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qrUnnfrak

-,ri Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)
-:akan metode kontrasepsi yang dikenal efektif-.. dapat memberikan perlindungan dari risiko
:-:lan untuk jangka wakru hingga l0 tahun" Data

Metode Kontrasepsi Jangka

Ariska3, M Andri HFa

Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran universitas Lambunc

Berdasarkan 'hasil sensus penduduk yang dilakukiin

tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai

237.556.363 jiwa. Salah satu upaya pemerintah dalam

mengendalikan dinamika penduduk, khususnya dalam

hal pertumbuhan dan jumlah penduduk adalah dengan

melaksanakan program Keluarga Berencana (Ke;.r,r:

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu

strategi unhrk rnengurangi kematian ibu khususnya ibu
dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (dibawah

usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat
jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (diatas usia

35 tahun). Program KB dilakukan dalam rangka

mengatur jumlah keiahiran atau menjarangkan

kelahiran. KB merupakan salah saru cara yang paling

efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga,

kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Sasaran program KB lebih dititikberatkan pada

pasangan usia subur (pUS) dengan kelompok wanita

usia subur (WUS) yang berada pada usia l5_49 tahun.a

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2010_2014 menyebutkan

bahwa upaya percepatan pengendalian fertilitas melalui
penggunaan kontrasepsi, KB nasional di Indonesia

lebih mengarahkan kepada pemakaian metode

kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Hal ini sejalan

dengan strategi pembangunan nasional dalam kegiatan

prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana (BKKBN) untuk tahun 20t5_2019 bahwa,

dilakukan peningkatan pergerakan dan penguatan

keseftaan KB MKJP melalui penguatan kemitraan yang

dilakukan dengan penguatan advokasi komunikasi,

:envakilan BKKBN provinsi Kalimantan Selatan
: menunjukkan bahwa penggunaan tiap jenis
I di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten
: Bumbu belum mencapai standar nasional

r-- provinsi (MOW (2,7%),UJD (9,92%), implant
' :: i dan 0% untuk MOp). Kecamatan Batulicin
n-:-:ki peringkat satu rendahnya penggunaan
li .aitu sebesar 128 orang atat 3,76o/, airi l.qOq' '.'altu sebesar 128 orang atatr 3,760/o dari 3.404

i.:ndahnya penggunaan MKJP di Kecamatan
i: - akan berpengaruh terhadap lajunya
n--:han penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu.

:enelitian ini adalah menjelaskan hubungan
-:nlah anak dan tempat pelayanan kontrasepsi
:enggunaan MKJP. Desain penelitian berupa,.:onal analitik dengan rancangan cross

:- Populasi PUS yang menggunakan KB aktif di:.n Batulicin sebanyak 3.404, dan jumlah

lurg didapatkan sebanyak g6 orarlgvr@rrts
r::-tan teknik simple random sampling dengan
,i :ua proporsi. Instrumen berupa lembar isian.
;,::elitian menunjukkan bahwa tidak terdapat
;t: jumlah anak Qt-value:0,053) dan terdapat
{:i: antara tempat pelayanan kontrasepsi dengan
::u---i jenis MKJP Qt-value:0,014). Oleh karena
ra.:. kesehatan melakukan promosi penggunaan

:;la masyarakat dan cara memperoleh
-.:ontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan

;i : Faktor, Kontrasepsi, Jangka panjang

fn

, kelahiran di Indonesia yang masih tinggi

::;alah utama dalam kependudukan.Sejak

$ * angka kelahiran mencapai 4,5 juta per

tidak dilakukan pengaturan pada

raka hal tersebut akan mempengaruhi

:r:iumbahan penduduk di Indonesia
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informasi, dan edukasi (KiE) kesehatan r-eproduksi dan

KB MKJP.5

MKJP merupakan metode kontrasepsi yang

dikenal efektif karena dapat memberikan perlindungan

dari risiko kehamilan untuk jangka waktu hingga l0

tahun. MKJP terdiri dari 4 jenis, diantaranya intplant,

IUD, MOW dan MOP. Badan Perencana Pembangunan

Nasional (BAPPENAS) melaporkan bahwa angka

kegagalan penggunaan kontrasepsi untuk non-MKJP

sebesar 23%'39% (suntik 23o/o, pll 39%o, dan kondom

38%). Sedangkan untuk MKJP sebesar 0,5%-10% (IUD

atau AKDR lOYo, MOP 0,5oh, MOW 0,5o )'

