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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Keluarga Berencana 

2.1.1.1 Definisi Keluarga Berencana 

Keluarga Berencana (KB) menurut Undang-undang (UU) No. 52 

tahun 2009 pasal 1 (8) dalam Arum dan Sujiatini (2009) tentang 

perkembangan, kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera 

adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal 

melahirkan, kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan 

sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 

berkualitas. 

 

Paradigma baru KB Nasional (KBN) telah diubah visinya dari 

mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) 

menjadi visi untuk mewujudkan “Keluarga Berkualitas Tahun 2015”. 

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, 

maju, mandiri, memiliki anak yang ideal, berwawasan kedepan, 

bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa (Saifuddin, 2006). 
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Paradigma baru program KB ini, menekankan pentingnya upaya 

menghormati hak-hak reproduksi, sebagai upaya integral dalam 

meningkatkan kualitas keluarga. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 

(enam) misi, yaitu:  

1. Memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil 

berkualitas. 

2. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, 

kemandirian, dan ketahanan keluarga. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 

4. Meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-

hak reproduksi.  

5. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan jender melalui program KB. 

6. Mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam 

kandungan sampai dengan usia lanjut (Saifuddin, 2006). 

 

2.1.1.2 Manfaat Keluarga Berencana 

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di     

Indonesia adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dapat  

mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat:  

a. Kehamilan terlalu dini. 

Wanita yang sudah hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 

tahun sangat terancam oleh kematian sewaktu persalinan. 
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Tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh cukup matang dan siap 

untuk dilewati oleh bayi. Lagi pula, bayinya pun dihadang oleh 

risiko kematian sebelum usianya mencapai 1 tahun. 

b. Kehamilan terlalu terlambat. 

c. Wanita yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dan 

melahirkan terancam banyak bahaya. Khususnya bila ibu 

mempunyai problem kesehatan lain, atau sudah terlalu sering 

hamil dan melahirkan kehamilan-kehamilan yang terlalu 

berdesakkan jaraknya. Kalau ibu belum pulih dari satu persalinan 

tapi sudah hamil lagi, tubuhnya tak sempat memulihkan kebugaran 

maka berbagai masalah kesehatan bahkan bahaya kematian juga 

akan menghadang. 

d. Terlalu sering hamil dan melahirkan. 

Wanita yang sudah punya lebih dari 4 anak dihadang bahaya    

kematian akibat pendarahan hebat dan macam-macam kelainan bila 

ibu terus saja hamil dan bersalin lagi (Prawirohardjo, 2007). 

 

2.1.2 Kontrasepsi 

2.1.2.1 Pengertian Kontrasepsi 

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra 

berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah 

pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang 

mengakibatkan kehamilan. Tujuan dari penggunaan kontrasepsi 
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adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai 

akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. 

Berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang 

membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan 

hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun 

tidak menghendaki kehamilan (Suratun et al., 2008). 

 

Kontrasepsi juga merupakan upaya mencegah kehamilan yang bersifat 

sementara atau menetap, yang dapat dilakukan tanpa menggunakan 

alat, secara mekanis, menggunakan alat/obat, atau dengan operasi 

(Wiknjosastro et al., 2006). 

 

2.1.2.2 Macam-macam Metode Kontrasepsi 

Kontrasepsi yang baik harus memiliki syarat-syarat antara lain aman, 

dapat diandalkan, sederhana (sebisa mungkin tidak perlu dikerjakan 

oleh dokter), murah, dapat diterima oleh orang banyak, dan dapat 

dipakai dalam jangka panjang. Sampai saat ini belum ada metode atau 

alat kontrasepsi yang benar-benar 100% ideal. 

 

Terdapat beberapa macam alat kontrasepsi yang dapat digunakan, 

antara lain: 

a. Metode kontrasepsi sederhana 

1) Metode kalender 

Metode ini didasarkan pada suatu perhitungan yang diperoleh 

dari informasi yang dikumpulkan dari sejumlah menstruasi 



11 
 

secara berurutan. Hari subur dapat diidentifikasi melalui 

pencatatan siklus menstruasi dengan durasi minimal enam siklus 

dan dianjurkan dua belas siklus. Demi menjamin efektivitas 

maksimum, metode kalender sebaiknya dikombinasikan dengan 

indikator-indikator lainnya (Glaiser & Gebbie, 2005). 

2) Metode Amenorea Laktasi (MAL) 

Menyusui eksklusif merupakan suatu metode kontrasepsi 

sementara yang cukup efektif, selama klien belum mendapat 

haid dan waktunya kurang dari enam bulan pasca persalinan. 

Efektifnya dapat mencapai 98%. Metode amenore laktasi efektif 

bila menyusui lebih dari delapan kali sehari dan bayi mendapat 

cukup asupan perlaktasi (Saifuddin, 2006). 

3) Metode suhu tubuh 

Saat ovulasi peningkatan progesteron menyebabkan peningkatan 

suhu basal tubuh (SBT) sekitar 0,2°C-0,4°C. Peningkatan suhu 

tubuh adalah indikasi bahwa telah terjadi ovulasi. Selama 3 hari 

berikutnya memperhitungkan waktu ekstra dalam masa hidup 

sel telur diperlukan pantang berhubungan intim. Metode suhu 

mengidentifikasi akhir masa subur bukan awalnya (Glaiser & 

Gebbie, 2005). 

