yang sering disebut IUD 

(Intra Uterine Devices ) yaitu yang mengandung logam (Cu IUD) 

dan yang mengandung hormon progesterone atau levonorgestrel 

(Hartanto, 2004). 

a) Cara kerja kontrasepsi AKDR 

Menurut Saifuddin (2003), cara kerja kontrasepsi AKDR adalah 

: 

(1)  Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke   

 tuba falopi. 

(2)  Mempengaruhi fertilitasi sebelum ovum mencapai   

 kavum uteri 

(3)  AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum 

bertemu,walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk 

kedalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi 

kemampuan sperma untuk fertilitasi. 

(4)  Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam 

uterus. 

b) Efektifitas 

Menurut Hartanto (2004), efektifitas dari IUD dinyatakan dalam 

angka kontinuitas yaitu berapa lama IUD tetap tinggal tanpa 

ekspulsi spontan tanpa terjadinya kehamilan /tanpa pengeluaran 
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karena alasan medis/pribadi. Angka kegagalan IUD pada 

umumnya adalah 1-3 kehamilan per 100 wanita per tahun. 

c) Keuntungan dan Kerugian kontrasepsi AKDR 

Menurut saifuddin (2006), keuntungan dari kontrasepsi AKDR 

adalah : 

(1) AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan. 

(2) Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-380A 

dan tidak perlu diganti). 

(3) Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat. 

(4) Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut 

untuk hamil. 

(5) Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR (CuT-

380A). 

(6) Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. 

(7) Dapat digunakan sampai menopause. 

(8) Tidak ada interaksi dengan obat-obat. 

(9) Membantu mencegah kahamilan ektopik. 

Menurut Saifuddin (2006), kerugian dari kontrasepsi AKDR adalah : 

(1) Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama dan akan 

berkurang setelah 3 bulan). 

(2) Haid lebih lama dan banyak. 

(3) Perdarahan (spotting) antar menstruasi. 

(4) Saat haid lebih sakit. 

Komplikasi lain : 
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(1) Merasakan sakit dan kejang selama 3 sampai 5 hari setelah 

pemasangan. 

(2) Perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya yang 

memungkinkan penyebab anemia. 

(3) Tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. 

(4) Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau   

perempuan yang sering berganti pasangan. 

(5) Penyakit radang panggul terjadi sesudah  perempuan dengan IMS 

memakai AKDR.  

 

d) Indikasi dan Kontra indikasi kontrasepsi AKDR 

Menurut Hartanto (2004), indikasi dan kontra indikasi kontrasepsi 

AKDR adalah : 

(1) Partner seksual yang banyak. 

(2) Partner seksual yang banyak dari partner akseptor IUD. 

(3) Kesukaran memperoleh pertolongan gawat darurat bila terjadi 

komplikasi. 

(4) Kelainan darah yang tidak diketahui sebabnya. 

(5) Riwayat kehamilan ektopik atau keadaan-keadaan yang 

menyebabkan predisposisi untuk terjadinya kehamilan ektopik. 

(6) Pernah mengalami infeksi pelvis satu kali dan masih menginginkan 

kehamilan selanjutnya. Gangguan respons tubuh terhadap infeksi 

(AIDS, diabetes mellitus, pengobatan dengan kortikosteroid dan 

lain-lain). 

(7) Kelainan pembekuan darah. 
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3) Metode Kontrasepsi Mantap 

(a) Tubektomi  

Tubektomi adalah setiap tindakan yang dilakukan pada kedua 

saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan 

tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Kontrasepsi ini digunakan 

untuk jangka panjang, walaupun kadang- kadang masih dapat 

dipulihkan kembali seperti semula. Cara tubektomi dapat dibagi 

atas beberapa bagian antara lain saat operasi, cara mencapai tuba, 

dan cara penutupan tuba (Sulistyawati, 2011). 

a) Efektifitas 

(1) Sangat efektif, angka kegagalan sedikit lebih rendah. 