Berdasarkan hasil tersebut jelas menunjukkan bahwa

MKJP lebih efektif untuk mencegah terjadinya

kehamilan pada penggunanYa.6

Hal ini juga didukung oleh World Health

(hganizotion (WHO) dan American College of

Ob s t etri ci ans d on Gyn e c olo gi s t (ACOG) dalam Nuryati

(2014) yang menyatakan bahwa MKJP merupakan

metode kontrasepsi yang paling efektif. Pemberian

pelayanan KB MKJP secara berkualitas diharapkan

mampu meningkatkan jumlah keseftaan KB MKJP oleh

PUS disemua tahapan keluarga, sehingga berdampak

terhadap penumnan angka kelahiran secara nasional'

Akan tetapi, penggunaan MKJP di Indonesia

mengalami penurunan. Berdasarkan data strategi

pembangunan nasional dalam kegiatan prioritas Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKXBN)

untuk tahrm 2015-2019 menyatakan bahwa penggunaan

MKJP cenderung menurun dat'r lA,9Y, menjadi 10,60 '

Sedangkan, target nasional yang ingin dicapai untuk

penggunaan MKJP pada tahun 2015 sebesar 20,5'Yo'

Data yang diperoleh dari BKI(BN menyatakan bahwa,

Provinsi Kalimantan Selatan baru mencap ai 5,43oh '1

Data yang diperoleh dari perwakilan BKKBN

Provinsi Kalimantan Selatan (2015) menunjukkan

bahwa penggunaan tiap jenis MKJP di Kalimantan

Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu belum

mencapai standar nasional maupun provinsi (MOW

(2,7yo),IIJD (9,92%), implant (84,91%) dan 0"'

MOP). Berdasarkan hasil sensus penduduk, kat''

ini juga memiliki laju pertumbahan pendudui

pesat, yaitu sebesar 3,74yo. Sedangkan, target 3:

untuk laju pertumbuhan penduduk, yairu

l,98oA. Dari Kabupaten ini, kecamatan

menduduki peringkat satu terhadap I

penggunaan MKJP, yaitu sebesar 128 orang a n

dari 3.404 PUS. Rendahnya penggunaan -

Kecamatan Batulicin akan berpengaruh

lajunya pertumbuhan penduduk di Kabupa:::u

Bumbu.8'e

Rendahnya Penggunaan MKJP

Tanah Bumbu, terutama di Kecamatan

disebabkan oleh beberapa faktor. Be

mini yang dilakukan oleh Pusat

pengembangan KE) dan keluarga sejahtera i

wilayah Indonesia (Jawa, Sumatera- B-
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Malu-r'=

terdapat 4 faktor yang mempengarur

MKJP. Faktor tersebut diantaranl-a

demografi (umur, jumlah anak hl;:r.

menikah), faktor sosial (pendidikan e'il

tinggal, dan tujuan berKB), faltor

ekonomi), dan faktor sarana (sumber -"m'
Menurut hasil penelitian

terdapat beberaPa faktor Yang

penggunaan MKJP (IUD), C
pendidikan, pendapatan, dan muru

tinggi pendidikan, pendaPatan.,j-

maka semakin tinggi Pula ke''

menggunakan MKJP. Sejalan dgiSm

Chris (2015) menYatakan bahsa

anak, tingkat pendidikan, terryr

keluarga, tujuan dan alasan KB

terhadap penggunaan MKJP. 
I i

Penelitian lain, Yaitu \z-:-*,

bahwa pendidikan dan duk=gm

dengan penggunaan MKJP.il

di

Ba:
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ui-^ekukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan (2013), lama

me-rikah, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal,

3katan keluargasejahtera, tujuan ber-KB, dan sumber

-vanan mempengaruhi penggunaan MKJP di

:onesia.r3 Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis

q,.mgan antara jumlah anak dan sumber pelayanan

nasepsi dengan penggunaan MKJP di Kecamatan

.licin.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian

'asional analitik, desain ini tidak hanya

rkan besarnya masalah, melainkan mencari

-faktor yang menjadi penyebab atau hubungan

:r dengan masalah yang terjadi. Sedangkan, jenis

ltian yang digunakan, yaitu cross sectional" Cross

-nal digunakan oleh peneliti untuk

tifikasi hubungan antara faktor penyebab

suatu masalah yang tedadi dalam satu waktu.