4) Senggama terputus (koitus interuptus) 

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana 

tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) 

dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Efektifitas 
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bergantung pada kesediaan pasangan untuk melakukan 

senggama terputus setiap pelaksanaannya (angka kegagalan 4–

18 kehamilan per 100 wanita) (Saifuddin, 2006). 

b. Metode Barrier 

1) Kondom 

Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat 

dibuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik 

(vinil), atau bahan alami (produksi hewan) yang dipasang pada 

penis saat berhubungan seksual. Kondom tidak hanya mencegah 

kehamilan tetapi juga mencegah Infeksi Menular Seksual 

termasuk HIV/AIDS. 

2) Diafragma 

Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari 

lateks (karet) yang di insersikan ke dalam vagina sebelum 

berhubungan seksual dan menutup serviks. 

3) Spermisida 

Spermisida adalah bahan kimia (non oksinol-9) yang digunakan 

untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Spermisida 

dikemas dalam bentuk aerosol (busa), tablet vaginal 

suppositoria, atau dissolvable film, dan dalam bentuk krim 

(Saifuddin, 2006). 
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c. Metode Kontrasepsi Modern 

1) Kontrasepsi pil 

Kontrasepsi pil merupakan jenis kontrasepsi oral yang harus 

diminum setiap hari yang bekerja mengentalkan lendir serviks 

sehingga sulit dilalui oleh sperma. Terdapat dua macam yaitu 

kontrasepsi kombinasi atau sering disebut pil kombinasi yang 

mengandung progesteron dan estrogen, kemudian kontrasepsi 

pil progestin yang sering disebut dengan minipil yang 

mengandung hormon progesteron (Rabe, 2003). 

2) Kontrasepsi implant 

Kontrasepsi implant adalah alat kontrasepsi silastik berisi 

hormon jenis progesteron levonorgestrel yang ditanamkan 

dibawah kulit, yang bekerja mengurangi transportasi sperma 

(Suratun et al., 2008). 

3) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang 

dimasukkan dalam rongga rahim wanita yang bekerja 

menghambat sperma untuk masuk ke tuba fallopi (Saifuddin, 

2006). 

4) Kontrasepsi Mantap (KONTAP) 

Kontrasepsi mantap merupakan suatu cara permanen baik pada 

pria dan pada wanita, dilakukan dengan tindakan operasi kecil 

untuk mengikat atau menjepit atau memotong saluran telur 
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(wanita), atau menutup saluran mani laki-laki (Siswosudarmo et 

al., 2007). 

5) Kontrasepsi Suntikan 

Kontrasepsi suntikan adalah kontrasepsi yang diberikan dengan 

cara disuntikkan secara intramuskuler di daerah otot pantat 

(gluteus maximus) (Siswosudarmo et al., 2007). 

 

2.1.2.3. Tujuan Kontrasepsi 

  

Adapun tujuan dari penggunaan kontrasepsi yaitu: untuk menunda, 

menjarangkan dan menghentikan/ mengakhiri kehamilan (Hartanto, 

2004). 

 

2.1.2.4. Syarat Kontrasepsi 

 

Kontrasepsi yang baik harus memiliki syarat-syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu: tidak memiliki efek samping yang merugikan, lama 

kerja dapat diatur sesuai keinginan, tidak mengganggu hubungan 

persetubuhan, sederhana (sedapat-dapatnya tidak harus dikerjakan 

oleh seorang dokter), harganya murah supaya dapat dijangkau oleh  

masyarakat luas, dan dapat diterima oleh pasangan suami istri 

(Hartanto, 2004).  
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2.1.2.5.  Sasaran Kontrasepsi 

 

Penggunaan kontrasepsi memiliki beberapa sasaran, yaitu:  

a. Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu: semua pasangan usia subur yang 

ingin menunda/ menjarangkan kehamilan dan mengatur jumlah anak. 

b. Ibu yang mempunyai banyak anak, dianjurkan menggunakan 

kontrasepsi untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka 

kematian bayi karena faktor multiparitas (banyak melahirkan anak). 

c. Ibu yang mempunyai resiko tinggi terhadap kehamilan, yaitu ibu 

yang mempunyai penyakit yang bisa membahayakan keselamatan 

jiwanya jika dia hamil, maka ibu tersebut dianjurkan memakai 

kontrasepsi (Suratun et al., 2008). 

 

2.1.3 Kontrasepsi Suntik 

2.1.3.1 Definisi 

Kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang disuntikkan ke dalam 

tubuh dalam jangka waktu tertentu kemudian masuk kedalam 

pembuluh darah diserap sedikit demi sedikit oleh tubuh yang berguna 

untuk mencegah kemungkinan timbulnya kehamilan (Baziad, 2008). 

Kontrasepsi suntikan merupakan suatu tindakan invasif karena 

menembus pelindung kulit, penyuntikan harus dilakukan hati-hati 

dengan tekhnik aseptik untuk mencegah infeksi. Salah satu tujuan 

utama dari kontrasepsi ini adalah untuk mengembangkan suatu 

metode kontrasepsi yang berdaya kerja panjang (lama, yang tidak 
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membutuhkan pemakaian setiap hari atau setiap akan bersenggama, 

tetapi reversibel) (Prawirohardjo, 2007). 