(2) Sangat efektif post- operatif (Hartanto, 2004). 

b) Keuntungan  

Vasektomi tuba akan menghadapi dan mencapai klimakterium 

dalam suasana alami (Sulistyawati, 2011). 

c) Kontra indikasi  

(1) Peradangan dalam rongga panggul. 

(2) Peradangan liang senggama akut. 

(3) Penyakit kardiovaskuler berat, penyakit paru berat atau 

penyakit paru lain yang tidak memungkinkan akseptor 

berada dalam posisi genupektorial. 

(4) Obesitas berlebihan 

(5) Bekas laparotomi (Mochtar, 2005). 

d) Efek samping 

(1) Resiko trauma internal sedikit lebih tinggi. 
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(2) Kemungkinan infeksi serius lebih tinggi. 

(3) Sedikit sekali kematian yang berhubungan dengan anestesi 

(Hartanto, 2004). 

 

(b) Vasektomi  

Vasektomi adalah kontrasepsi mantap pria atau vasektomi 

merupakan suatu metode operatif minor pada pria yang sangat 

aman, sederhana dan sangat efektif, memakan waktu operasi yang 

sangat singkat dan tidak memerlukan anastesi umum (Hartanto, 

2004). 

a) Efektifitas 

(1) Sangat efektif, tetapi angka kejadian rekanalisasi spontan 

dan kehamilan sedikit lebih tinggi. 

(2) Efektif 6-10 minggu setelah operasi (Saifuddin, 2006). 

b) Keuntungan  

(1) Efektif. 

(2) Aman, morbiditas rendah dan hampir tidak ada mortalitas. 

(3) Sederhana. 

(4) Cepat, hanya memerlukan waktu 5-10 menit 

(5) Menyenangkan bagi akseptor karena memerlukan anastesi 

lokal saja. 

(6) Biaya rendah. 

(7) Secara kultural, sangat dianjurkan dinegara- negara dimana 

wanita merasa malu untuk ditangani oleh dokter pria atau 
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kurang tersedia dokter wanita dan paramedis wanita 

(Hartanto, 2004). 

c) Kerugian 

(1) Diperlukan tindakan operatif. 

(2) Kadang-kadang menyebabkan komplikasi seperti 

perdarahan atau infeksi. 

(3) Belum memberikan perlindungan total sampai semua 

spermatozoa, yang sudah ada didalam sistem reproduksi 

distal dari tempat oklusi vas deferens, dikeluarkan. 

(4) Problem psikologis yang berhungan dengan perilaku 

seksual mungkin bertambah parah setelah tindakan operatif 

yang menyangkut sistem reproduksi pria (Hartanto, 2004). 

d) Efek samping 

Efek samping MOP jarang terjadi dan bersifat sementara 

misalnya bengkak, nyeri dan infeksi pada luka operasi. Pada 

vasektomi infeksi epididimitis terjadi pada 1-2 % pasien. Pada 

tubektomi perdarahan, infeksi, kerusakan organ lain dan 

komplikasi karena anastesi dapat terjadi. 

(3) Cara Kerja 

Pada dasarnya cara kerja kontrasepsi non hormonal dengan metode 

sederhana adalah menghindari senggama selama kurang lebih 718 hari, 

termasuk masa subur dari tiap siklus. Sedangkan kondom menghalangi 

spermatozoa ke dalam traktus genitalia interna wanita (Hartanto, 2004). 

MOW dan MOP adalah dengan mengikat dan memotong saluran ovum 

atau sperma sehingga sperma tidak bertemu dengan ovum (Saifuddin, 
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2006). Tidak ada satupun yang seratus persen efektif dan semua disertai 

dengan tingkat risiko tertentu. Akibatnya, perlu ditekankan pentingnya 

penyuluhan yang tepat dan menyeluruh (Hacker, 2001). 

 

3. Konsep Perubahan Libido pada Wanita 

a. Definisi Libido 

Libido dalam penggunaannya secara umum berarti gairah seksual. 