an data yang diperoleh dari BP3A Kabupaten

Bumbu, jumlah populasi PUS yang

KB aktif di Kecamatan Batulicin

72k3.404 PUS. Teknik pengambilan sampel yang

iran adalah teknik simple random sampling.

individu memiliki peluang dan bebas unhrk

irfu untuk diambil menjadi sampel. Sampel yang

, dalam penelitian ini adalah sebagian dari

PUS di Kecamatan Batulicin yang aktif

KB. Akan tetapi, agar sampel yang

,esuai dengan tujuan yang ingin diteliti, peneliti

n beberapa kriteria inklusi sebagai berikut:

ta Usa Subur usia 15-49 yang aktif KB; (2)

nenikah dan masih memiliki istri/suami; (3)

{ tetap Kecamatan Batulicin. Dikatakan

tetap, apabila seseorang telah menetap

: bulan di Kecamatan Batulicin. Jumlah sampel

uil,;tuhkan dalam penelitian ini yaitu 86 orang,

::rsebut diperoleh dengan menggunakan u.ii

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara

jumlah anak dengan penggunaan MKJP di Kecamatan

Batulicin dapat dilihat pada tabel l.

Tabel I Hubungan Antara Jumlah Anak dengan

Penggunaan MKJP

Jumlah
Anak

Jenis Kontrasepsi

.)P;, MKrP rotar
p-

value

0-2 Anak
55

(94,8%)
3 (5,2%)

58
(100%)

0,053
2 3 Anak o?,\n, 6 (21,4y,) 

rr 
jjxl

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara

sumber perolehan pelayanan kontrasepsi dengan

penggunaan MKJP di Kecamatan Batulicin dapat

dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Hubungan Antara Sumber Perolehan

Pelayanan Kontrasepsi dengan penggunaan NIKJP

Jenis Kontrasepsi
Sumber

Pelayanan value
Non

MKJP
MKJP

0,014

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2016

Diskusi

Tabel I menunjukkan hasil analisis hubungan

antara jumlah anak dengan penggunaan MKJP di

Kecamatan Batulicin diperoleh dari 58 responden

(100%) yang memiliki 0-2 anak, terdapat 3 responden

{5,2%) yang menggunakan jenis kontrasepsi MKJP.

Sedangkan, dari 33 responden (100%) terdapat 22

responden (18,6%) yang menggunakan jenis

kontrasepsi Non MKJP. Terlihat bahwa, ibu yang

menggunakan kontrasepsi Non MKJP. Padahal

berdasarkan pemyataan yang disampaikan oleh PL KB,

Pemerintah

Swasta

14680
(92,5%) (1,s%) (100%)

336
(50.0%) (s0.0%) (100%)

proporsi.la
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ibu yang memiliki jurnlah anak 2 atau lebih dianjurtan

untuk menggunakan MKJP. Sama halnya dengan

penelitian yang dilakukan Imbarwati (2009) bahwa

terdapat hubungan antara jumlah anak dengan

penggunaan MKJP. Pada survey mini yang dilakukan

BKKBN (2011) rnenunjukkan bahwa ibu yang

memiliki jumlah anak hidup 0-2 cenderung memilih

kontrasepsi jenis non MKJP ketirnbang MKJP,

sedangkan ibu yang memiliki jumlah anak > 3 lebih

memilih menggunakan MKJP. Pemilihan kontrasepsi

MKJP sangat efektif dalam menurunkan fertilitas

sehingga jumlah anak yang lahir akan berkurang. Akan

tetapi jumlah anak bukan menjadi faktor yang

mendorong akseptor untuk menggunakan jenis

kontrasepsi MKJP.