 

 

2.1.3.2 Jenis KB Suntik  

Jenis-jenis KB suntik yang sering digunakan di Indonesia antara lain 

(Prawirohardjo, 2007): 

a. Suntikan/1 bulan (Golongan progestin dengan campuran 

estrogen propionat), cyclo provera (nama dagang: @cyclofem) 

mengandung 25 mg medroxy progesterone acetat dan 5 mg 

estradiol cypionate. 

b. Suntikan/3 bulan (Kontrasepsi yang hanya mengandung 

progestin) yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

    1) Depo Medroksi Progesterone Asetat (DMPA) 

Mengandung 150 mg Depo Medroksi Progesterone Asetat. 

    2)Depo Noretisteron Enantat (Depo Noristerat) 

Mengandung 200 mg Noretindron Enantat. 

 

2.1.3.3 Mekanisme Kerja 

Beberapa mekanisme kerja konrasepsi suntik dalam menunda/ 

menjarangkan kehamilan, yaitu: mencegah ovulasi, mengurangi dan 

mengentalkan jumlah lendir servik sehingga menurunkan kemampuan 

penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atropi, 

menghambat transportasi gamet dan tuba, dan mengubah 
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endometrium menjadi tidak sempurna untuk implantasi hasil konsepsi 

(Prawirohardjo, 2007).  

 

2.1.3.4 Keuntungan atau Kelebihan 

Keuntungan dalam penggunaan kontrasepsi suntik, antara lain: sangat 

efektif, dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang panjang, 

tidak memiliki pengaruh pada ASI,  klien tidak perlu menyimpan obat 

suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia> 35 tahun sampai 

perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan 

kehamilan ektopik, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara, 

menurunkan krisis anemia bulan sabit (sickle cell), serta mencegah 

beberapa penyebab penyakit radang panggul (Prawirohardjo, 2007). 

  

2.1.3.5 Kerugian atau Efek Samping  

Penggunaan kontrasepsi suntik tidak hanya memilki kelebihan namun 

memiliki kerugian juga, yaitu: gangguan haid (seperti siklus haid 

memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, 

spotting, tidak haid sama sekali), tidak dapat dihentikan sewaktu-

waktu, permasalahan berat badan (berat badan bertambah atau turun 

beberapa kilogram dalam beberapa bulan setelah pemakaian 

kontrasepsi suntik), terlambatnya kembali kesuburan setelah 

penghentian pemakaian. Pada penggunaan jangka panjang dapat 

terjadi perubahan pada lipid serum, menurunkan kepadatan tulang 
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(densitas), menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, 

gangguan emosi (jarang), sakit kepala, nervositas, dan jerawat 

(Suratun et al., 2008). 

 
Tabel 1. Hubungan efek samping dengan kandungan hormon.   

Hormon Sistem 

Reproduksi 

Sindrom  

Pramenstruasi 

Umum Sistem  

Kardiovaskular 

Kelebihan  

Estrogen 

 

- Kista payudara 

- Ekstrofi serviks 

- Disminorea 

- Hipermenorea, 

menoragia, dan 

penggumpalan darah 

menstruasi 

- Pembesaran  

payudara 

- Mukorea 

- Pembesaran uterus 

- Berkembangnya 

fibroid uterus 

- Kembung 

- Limbung,  

- Sinkope 

- Edema 

- Sakit kepala  

- (siklis) 

- Iritabilitas 

- Kram tungkai 

- Mual, muntah 

- Gangguan  

penglihatan  

(siklis)  

- Kenaikan 

berat badan 

(siklis) 

- Kloasma 

- Faringitis nasal 

kronis 

- Influenza 

lambung dan  

varisela 

- Hay fever dan 

rhinitis alergika 

- Infeksi saluran 

kemih 

 

- Kerapuhan 

kapiler 

- Stroke 

- Trombosis 

vena 

- Profunda 

- Hemiparesis 

(kelemahan 

dan baal 

unilateral) 

- Telangiektasis 

- Penyakit 

trombo 

embolik 

 

Hormon Sistem 

Reproduksi 

Sindrom  

Pramenstruasi 

Umum Sistem  

Kardiovaskular 

Defisiensi  

Estrogen 

 

- Tidak ada 

perdarahan lepas 

- obat perdarahan dan 

perdarahan bercak 

selama penggunaan 

pil hari ke-1 hingga 

ke-9 

- Perdarahan bercak 

terus menerus 

- Perdarahan 

menstruasi 

berkurang, 

hipomenorea 

- Gejala relaksasi 

panggul 

- Vaginitis atrofik 

 

 - Gelisah 

- Gejala 

vasamotor 

 

 

Kelebihan  

Progestin 

 

- Servisitis 

- Lama perdarahan 

menstruasi 

berkurang 

- Moniliasis 

 

 - Peningkatan 

Nafsu  Makan 

- Depresi  

- Keletihan 

- Gejala 

Hipoglikemia 

- Penurunan 

Libido 

- Neurodermatitis 

- Kenaikan Berat 

Badan 

 

Hipertensi dan  

dilatasi vena  

tungkai 
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Defisiensi  

Progestin 

 

- Perdarahan 

menyerupai 

menstruasi dan 

perdarahan bercak 

pada penggunaan pil 

hari ke 10 – 21 

- Hipermenorea 

- Menoragia 

 

   

Kelebihan  

Androgen 

 

  - Berjerawat 

- Ikterus 

Kolestasis 

- Hirsutisme 

- Peningkatan 

Libido 

- Kulit Dan Kulit 

Kepala 

Berminyak 

Ruam dan 

pruritus 

- Edema 

 

Sumber: (Prawirohardjo, 2007). 