Namun dalam definisi yang bersifat lebih teknis, mempunyai pengertian yang 

mengartikan libido sebagai energi psikis yang dimiliki individu untuk 

digunakan bagi perkembangan pribadi atau individualisasi (Ida, 2011). 

Menurut Sigmund Freud (bapak psikologi modern) memopulerkan istilah ini 

dan mendefinisikan libido sebagai energi atau daya insting, atau digambarkan 

sebagai kekuatan penggerak dibalik perilaku, terkandung dalam apa yang 

disebut Freud sebagai identifikasi, yang berada dalam komponen 

ketidaksadaran dari psikologi (Upton, 2012). Libido adalah energi yang 

memanifestasikan diri dalam proses kehidupan dan dipersepsi secara subjektif 

sebagai usaha atau hasrat. Didefinisikan secara lebih sempit, libido juga 

merujuk pada keinginan individual untuk terlibat dalam aktivitas seksual (Ida, 

2011). 

 

b. Perubahan Libido 

Merupakan perubahan seksual pada kondisi seorang individu 

mengalami atau beresiko mengalami perubahan kesehatan seksual sedangkan 

kesehatan seksual sendiri adalah integrasi dari aspek samatis, emosional, 

intelektual, dan sosial dari keberadaan seksual yang dapat meningkatkan rasa 
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cinta, komunikasi, dan kepribadian (Kuntono, 2009). Salah satu sisi kehidupan 

setiap manusia yang tidak mungkin bisa dipungkiri adalah kehidupan seksual. 

Seks adalah manusiawi, karena dibutuhkan untuk kelangsungan hidup 

manusia, namun gairah seksual tidak selamanya tinggi (Kuntono, 2009).    

Sebagian wanita mengalami perubahan berupa penurunan aktifitas 

hubungan seksual, hal ini dikaitkan dengan penurunan fungsi seksual atau 

pemakaian kontrasepsi hormonal yang berupa kekeringan vagina, dsypareuni 

(kekejangan yang menyakitkan di dalam otot-otot vagina), berkurangnya 

elastisitas vagina, berkurangnya pelendiran (lubrikasi) saat bersenggama, 

hilangnya sensasi klitoris dan terganggunya sensasi sentuhan. Penurunan 

fungsi seksual tersebut akan mengakibatkan terganggunya aktifitas seksual 

sehingga menimbukan penolakan untuk melakukan aktifitas seksual yang pada 

umumnya disebabkan oleh timbulnya rasa nyeri saat berhubungan seksual 

akibat kekeringan vagina, ketidaknyamanan saat berhubungan seksual yang 

timbul karena ketakutan rasa sakit saat bersenggama, dan menurunnya 

dorongan/hasrat seksual (Kuntono, 2009). 

c. Respon Seksual Wanita  

Menurut Junita (2004), untuk mencapai sebuah kepuasan seksual, seorang 

wanita mengalami siklus respon seksual saat berhubungan intim. Respon ini 

dibagi menjadi empat tahapan: 

(1) Adanya desire yaitu merupakan perasaan memiliki energi seksual yang 

dengan cepat merespon untuk memulai kegiatan seksual agar aktivitas 

seksualnya berjalan nyaman dan sehat.  
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(2) Arousal yaitu jaringan bagian dalam vagina dan luar alat kelamin menjadi 

lembab akibat keluarnya cairan dari dinding alat kelamin diikuti dengan 

puting susu yang menegang.  

(3) Orgasme yaitu merupakan puncak dari kenikmatan seksual seorang 

wanita. Saat terjadi orgasme, otot-otot rahim, vagina, klitoris, dan rektum 

berkontraksi secara ritmis. Pada fase ini, wanita lebih menggebu-gebu dan 

penuh gairah. Keadaan ini dapat terjadi satu kali atau berulang-ulang 

(multi orgasme).  

(4) Resolution yaitu merupakan fase anti klimaks. Vagina, klitoris, dan rahim 

kembali pada keadaan semula. 