Hasil analisis yang dilakukan dengan

menggunakan uji statistik, diperoleh p-value sebesar

0,053 yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan

antara jumlah anak dengan penggunaan jenis MKJP.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Hadie (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada

hubungan antara jumlah anak dengan penggunaan

MKJP Qnalue:0,529). Jumlah anak tidak selalu

mempengamhi seseorang dalam memilih MKJP, tetapi

pengetahuan dan umur saat memperoleh anak dapat

menjadi faktor yang mendorong keputusan memilih

MKJP sebagai alat kontrasepsi. Menurut Penelitian

Mahmudah dan Indrawati (2015), diketahui bahwa

kurangnya pengetahuan dan komunikasi dengan

akseptor lain maupun petugas KB menjadikan akseptor

kurang informasi tentang MKJP Umur > 30 tahun

tetapi memiliki jumlah anak 0-2 menjadikan akseptor

enggan menggunakan MKJP.

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat faktor

lain yang menjadi pemicu seseorang enggan

rnenggunakan MKJP, diantaranya masih menginginkan

jenis kelamin anak yang berbeda. Hal ini didukung oleh

Bulatao dan Lee (1983) dan Shapiro (1997) dalam

Hartoyo (2011) menemukan hubungan positif antara

nilai anak dan jumlah anak yang diinginkan. Ketiir

anak dipersepsikan rnemiliki kegunaau dan manl-it

yang besar maka orang tua menginginkan jurnlah a::.at

yang lebih banyak. Sementara itu, ketika oran-s :l&

berpersepsi bahwa biaya atau beban karena tnenL-rfi,

anak lebih besar, maka orang tua menginginkan ,

yang lebih sedikit.rs

Selain itu, adanya rasa takut saat

maupun efek yang timbul saat pemasangan, kura:

informasi tentang konsep MKJP yang dipengarui:-

rendahnya tingkat pendidikan responden. Hi
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh C:--:

(2015) yang menyatakan bahwa faktor

menghambat program KB terutama dalam pei:

alat kontrasepsi MKJP adalah adanya k;:

masyarakat untuk melalcukan operasi, mai;

harus membuka organ intim, serta takut a.;.4

samping atau akibat pemasangan alat ki;
MKJP. Jumlah anak hidup yang dimilih

wanita, seharusnya memberikan pengai"::iu

pengetahuan, sehingga wanita dapat

kesimpulan yang tepat tentang cara ilu"

kontrasepsi yang akan dipakai.16

Faktor lain yang diperoleh sesuii

lapangan, yaitu kurangnya dukungan tokc,:

setempat dalam hal penggunaan MKJP. :
temuan di lapangan, terdapat beberapa is:
desa yang tidak menggunakan MKJP, pa," - 

'r,

sudah mencapai 40 tahun. Dan bahkan ;: -rsi&

ibu masih melakukan fertilitas. Bidan d,- l'-
melalrukan pendekatan agar ibu mau

MKJP, tetapi pilihan ibu tetap pada i:'
MKJP (pil). Sedangkan, terdapat -1 :rj
jumlah anak 0-2 yang mau menggunat-

terdapat beberapa faktor yang merr'rE-ri

ini merupakan faktor diluar variab,'e- -

tersebut, yaitu sikap atau perilaku :,-snr

pemasangan MKJP. Hal ini sejalar ',qq

yang dilakukan oleh Hadie (20i-<, :

,[u;G,r (:{

req]iri.i:

ffiUu}"l]lir;

ih'

I{
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rrllxl}$ iontrasepsi merupakan bentuk perilaku seseorang
'um: didasari oleh penilaian yang positif terlradap

,liFq,i:rn tersebut baik dengan tujuan teftentu maupun

ffiuire;r mengikuti orang lain di sekelilingnya. Semakin

ltmmur: sikap seseorang terhadap akses pelayanan KB
semakin tinggi kesertaannya dalam penggunaan

? Sehingga, hal itu mendorong seseorang mau
-.lian pemasangan jenis kontraseosi teftentu,

: lrIKJP. Faktor lain, sesuai variabel peneliti, yaitu
.a

:"4
ressa bahwa jumlah anak yang dimilikinya sudah

lan umur ibu sudah memasuki umur anjuran

-rn_egunakan MKJP.rT

l:bel 2 hasil analisis hubungan antara sumber

":: pelayanan kontrasepsi dengan penggunaan

'' Kecamatan Batulicin maka diperoleh dari g0

1 l:100%) yang memilih sumber pelayanan di
r -merintah, terdapat 6 responden (7,5%) yang

d<an jenis kontrasepsi MKJP. Sedangkan, dari

rn:en (100%) terdapat 3 responden (50,0%) yang

:^akan jenis kontrasepsi MKJP maupun Non
3erdasarkan data diatas menunjukkan bahwa
,- kontrasepsi banyak dilakukan pada fasilitas

(puskesdes). Hal ini karena, jika dilihat
in keadaan lapangan, layanan pemerintah

;arak yang cukup dekat dengan akseptor.