 

2.1.3.6 Indikasi Penggunaan Kontrasepsi Suntik Progestin/DMPA 

 

Kontrasepsi suntik dapat digunakan oleh wanita yang memiliki 

salah satu atau lebih kriteria berikut, yaitu: usia reproduksi, 

nulipara dan yang telah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi 

jangka panjang, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang 

sesuai, setelah abortus atau keguguran, telah memiliki banyak anak 

tetapi belum menghendaki tubektomi, tidak dapat memakai 

kontrasepsi yang mengandung estrogen, menggunakan obat untuk 

epilepsi (fenitoin dan barbiturat) atau obat tuberkulosis 

(rifampisin), serta tekanan darah < 180/110 mmhg dengan masalah 

gangguan pembekuan darah,  anemia bulan sabit dan anemia 

defisiensi besi (Prawirohardjo, 2007). 
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2.1.3.7 Kontraindikasi Penggunaan Kontrasepsi Suntik 

Progestin/DMPA 

 

Kontrasepsi suntik tidak dapat digunakan oleh wanita yang 

memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut: hamil atau dicurigai 

hamil, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, 

tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid (terutama 

amenorea), menderita kanker payudara atau riwayat kanker 

payudara, diabetes mellitus yang disertai komplikasi 

(Prawirohardjo, 2007). 

 

2.1.3.8 Cara Pemberian 

 

Cara pemberian kontrasepsi suntik harus memperhatikan waktu dan 

lokasi yang tepat untuk dilakukannya penyuntikkan. Waktu 

pemberiannya yaitu: setelah melahirkan pada hari ke 3 - 5 pasca 

salin dan setelah ASI berproduksi, setelah keguguran (segera 

setelah dilakukan kuretase) atau 30 hari setelah keguguran (asal ibu 

belum hamil lagi), dalam masa haid: hari 1-7 siklus haid (asal ibu 

tidak hamil). Lokasi penyuntikan yang tepat adalah daerah 

bokong/pantat secara intramuscular (Saifuddin, 2006). 
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2.1.4 Seksualitas 

2.1.4.1 Fisiologi Organ Reproduksi Wanita 

Fisiologi organ reproduksi wanita merupakan sistem yang kompleks. 

Pada saat usia pubertas sekitar 13-16 tahun, dimulai pertumbuhan 

folikel primordial ovarium yang mengeluarkan hormon esterogen 

yaitu hormon terpenting pada wanita. Pengeluaran hormon 

menyebabkan pertumbuhan organ seks sekunder  seperti pembesaran 

payudara, pertumbuhan rambut pubis, pertumbuhan rambut ketiak dan 

akhirnya terjadi pengeluaran darah menstruasi pertama yang disebut 

menarke (Manuaba, 2010). 

Selanjutnya menarke diikuti menstruasi yang sering tidak teratur 

karena folikel de graaf belum melepaskan ovum yang disebut ovulasi. 

Bentuk menstruasi tidak teratur dan tanpa diikuti oleh ovulasi, 

memberikan waktu bagi hormon esterogen untuk menghasilkan 

pertumbuhan tanda-tanda seks sekunder. Pada saat usia 17-18 tahun, 

menstruasi sudah teratur dengan interval 28-30 hari yang berlangsung 

sekitar 2-3 hari disertai ovulasi, sebagai pertanda kematangan alat 

reproduksi wanita. Sejak saat itu, wanita memasuki masa reproduksi 

aktif sampai mencapai mati haid pada usia sekitar 50 tahun (Manuaba, 

2010).  
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2.1.4.2 Pengertian Perilaku Seksual 

Perilaku seksual adalah manisfestasi aktivitas seksual yang mencakup 

baik hubungan seksual (intercourse; coitus) maupun masturbasi. 

Dorongan/ nafsu seksual adalah minat/ niat seseorang untuk memulai 

atau mengadakan hubungan intim (sexual relationship). Kegairahan 

seksual (sexual excitement) adalah respons tubuh terhadap rangsangan 

seksual. Ada dua respons yang mendasar yaitu myotonia (ketegangan 

otot yang meninggi) dan vasocongestion (bertambahnya aliran darah 

ke daerah genital) (Chandra, 2005). 

 

 

2.1.4.3 Fungsi Seksualitas 

Salah satu kajian mengenai sikap dan pandangan kaum wanita tentang 

pentingnya fungsi seksual yang cukup menarik untuk diulas adalah 

survei yang diprakarsai oleh Bayer Healthcare yang dilakukan di 12 

negara pada April hingga Mei 2006. Negara-negara tersebut adalah: 

Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Meksiko, Polandia, Saudi Arabia, 

Afrika Selatan, Spanyol, Turki, Inggris dan Venezuela. Jumlah 

responden di setiap negara tersebut paling sedikit 1000 wanita berusia 

di atas 18, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 12.065 

orang. Hasil penelitian ini menunjukkan 8996 responden (75% 

wanita) mengakui bahwa kegiatan seksual adalah sesuatu yang 

penting atau sangat penting bagi mereka, dari 8996 responden 60% 

wanita mengaku seksual penting untuk memperkuat dan 
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meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan. Selanjutnya, 

hampir separuh (47%) responden merasa bahwa seksual bertalian 

dengan kebanggaan diri, masing-masing 29% merasa memiliki daya 

tarik dan 18% merasa lebih percaya diri. Tidak kurang dari 47% 

responden berpandangan bahwa seksual berkontribusi positif buat 

fisik mereka, masing-masing 25% merasa mendapat kepuasan fisik 

dan 22% merasa seksual membuat dirinya lebih sehat (Bayer, 2006). 