Menurut Potter & Perry (2005), telah mendefinisikan siklus respon seksual 

dengan fase-fase. Respon ini dibagi menjadi empat tahapan, yaitu 

perbandingan antara siklus respon seksual pada wanita dan pria. 

 

 

Tabel. 2.1 Perbandingan Siklus Respon Seksual pada Wanita dan Pria (Potter 

& Perry, 2005). 

WANITA PRIA 
Excitement : Peningkatan bertahap dalam 
perangsangan seksual. 

• Lubrikasi vaginal : dinding 
vaginal “berkeringat” 

• Ekspansi dua pertiga bagian dalam 
lorong vaginal 

• Peningkatan sensitivitas dan 
perbesaran klitoris serta labia 

• Ereksi puting dan peningkatan 
ukuran payudara 

 
 

• Ereksi penis 
• Penebalan dan elavasi 

skrotum 
• Elavasi dan perbesaran 

moderat pada testis 
• Ereksi puting dan 

tumescence 

Plateu : Penguatan respon fase excitement 
• Retraksi klitoris dibawah topi 

klitoral 
• Pembentukan platformorgasmus, 

pembengkakan sepertiga bagian 
luar vagina dan labia minora 

• Elavasi serviks dan uterus : efek 
“tenting” 

 
• Peningkatan ukuran glans 

(ujung) penis 
• Peningkatan intensitas 

warna glans 
• Evelasi dan peningkatan 

50% ukuran testis 
• Emisi mukoid kelenjar 
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• Kulit seks : perubahan warna 
kulitt yang tampak hidup pada 
labia minora 

• Perbesaran areolar dan payudara 
• Peningkatan dalam tegangan otot 

dan pernapasan 
• Peningkatan frekuensi jantung, 

tekanan darah dan frekuensi 
pernapasan 

• Peningkatan frekuensi jantung, 
tekanan darah dan frekuensi 
pernapasan. 

cowper, kemungkinan oleh 
sperma 

• Peningkatan tegangan otot 
dan pernapasan 

• Peningkatan frekuensi 
jantung, tekanan darah dan 
frekuensi pernapasan. 

 
 

Orgasme : penyaluran kumpulan darah dan 
tegangan pada otot 

• Kontraksi involunter platform 
orgasmik, uterus, rektal dan 
sfingter uretral dan kelompok otot 
lain 

• Hiperventilasi dan peningkatan 
frekuensi jantung 

• Memuncaknya frekuensi jantung, 
tekanan darah dan frekuensi 
pernapasan 

 
 

• Penutupan sfingter 
urinarius internal 

• Sensasi ejakulasi yang 
tidak tertahankan 

• Kontraksi duktus deferens 
vesikel seminalis prostat, 
dan duktus ejakulatori 

• Relaksasi sfingter kandung 
kemih eksternal 

• Kontraksi otot uretra dan 
sfingter rektal 

• Pemuncakan frekuensi 
jantung, tekanan darah dan 
frekuensi pernapasan 

• Ejakulasi 
 

Tabel. 2.1 Perbandingan Siklus Respon Seksual pada Wanita dan Pria (Potter 

& Perry, 2005). 

Resolusi : fisiologi dan psikologi kembali 
pada keadaan tidak terangsang 

• Relaksasi bertahap dinding 
vaginal 

• Perubahan warna yang cepat pada 
labia minora 

• Berkeringat 
• Bertahap kembali pada pernapasan 

normal, frekuensi jantung, tekanan 
darah dan tegangan otot normal 

• Sering, kemampuan untuk 
kembali mengalami orgasmus 
karena wanita tidak mengalami 
periode refraktori seperti yang 
sering terjadi pada pria 

 
 

• Kehilangan ereksi penis 
• Periode refraktori ketika 

dilanjutakan stimulasi 
menjadi tidak nyaman 

• Reaksi berkeringat 
• Penurunan testis 
• Pernapasan, frekuensi 

jantung, tekanan darah, dan 
tegangan otot kembali 
kenormal. 