=xa pasti memilki I fasilitas pemerintah

r vang didiami oleh 2-3 bidan

analisis yang dilakukan dengan

uji statistik, diperoleh p-value - O,Ol4

terjangkau akan mempengaruhi mereka untuk memilih
alat kontmsepsi MKJp. Dengan begiru, akseptor sangat

mudah untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi baik
Non MKJP maupun MKJP (untuk jenis IUD dan

Implant), sedangkan untuk pelayanan MKJp MOp dan

MOW hanya bisa dilakukan di RS yang letaknya cukup
jauh dari desa-desa di Kecamatan Batulicin. Alasan lain
yang menyebabkan akseptor banyak menggunakan

fasilitas pemerintah karena pelayanan yang dilakukan
gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan fasilitas

swasta untuk setiap pelayanan dan pemasangan

kontrasepsi akan dikenakan tarif tertentu.

Responden yang memilih ke fasilitas swasta

dengan alasan waktu terdapat 3 orang (50%).

Berdasarkan temuan lapangan, pemasangan KB MKJP
di fasilitas pemerintah harus menunggu banyak peserta.

Sehingga, jika ada satu atau dua orang saja yang ingin
melakukan pemasangan, maka harus menunggu

beberapa peserta lagi untuk dilalcukan pemasangan.

Contohnya saja dalam pemasangan implant. Dengan

begiru, untuk menghemat waktu, akseptor bisa sa-ja

memilili ke fasilitas swasta untuk pemasan_ean lvlKJp.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilalcukan

oleh Ulya (2013) bahwa alasan akseptor memilih
fasilitas swata karena akseptor bisa datang kapan saja

setelah akseptor mempunyai waktu luang dibandingkan

melakukan layanan program KB di instansi pemerintah,

seperli dipuskesmas dan poliklinik desa dengan jadwal
yang sudah ditentukan. Sedangkan, prosedur yang ada

di puskemas terkadang tidak efektif untuk akseptor

melakukan pelayanan program KB dipemerintah.

Layanan program KB sendiri tentu membutuhkan

waktu yang tidak sedikit untuk mendapatkan layanan
yang memuaskan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan oleh akseptor KB.

Simpulan

Tidak terdapat hubungan antara jumlah anak (p_

value:0,053) dengan penggunaan MKJP di Kecamatan

P

L

L

,r*tq raenunjukkan bahwa ada hubungan antara

:erolehan pelayanan kontrasepsi dengan

: jenis kontrasepsi jangka panjang (MKjp).

": MKJP lebih banyak dilakukan di fasilitas

:-n dibandingkan fasilitas swasta. Menurur

llJl5), sarana dan prasarana tempat layanan

:nempengaruhi wanita pUS dalam memilih

rsi, baik MKJP maupun Non MKJp. Sama

m:. penjabaran sebelumlya bahwa semakin

ri::ana dan prasarana sefia jarak yang

L
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Batulicin. Terdapat hubungan antara sumber pelayanan

(p-ttaltrc:O,014) dengan penggunaan MKJP di

Kecamatan Bafulicin. Diperlukan adanya peran serta

kader dan tokoh masyarakat dapat membantu

pen.renntah dalam mendukung pemerataan pelayanan

sortrasepsi. khususnya peningkatan kepesertaan MKJP.

K:der dan tokoh masyarakat merupakan panutan dan

:::ar menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan

l.;:n-s kesehatan untuk memberikan motivasi dan

;-].L:lsan terkait IvIKJP di lingkungan sekitamya. Dua

:ri;h rru dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat

i3rg'i menduL-ung tercapainya peningkatan

:.;:rg'-r":iaan \IKJP di Kecamatan Batulicin. PL KB,

!:'i rn. :okoh masl.arakat, dan kader juga dapat

:€.eF3-*m3 dalam melakukan pendataan yang

ianrirl'a seteiah mendapatkan data dapat dilakukan

pemasangan \IILIP secara masal dan gratis.
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