 

   

   Gambar 1. Kepentingan seksual menurut wanita (Bayer, 2006) 

 

Selanjutnya, terhadap pertanyaan apa pentingya kepuasan seksual bagi 

diri mereka, 85% responden mengaku bahwa kepuasan seksual 

merupakan sesuatu yang sangat penting (33%) dan penting (52%). 

Hanya 15 persen dari responden beranggapan bahwa kepuasan seksual 

tidak terlalu berarti bagi mereka (Bayer, 2006). 
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Gambar 2. Arti kepuasan seksual bagi wanita (Bayer, 2006) 

 

Berdasarkan data-data yang ditampilkan Gambar 1 dan Gambar 2  

dijelaskan bahwa kaum wanita menempatkan kepuasan seksual 

sebagai sesuatu yang penting bagi hidup mereka. Dengan demikian 

kaum wanita menyadari bahwa kualitas fungsi seksualnya sebagai 

bagian tak terpisahkan dari kualitas hidupnya, khususnya dalam 

bidang kesehatan jiwa dan raga (rohani dan jasmani). Artinya, kualitas 

fisik dan psikologis seorang wanita tidak bisa disebut baik bila fungsi 

seksualnya terganggu (Sutyarso, 2011). 

 

2.1.4.4. Siklus Respon Seksual Normal  

Siklus respon seksual yang normal, merupakan suatu rangkaian proses 

yang dialami oleh setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki 

pada saat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Hal ini 

terjadi secara alamiah dan terdiri atas 4 tahap atau fase, yaitu:  

a. Fase gairah atau minat, yaitu timbulnya keinginan atau minat atau 

gairah untuk melakukan atau ikut serta dalam aktivitas seksual. 
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Keinginan atau gairah tersebut dapat timbul dari dalam diri atau 

hasil rangsangan dari luar atau orang lain. Keinginan yang berasal 

dari diri sendiri adalah karena peran hormon (androgen dan 

estrogen), adanya motivasi serta harapan.  

b.  Fase terangsang (arousal), yaitu terdapatnya perasaan khas berupa 

ingin atau berhasrat melakukan hubungan seksual atau 

bersenggama, yang ditengarai oleh timbulnya cairan pada vagina 

(disebut sebagai lubrikasi).  

c. Fase orgasme, yaitu tercapainya puncak dari siklus respon seksual 

setelah perangsangan yang memadai. Pada fase ini terjadi 

perubahan kesadaran selama beberapa detik hingga menit, disertai 

menegangnya otot-otot tubuh, antara lain vagina, otot-otot dasar 

panggul, dan hampir semua otot tubuh. Orgasme dapat terjadi pada 

orgasme klitoris dan orgasme otot-otot dasar panggul karena 

penekanan pada G-spot. 

d. Fase resolusi, yaitu kembalinya secara alamiah semua organ dan 

bagian tubuh yang tadi berperan dalam siklus respon seksual 

kepada keadaan semula (Elvira, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Respon seksual wanita (Masters & Johnson , 1996) 

 

 

2.1.5 Disfungsi Seksual pada Wanita 

2.1.5.1 Pengertian 

Disfungsi seksual adalah gangguan respon fungsi seksual. Pada 

wanita disfungsi seksual diartikan sebagai kegagalan yang menetap 

atau berulang, baik sebagian atau secara keseluruhan, untuk 

memperoleh dan atau mempertahankan respon lubrikasi vasokongesti 

sampai berakhirnya aktifitas seksual (Chandra, 2005). 

 

2.1.5.2 Etiologi 

Pada dasarnya disfungsi seksual dapat terjadi baik pada pria ataupun 

wanita, etiologi disfungsi seksual dapat dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu: 
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a) Faktor fisik 

Gangguan organik atau fisik dapat terjadi pada organ, bagian-bagian 

badan tertentu atau fisik secara umum. Bagian tubuh yang sedang 

terganggu dapat menyebabkan disfungsi seksual dalam berbagai 

tingkat (Tobing, 2006). 

Faktor fisik yang sering mengganggu seks pada usia tua sebagian 

karena penyakit-penyakit kronis yang tidak jelas terasa atau tidak 

diketahui gejalanya dari luar. Makin tua usia makin banyak orang 

yang gagal melakukan koitus atau senggama. Berbagai faktor resiko 

yang dapat mempengaruhi terjadinya disfungsi seksual adalah 

gangguan vaskuler pembuluh darah termasuk gangguan arteri 

koronaria, penyakit sistemik (diabetes melitus, hipertensi), gangguan 

neurologis seperti pada penyakit stroke (Tobing, 2006). 

b) Faktor psikis 

Faktor psikoseksual ialah semua faktor kejiwaan yang terganggu 

dalam diri penderita. Gangguan ini mencakup gangguan jiwa misalnya 

depresi, anxietas (kecemasan) yang menyebabkan disfungsi seksual. 