 

Gairah seksual pada wanita dipengaruhi oleh hormon testoteron, faktor 

psikogenik, kondisi kesehatan umum dan pengalaman seksual. Hormon testoteron 
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pada wanita diproduksi oleh ovarium (25%), glandula adrenal (25%) dan konversi 

perifer dari androstenedione dan DHEA (50%). Penuaan pada wanita 

menyebabkan kerusakan atau penekanan pada kelenjar adrenal atau ovarium 

sehingga menurunkan sekresi hormon androgen. Kondisi ini menimbulkan 

perubahan hasrat dan gairah seksual akibat tidak adanya pelumasan vagina dan 

ereksi klitoris (Junita, 2004). 

 

d. Efek Medikasi pada Seksualitas 

Efek medikasi terhadap perasaan seksual dan fungsi seksual adalah kompleks. 

Medikasi dapat mengganggu keinginan seksual dan semua fase dari siklus repons 

seksual (Potter & Perry, 2005). Antihipertensif seperti metildopa, propanolol, dan 

klonidin sering menyebabkan disfungsi erektil dan penurunan libido (dorongan 

seksual). Metildopa juga telah dikenal untuk menurunkan libido. Depresi biasanya 

menyebabkan hilangnya keinginan. Medikasi antidepresan dapat menyebabkan 

peningkatan libido tetapi dapat menyebabkan penundaan orgasmus pada wanita 

dan penundaan atau menggagalkan ejakulasi. Preparat kemoterapi, dengan efek-

efek psikologis yang disebabkan oleh alopesia dan mual, mungkin juga 

mengakibatkan penurunan libido, impotensi, amenorea (tidak terdapat 

menstruasi), penurunan spermatogenesis dan sterilitas. Efek-efek seksual dari 

semua medikasi harus dipertimbangkan dan disertakan sebagai bahan penyuluhan 

yang sesuai (Potter & Perry, 2005). 

 

e. Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Libido  

Menurut Junita (2004), faktor yang mempengaruhi penurunan libido ada 2 

gangguan, yaitu : 
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(1) Gangguan Psikologis  

(a) Kurang percaya diri atau rasa percaya diri yang minim membuat seorang 

perempuan kehilangan libido. Contoh : karena tidak puas akan kondisi 

tubuh (kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan), tidak nyaman 

untuk menampilkan diri apa adanya di depan dan akibatnya tidak merasa 

bergairah jika pasangan mengajak untuk bercinta dan tidak menikmati 

aktivitas tersebut.  

(b) Stres (cemas atau gelisah), bisa terjadi karena ada masalah pekerjaan, 

keluarga, keuangan atau masalah pribadi yang berlarut-larut, stres 

membuat tidak bisa menikmati aktivitas lain termasuk seks, dengan 

adanya stres respon tubuh menjadi cemas atau gelisah sehingga libido juga 

bisa turun. Ketakutan atau kecemasan berlebihan disebabkan karena 

beberapa hal seperti trauma karena pelecehan seksual atau ketakutan 

lainnya. Langkah yang harus dilakukan adalah mengungkapkan 

kecemasan ini pada pasangan, minta waktu untuk menenangkan diri dan 

dapatkan dukungan pasangan. Jika tidak bisa menghadapinya, wajib untuk 

mengonsultasikannya kepada psikolog. 

(c) Menopause, kebanyakan wanita mengalami penurunan gairah seksual saat 

memasuki masa menopause. Penyebabnya cukup banyak, mulai dari 

penurunan hormon estrogen sehingga kondisi vagina menjadi kering dan 

menyebabkan penetrasi menjadi menyakitkan. Menopause juga 

menyebabkan testosteron dalam tubuh berkurang. 

(d) Cinta memudar, jika pasangan yang mengalami gangguan komunikasi dan 

berkonflik terus menerus hingga akhirnya sudah tidak cinta lagi, tentu 

sudah tak berhasrat lagi untuk berintim-intim di tempat tidur. 
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(e) Depresi merupakan suatu perasaan lesu (lethargi), dan tidak   bersemangat 

dalam kerja/ kehidupan. Penyebab dari depresi diperkirakan dengan 

adanya hormone progesterone terutama yang berisi 19-norsteroid 

menyebabkan kurangnya Vitamin B6 (Pyridoxin) didalam tubuh.  