Pada orang yang masih muda, sebagian besar disfungsi seksual 

disebabkan faktor psikoseksual. Kondisi fisik terutama organ-

organnya masih kuat dan normal sehingga jarang sekali menyebabkan 

terjadinya disfungsi seksual (Tobing, 2006). 
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Masalah psikis meliputi perasaan bersalah, trauma hubungan seksual, 

kurangnya pengetahuan tentang seks, dan keluarga tidak harmonis 

(Pangkahila, 2005) 

 

2.1.5.3  Kategori Disfungsi Seksual 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) 

menjabarkan tentang disfungsi seksual sebagai gangguan hasrat 

seksual dan atau di dalam siklus tanggapan seksual yang 

menyebabkan tekanan berat dan kesulitan hubungan antar manusia. 

Disfungsi seksual ini dapat terjadi pada satu atau lebih dari empat fase 

siklus tanggapan yaitu hasrat atau libido, bangkitan, orgasme atau 

pelepasan, dan pengembalian. Meskipun hampir sepertiga dari pasien 

yang mengalami disfungsi seksual terjadi tanpa pengaruh dari 

penggunaan obat, beberapa petunjuk mengarahkan bahwa 

antidepresan dapat mencetuskan atau membangkitkan disfungsi 

seksual. Gangguan organik atau fisik dapat terjadi pada organ, bagian-

bagian badan tertentu atau fisik secara umum. Bagian tubuh yang 

sedang terganggu dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual 

dalam berbagai tingkat (Tobing, 2006). 

Disfungsi seksual wanita secara tradisional terbagi menjadi gangguan 

minat/keinginan seksual atau libido, gangguan birahi, nyeri atau rasa 

tidak nyaman dan hambatan untuk mencapai puncak atau orgasme. 

Pada DSM IV dari American Phychiatric Association, dan ICD-10 
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dari WHO, disfungsi seksual wanita ini dibagi menjadi empat kategori 

yaitu : 

a. Gangguan minat/ keinginan seksual (desire disorders)  

Yaitu berkurang atau hilangnya pikiran, khayalan tentang seks dan 

minat untuk melakukan hubungan seks, atau takut dan menghindari 

hubungan seks.  

b. Gangguan birahi/ perangsangan (arousal disorder)  

Yaitu ketidakmampuan mencapai atau mempertahankan 

keterangsangan dan kenikmatan seksual secara subjektif, yang 

ditandai dengan berkurangnya cairan atau lendir pada vagina 

(lubrikasi).  

c. Gangguan orgasme (orgasmic disorder)  

Yaitu sulit atau tidak dapat mencapai orgasme, walaupun telah ada 

rangsang seksual yang cukup dan telah mencapai fase arousal.  

d. Gangguan nyeri seksual (sexual pain disorder)  

Gangguan nyeri seksual termasuk dispareunia, yaitu merasakan 

nyeri saat melakukan senggama dan dapat terjadi saat masuknya 

penis ke dalam vagina (penetrasi) atau selama berlangsungnya 

hubungan seks, dan vaginismus yaitu terjadinya kontraksi atau 

kejang otot-otot vagina sepertiga bawah sebelum atau selama 

senggama sehingga penis sulit masuk ke dalam vagina (Elvira, 

2006). 
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Adapun beberapa gangguan seksual yaitu (Glaiser and Gebbie, 2005): 

a. Hilangnya kenikmatan 

Seorang wanita mungkin melakukan hubungan intim, tetapi gagal 

merasakan kenikmatan dan kesenangan yang biasanya ia rasakan. 

Apabila ia tidak terangsang, maka pelumasan normal vagina dan 

pembengkakan vulva tidak terjadi dan hubungan intim pervagina 

dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan nyeri, yang 

semakin menghambat dirinya menikmati hubungan tersebut. 

Wanita yang mengalami hambatan nafsu seksual mungkin tidak 

menginginkan atau tidak menikmati seksual, tetapi dia 

mengijinkan pasangannya untuk bersenggama dengannya, sebagai 

suatu kewajiban. Wanita yang lain mungkin sangat cemas dengan 

gagasan bersenggama sehingga menolak atau membuat alasan 

menghindarinya. 

b. Hilangnya minat seksual  

Hal ini sering terjadi bersamaan dengan hilangnya kenikmatan, 

wanita seperti ini tidak memiliki keinginan untuk berhubungan 

seksual dan tidak menikmatinya seandainya terjadi. Seperti pada 

pria, faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya gairah seksual 

bervariasi dan sering sulit diidentifikasi. Perubahan alam perasaan 

sangat penting bagi wanita, tidak saja sebagai penyakit depresi 

kronik tetapi juga sebagai variasi dalam alam perasaan depresi di 

sekitar waktu menstruasi yang dirasakan oleh beberapa wanita.  
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Banyak wanita menyadari bahwa mereka mengalami tahap siklus 

menstruasi tertentu, walaupun waktunya berbeda dari satu wanita 

ke wanita lain. Tetapi mereka yang biasanya merasa murung 

sebelum menstruasi biasanya kehilangan minat seksual pada saat 

tersebut, dan mendapati bahwa fase pasca menstruasi secara 

seksual merupakan saat yang terbaik bagi mereka. Wanita yang 

menghadapi bentuk-bentuk kanker yang mengancam nyawa, 

misalnya kanker payudara atau ginekologis, dapat bereaksi secara 

psikologis terhadap stres penyakit dan dampak terapi (masektomi). 

Faktor-faktor fisik juga mungkin memiliki peran langsung. 

Hilangnya minat seksual adalah hal yang wajar dalam keadaan 

sakit dan hal ini mungkin secara spesifik disebabkan oleh kelainan 

status hormon. Testosteron tampaknya penting untuk gairah 

seksual pada banyak  wanita, seperti halnya pada pria. Penurunan 

substansial testosteron, seperti terjadi setelah ovariektomi atau 

bentuk lain kegagalan atau supresi ovarium, dapat menyebabkan 

hilangnya gairah.  

c. Keengganan seksual 

Pada beberapa kasus, sekedar pikiran tentang aktivitas seksual 

sudah menyebabkan ketakutan atau ansietas yang besar sehingga 

terbentuk suatu pola menghindari kontak seksual. Pada kasus-

kasus seperti ini, penyebabnya sering dapat diidentifikasi dari 

pengalaman traumatik sebelumnya, tetapi kadang-kadang pangkal 

masalahnya tetap tidak jelas. 
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d. Disfungsi orgasme 

Sebagian wanita secara spesifik mengalami kesulitan mencapai 

orgasme, baik dengan kehadiran pasangannya atau pada semua 

situasi. Hal ini mungkin merupakan bagian dari hilangnya 

kenikmatan seksual secara umum, atau relatif spesifik, yaitu 

manusia masih dapat terangsang dan menikmati seksual tetapi 

gagal mencapai orgasme. Walaupun obat tertentu dapat 

menghambat orgasme pada wanita, namun pada sebagian kasus 

faktor psikologis tampaknya menjadi penyebab. 

e. Vaginismus 

Kecenderungan spasme otot-otot dasar panggul dan perivagina 

setiap kali dilakukan usaha penetrasi vagina ini dapat timbul 

akibat pengalaman traumatik insersi vagina (perkosaan atau 

pemeriksaan panggul yang sangat kasar oleh dokter). Namun lebih 

sering tidak terdapat penyebab yang jelas dan tampaknya otot-otot 

tersebut memiliki kecenderungan mengalami spasme reflektif saat 

dicoba untuk dilemaskan. Vaginismus biasanya adalah kesulitan 

seksual primer yang dialami wanita saat mereka memulai 

kehidupan seksual, dan sering menyebabkan hubungan seksual 

yang tidak sempurna. Kelainan ini jarang timbul kemudian setelah 

wanita menjalani fase hubungan seksual normal, terutama apabila 

ia sudah pernah melahirkan. Apabila memang demikian, kita perlu 

mencari penyebab nyeri atau rasa tidak nyaman lokal yang dapat 

menyebabkan spasme otot. 
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f.     Dispareunia 

Dispareunia berarti nyeri alat kelamin yang menetap atau 

berulang, yang berkaitan dengan hubungan seksual (masuknya 

penis ke vagina) atau upaya memasukkan objek ke vagina (baik 

sebagian atau keseluruhan), yang menyulitkan diri sendiri atau 

menimbulkan ketidaknyamanan. Makna lain dispareunia adalah 

sensasi nyeri saat vagina sedang atau telah lengkap dimasuki, 4 

pengalaman nyeri selama persetubuhan (sexual intercourse) 

dan/atau nyeri nonseksual dengan penetrasi vagina, atau nyeri alat 

kelamin yang dialami sebelum, selama, atau setelah senggama. 

Secara singkat, dispareunia ialah hubungan seksual yang 

menimbulkan rasa nyeri pada kelamin atau sekitar kelamin. 

 

2.1.6 Pengukuran FSFI 

Female Sexual Function Index (FSFI) merupakan alat ukur yang valid dan 

akurat terhadap fungsi seksual wanita. Kuesioner ini terdiri dari 19 

pertanyaan yang terbagi dalam enam subskor, termasuk hasrat seksual, 

rangsangan seksual, lubrikasi, orgasme, kepuasan, dan rasa nyeri. FSFI 

digunakan untuk mengukur fungsi seksual termasuk hasrat seksual dan 

respon seksual dalam empat minggu terakhir. Aktivitas seksual termasuk 

cumbuan, pemanasan, masturbasi, dan rangsangan pada vagina (vaginal 

intercourse). Hubungan seksual didefinisikan sebagai penetrasi (masuknya 

penis ke dalam vagina). Rangsangan seksual termasuk keadaan seperti 

pemanasan dengan pasangan, rangsangan oleh diri sendiri (masturbasi) 
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atau fantasi (bayangan seksual). Skor domain individu dan skor 

keseluruhan dapat diperoleh dari tabel yang sudah ditetapkan pada FSFI. 

Untuk skor domain individual diperoleh dari penambahan skor masing-

masing pertanyaan, sedangkan untuk skor keseluruhan diperoleh dari 

penjumlahan pada skor masing-masing domain. Skor yang tinggi pada tiap 

domain menunjukkan level fungsi seksual yang lebih baik. Wanita dengan 

skor FSFI ≤26,5 dinyatakan mengalami disfungsi seksual (Rosen et al., 

2000). 