(f) Gangguan siklus haid, terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon 

sehingga endometrium mengalami perubahan histologi. Keadaan 

amenorea disebabkan atrofi endometrium. Gejala yang dapat ditunjukan 

seperti tidak mengalami haid (Amenorhea), perdarahan berupa 

tetesan/bercak-bercak (Spotting), perdarahan diluar siklus haid 

(Metroragia /breakthrough bleeding), perdarahan haid yang lebih lama 

dan lebih banyak dari biasanya (Menoragia). 

(g) Mual dan Muntah, disebabkan reaksi tubuh terhadap hormon progesteron 

yang mempengaruhi produksi asam lambung. Gejala yang dapat 

ditunjukan mual sampai muntah seperti hamil muda. Terjadi pada bulan-

bulan pertama pemakaian suntikan, bahkan tidak jarang juga terjadi pada 

akseptor yang sudah lama menggunakan kontrasepsi suntik KB 3 bulan.  

(2) Gangguan Fisik  

(a) Kurang olahraga, dengan berolahraga seseorang akan lebih bergairah. 

Olahraga tidak harus berat, cukup joging secara rutin atau bersepeda, 

aliran darah akan menjadi lancar, demikian juga produksi hormon tubuh. 

Olahraga membuat sehat baik tubuh maupun kesehatan seksual. 

(b) Diet tidak sehat, diet memang sering dilakukan oleh kaum perempuan 

untuk menurunkan berat badan, namun diet yang dilakukan tanpa 

pengawasan dan tidak sesuai dengan kondisi tubuh justru dapat membuat 

tubuh lemas dan sakit. Ketika tubuh lemah dan kekurangan nutrisi 
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otomatis gairah seks menurun, cobalah untuk berkonsultasi pada ahli gizi 

dahulu sebelum berdiet. 

(c) PMS (Pre Menstrual Syndrom), pengaruh tamu bulanan dan sindroma 

premenstruasi yang membuat wanita jadi lebih sensitif karena 

ketidaknyamanan dari perubahan hormon yang sedang terjadi, tentu saja 

hal ini menurunkan gairah seksualnya. 

(d) Kurang Tidur, tubuh memerlukan jam tidur yang cukup untuk menjaga 

pikiran tetap fokus, tubuh sehat, dan libido tetap aktif. Secara fisik, 

kurang tidur akan meningkatkan level kortisol yang bisa menekan libido.  

(e) Keputihan (Lechorea), disebabkan  karena efek progesterone merubah 

flora dan PH vagina, sehingga jamur mudah tumbuh di dalam vagina dan 

menimbulkan keputihan. Gejala yang ditunjukan adalah keluarnya cairan 

berwarna putih dari dalam vagina atau adanya cairan putih di mulut 

vagina (vagina discharge).  

(f)  Jerawat, timbul jerawat disebabkan adanya progestin terutama 19-

norprogestine yang menyebabkan peningkatan kadar lemak. Gejala yang 

ditunjukan timbul jerawat pada wajah.  

(g) Rambut rontok disebabkan karena progesteron terutama 19-

norprogesterone dapat mempengaruhi folikel rambut, sehingga timbul 

kerontokan rambut. Gejala yang ditunjukan adalah rambut rontok selama 

pemakaian suntikan atau bisa sampai sesudah penghentian suntikan.  

(h) Perubahan berat badan, penyebab kenaikan berat badan, kemungkinan 

disebabkan karena hormon progesteron mempermudah perubahan 

karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah kulit 

bertambah, selain itu hormon progesteron juga menyebabkan nafsu makan 
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bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, akibatnya pemakaian suntikan 

dapat menyebabkan berat badan bertambah. Gejala yang ditunjukan 

seperti kenaikan berat badan rata-rata untuk setiap tahun bervariasi antara 

2,3-2,9 kg, berat badan berkurang/turun. Setiap tahun rata-rata penurunan 

berat badan antara 1,6-1,9 kg. 

(i) Pusing/Sakit Kepala/Migrain, penyebab biasanya dikaitkan dengan reaksi 

tubuh terhadap progesteron. Gejala yang ditunjukan sakit kepala yang 

berat pada salah satu sisi atau seluruh bagian kepala dan terasa berdenyut 

disertai rasa mual.  

Perubahan libido pada pemakaian kontrasepsi suntik KB yaitu, peningkatan 

libido dikarenakan bebas dari ketakutan kehamilan yang tidak diinginkan, 

sedangkan pada penurunan libido terjadi karena efek dari progesteron 

terutama yang berisi 19-nosteroid (Hartanto, 2004). 

 

 

 

 

f. Ciri-Ciri Penurunan Libido  

Menurut Junita (2004), ciri- ciri penurunan libido dibagi menjadi empat 

tahapan, yaitu : 

(1) Sexual Aversion Disorder atau tidak senang bersenggama, wanita yang 

menghindari hubungan intim dan merasa tidak senang bersenggama. 

Gangguan ini disebabkan trauma yang sangat mendalam. Biasanya, 

dikarenakan penganiayaan seksual atau fisik yang berlangsung lama. Oleh 

karena itu, wanita dengan sexual aversion disorder tidak pernah ingin 
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berhubungan intim lagi. Semakin anda menghindari hubungan intim, 

maka permasalahannya akan semakin pelik. Anda perlu menjalani terapi 

psikologis yang serius, dengan demikian anda dapat melihat hubungan 

intim sebagai wacana lain meskipun trauma tersebut tidak hilang dengan 

mudah.  

(2) Sexual Arousal Disorder atau lubrikasi vagina berkurang, adalah 

gangguan yang ditandai dengan keringnya vagina meskipun mendapat 

rangsangan seksual yang tinggi. Kondisi ini sering dialami oleh mereka 

yang mendekati masa menopause atau telah berada dalam masa tersebut, 

namun ada juga wanita-wanita yang masih mengalami siklus menstruasi 

aktif mengalami hal ini. Sehingga pada saat melakukan kontak seksual, 

mereka bisa mengalami dispareunia yang pada gilirannya akan mengalami 

disorgasme.  

(3) Hypoactive Sexual Desire Disorder atau tidak bergairah, adalah keadaan 

wanita cenderung tidak berhubungan intim dan kehilangan gairahnya, 

meskipun masih mampu bersenggama. Seringkali wanita yang 

bersangkutan tidak menyadari kondisi itu, sehingga sering menimbulkan 

masalah dalam hubungan dengan pasangan. Suami merasa tidak atau 

kurang dicintai oleh istri karena istri tampak dingin dalam masalah 

hubungan intim. Perlu adanya evaluasi aktifitas ini bersama pasangan, 

karena anda tidak menemukan sesuatu yang membuat anda bahagia saat 

berhubungan intim.  

(4) Sexual Pain Disorder atau sakit, nyeri bersenggama. 

Sexual pain disorder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :  
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(a)  Dysparenia, adalah merupakan rasa sakit yang timbul pada alat 

kelamin sebelum, selama, atau sesudah bersenggama. Umumnya, 

dysparenia lebih sering terjadi pada wanita dengan gangguan 

hormonal, wanita usia premenopause atau menopause, dan wanita 

dengan masalah vagina. Menurut penelitian, wanita yang melakukan 

aktifitas seks yang tidak sehat, relatif sering terkena gangguan ini. 

(b)  Vaginismus, adalah rasa sakit yang muncul karena menegangnya otot-

otot disekitar vagina ketika bersenggama. Biasanya, hal ini sering 

dialami wanita yang pertama kali melakukan hubungan intim atau 

sebelumnya pernah merasakan trauma. 