 

 

2.1.7 Patofisiologi Disfungsi Seksual Akibat Pemakaian Kontrasepsi Suntik 

Disfungsi seksual akibat pemakaian kontrasepsi bergantung pada jenis 

kontrasepsi itu sendiri. Dimana pada kontrasepsi hormonal akan 

berpengaruh pada efek umpan balik positif estrogen (estrogen positive 

feedback) dan umpan balik negatif progesteron (progesteron negative 

feedback). Pemberian hormon yang berasal dari luar tubuh seperti pada 

kontrasepsi hormonal baik berupa estrogen maupun progesteron 

menyebabkan peningkatan kadar kedua hormon tersebut di darah, hal ini 

akan di deteksi oleh hipofisis anterior dan akan menimbulkan umpan balik 

negatif dengan menurunkan sekresi hormon FSH dan LH dan dengan 

keberadaan progesteron efek penghambatan estrogen akan berlipat ganda. 

Dalam jangka waktu tertentu tubuh dapat mengkompensasi dengan 

meningkatkan sekresi estrogen agar tetap dalam keadaan normal namun 

dalam jangka waktu yang lama menyebabkan hilangnya kompensasi tubuh 
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dan menurunnya sekresi hormon terutama estrogen (Guyton & Hall, 

2008).  

 

Depo provera ialah 6-alfa-medroksiprogesteron yang digunakan untuk 

tujuan kontrasepsi perenteral, mempunyai efek progestagen yang kuat dan 

sangat efektif. Dalam penggunaan jangka panjang DMPA (hingga dua  

tahun) turut memicu terjadinya peningkatan berat badan, kanker, 

kekeringan pada vagina, gangguan emosi, dan jerawat karena penggunaan 

hormonal yang lama dapat mengacaukan keseimbangan hormon estrogen 

dan progesterone dalam tubuh sehingga mengakibatkan terjadi perubahan 

sel yang normal menjadi tidak normal. Bila sudah dua tahun, kita harus 

pindah ke sistem KB yang lain, seperti KB kondom, spiral, atau kalender 

(Saifuddin, 2006). 

 

Progesterone dalam alat kontrasepsi tersebut berfungsi untuk 

mengentalkan lendir serviks dan mengurangi kemampuan rahim untuk 

menerima sel yang telah dibuahi. Namun hormon ini juga mempermudah 

perubahan karbohidrat menjadi lemak, sehingga sering kali efek 

sampingnya adalah penumpukan lemak yang menyebabkan berat badan 

bertambah dan menurunnya gairah seksual (Yetti et al., 2011). 

 

Mekanisme kerja suntikan DMPA yang merupakan long-acting 

progestational steroid (progesterone) menekan produksi Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) sehingga menghambat peningkatan kadar 

hormone estrogen. Menurunnya kadar estradiol serum erat hubungannya 



36 
 

dengan perubahan mood dan berkurangnya keinginan seksual bagi 

penggunanya (Ningsi, 2012). 

 

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. Hormon 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. Di situlah libido ikut 'loyo'. 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 

dapat juga berpengaruh dalam hal ini. Pemberian progesteron secara 

berkala (3 bulan sekali) itu diduga dapat menyebabkan tertekannya 

produksi estrogen (Kasdu, 2008). 

 

2.1 Kerangka Teori 

Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon 

estrogen dan progesteron, yang termasuk dalam kontrasepsi ini adalah pil, 

suntik, implant. Di Indonesia kontrasepsi hormonal memberikan kontribusi 

terbesar dalam penurunan angka kelahiran namun sampai saat ini belum 

ditemukannya kontrasepsi yang ideal bebas dari efek samping (Afni, 2005).  
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Salah satu efek samping dari penggunaan kontrasepsi hormonal adalah 

disfungsi seksual. Disfungsi seksual, tanpa melihat faktor usia, dapat 

memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup dan kesehatan emosi. 

Disfungsi seksual pada wanita adalah penyakit yang umum, di mana dua dari 

lima wanita memiliki setidaknya satu jenis disfungsi seksual, dan keluhan 

yang paling banyak terjadi adalah  rendahnya gairah seksual/libido (Michael 

& O’keane, 2007).  

Gejala klinis disfungsi seksual terbagi menjadi gangguan gairah, gangguan 

perangsangan, gangguan lubrikasi, gangguan orgasme dan nyeri seksual 

(Elvira, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Kerangka teori hubungan alat kontrasepsi dengan disfungsi seksual 

(Modifikasi dari Kasdu Dini, 2008) 
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2.3 Kerangka Konsep 

Konsep yaitu suatu uraian dan visualisasi hubungan/kaitan antara konsep satu 

dengan konsep lainnya atau antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

Konsep hanya bisa diamati/diukur  melalui variabel. Variabel adalah sesuatu 

yang dgunakan sebaga ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki oleh satuan 

penelitian tentang suatu konsep tertentu (Notoadmojo, 2010). Berdasarkan 

teori tersebut, maka kerangka konsep penelitian adalah sebagai berikut : 

  Variabel bebas                                           Variabel terikat 

 

 

Gambar 5. Kerangka konsep tentang hubungan penggunaan kontrasepsi suntik 

dengan disfungsi seksual 

 

Prevalensi disfungsi seksual pada wanita adalah suatu konsep, dan untuk 

mengukur suatu disfungsi seksual pada wanita harus melalui variabel 

gangguan hasrat seksual, gangguan perangsangan seksual, gangguan basah, 

gangguan orgasme gangguan kepuasan dan gangguan nyeri seksual yang 

dialami oleh seorang wanita. 

 

2.4 Hipotesis  

Terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi suntik dengan kejadian 

disfungsi seksual pada wanita usia subur di UPT Puskesmas Kotabumi II 

Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. 
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