(c)  Orgasmic Disorder atau sulit mencapai orgasme, adalah wanita 

mengalami orgasme yang tertunda atau tidak mengalami orgasme sama 

sekali setelah tahap arousal. Gangguan ini dapat dikarenakan wanita 

kurang berpengalaman atau pengetahuan, hal ini dapat juga disebabkan 

faktor psikis, seperti cemas atau trauma akibat pengalaman 

bersenggama yang tidak menyenangkan. Orgasme merupakan puncak 

kenikmatan seksual, khususnya dialami pada akhir senggama. 

Seharusnya, aktivitas seksual yang sehat menghasilkan orgasme saat 

seorang wanita melakukan hubungan intim (Junita, 2004). 

 

g. Tingkatan Penurunan Libido  

(1) Stadium ringan, biasanya karena gangguan fisik dan psikis yang ringan 

seperti kelelahan, stres ringan, atau kurang tidur. Setelah gangguan itu 

hilang, gairah seks akan kembali normal.  
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(2)  Stadium menengah, pada tahap ini, turunnya libido lebih parah. Penderita 

diberi perlakuan dengan obat maupun alat agar gairah seksnya muncul 

kembali. 

(3) Stadium berat  

  Pada tahap ini, ada penderita yang masih dapat diobati dengan terapi dan 

meminum obat tertentu, tapi ada juga yang harus pasrah menerima nasib 

(Ida, 2011). 

 

Penurunan libido adalah menurunnya gairah seks, yang sering 

disebabkan oleh kondisi yang sifatnya sementara seperti kelelahan, bahkan 

ada penyebab lain. Gairah seks yang terus menurun dapat membuat stress 

wanita ataupun pasangannya, yang berperan terhadap tinggi rendahnya 

libido wanita adalah hormon androgen dan estrogen, produksi hormon 

androgen dipengaruhi oleh adanya hormon estrogen. Pada keadaan stres 

berat, dimana jumlah estrogen menjadi berkurang, maka androgen pun 

menurun, disitulah libido ikut menurun. 

Beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi turunnya libido adalah 

pemberian suntik KB yang mengandung hormon progesteron terutama yang 

berisi 19-norsteroid yang menyebabkan keadaan vagina kering. Namun 

demikian, faktor psikis juga dapat mempengaruhi penurunan libido. 

Pemberian progesteron secara berkala (3 bulan sekali) itu diduga dapat 

menyebabkan tertekannya produksi estrogen (Kasdu Dini, 2005). 

 

4. Pasangan Usia Subur 

a. Pengertian 
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Pasangan usia subur berkisar antara 20-45 tahun, dimana pasangan suami istri 

sudang cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah 

berfungsi dengan baik (Suparyanto, 2012). 

b. Pasangan usia subur, merupakan sasaran utama program KB sehingga perlu 

diketahui bahwa : 

 

(1) Hubungan urutan persalinan dengan resiko ibu-anak paling aman pada 

persalinan kedua atau antara anak kedua dan ketiga. 

(2)  Jarak kehamilan 2–4 tahun, adalah jarak yang paling aman bagi kesehatan 

ibu-anak. 

(3) Umur melahirkan antara 20–30 tahun, adalah umur yang paling aman bagi 

kesehatan ibu anak. 

(4) Masa reproduksi (kesuburan) dibagi menjadi 3, yaitu: 

a) Masa menunda kehamilan (kesuburan). 

b) Masa mengatur kehamilan (menjarangkan). 

c) Masa mengakhiri kesuburan (tidak hamil lagi). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : tulisan yang tebal adalah variabel yang akan diteliti 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Modifikasi Saifuddin (2010), Notoatmodjo (2007) 
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C. Kerangka Konsep 

Independent      Dependent 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan peneliti, yang 

harus diuji keaslihannya secara empiris (Nursalam, 2003). Dari uraian diatas hipotesis 

yang dapat diajukan adalah “Ada hubungan pemakaian kontrasepsi dengan perubahan 

libido pada ibu.” 

 

Kontrasepsi : 

1. Hormonal 
2. Non hormonal 

Perubahan libido pada 
ibu 
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