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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kontrasepsi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. 

Pada saat ini telah banyak beredar berbagai macam alat kontrasepsi. Macam-

macam metode kontrasepsi tersebut adalah Intra Uterine Device (IUD), 

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

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

memenuhi syarat yaitu aman pemakaiannya dan dapat dipercaya, efek 

samping yang merugikan tidak ada, lama kerjanya dapat diatur keinginan, 

tidak mengganggu hubungan seksual, harganya murah dan dapat diterima oleh 

pasangan suami istri (BKKBN, 2006). 

 

Menurut WHO, dewasa ini hampir 380 juta pasangan menjalankan keluarga 

berencana dan 66 –75 juta diantaranya, terutama di Negara berkembang, 

menggunakan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal yang digunakan 

untuk mencegah terjadi kehamilan dapat memiliki pengaruh positif maupun 

negatif terhadap berbagai organ tubuh, baik organ genitalia maupun non 

genitalia (Baziad, 2008). 
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Data SDKI 2012 menunjukkan peningkatan prevalensi penggunaan 

kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) di Indonesia sejak 

1991-2012 sementara angka fertilitas atau Total Fertility Rate (TFR) 

cenderung menurun. Tren ini menggambarkan bahwa meningkatnya cakupan  

usia 15-49 tahun yang melakukan KB sejalan dengan menurunnya angka 

fertilitas nasional (SDKI, 2012). 

 

Pada tahun 2013, cakupan KB aktif secara nasional sebesar 75,88%. Data 

menunjukkan bahwa ada 8.500.247 Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

merupakan peserta KB baru dan hampir separuhnya (48,56%) menggunakan 

metode kontrasepsi suntikan, IUD (7,75%), MOW (1,52%), MOP (0,25%), 

kondom (6,09%), implant (9,23%), dan pil (26,6%) (BKKBN, 2013). 

 

Berdasarkan tetapan BKKBN Provinsi Lampung pada tahun 2008 didapatkan 

jumlah pemakai alat kontrasepsi berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu suntikan 

sebesar 162.055 orang (40,35%), pil sebanyak 137,38 orang (35,10%), dan 

implant 20,713 orang (12,05%) (BKKBN Provinsi Lampung, 2008). 

 

Adapun data BPS Kabupaten Lampung Utara menyebutkan jumlah pengguna 

alat kontrasepsi jangka panjang (MKPJ) terdiri dari IUD 8.695 orang, MOP 

674 orang, dan MOW 1.315 orang. Sedangkan alat kontrasepsi non MKPJ 

terdiri atas suntik 30.166 orang dan pil 28.366 orang (BPS Kabupaten 

Lampung Utara, 2009). 

 

Dari data diatas diperoleh bahwa kontrasepsi hormonal khususnya suntik 

paling banyak diminati di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi tidak 
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semua alat kontrasepsi cocok dengan kondisi setiap orang, untuk itu setiap 

pribadi harus bisa memilih alat kontrasepsi yang cocok. Resiko efek samping 

juga dapat terjadi pada pemakai kontrasepsi seperti gangguan haid, perubahan 

berat badan dan perubahan libido atau masalah seksual (Saifuddin, 2006). 

 

Masalah seksual  termasuk gangguan keinginan, gairah seksual, lubrikasi, 

orgasme, dan rasa sakit. Masalah tersebut tanpa melihat faktor usia, dapat 

memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup dan kesehatan emosi. 

Disfungsi seksual adalah penyakit yang umum dimana dua dari lima wanita 

memiliki setidaknya satu jenis disfungsi seksual, dan keluhan yang paling 

banyak terjadi adalah rendahnya gairah seksual/ libido (Michael & O’keane, 

2007). 

 

Pada penelitian sebelumnya, penurunan libido pada akseptor suntik KB 3 

bulan di Kabupaten malang menunjukkan dari 84 akseptor suntik KB 3 bulan 

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

responden mempunyai libido normal atau tidak mengalami penurunan libido. 

Tingginya angka penurunan libido menunjukkan bahwa efek samping tersebut 

adalah sesuatu yang lazim terjadi pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan. 

Penurunan libido pada akseptor suntik KB 3 bulan pada pemakaian jangka 

panjang dapat timbul karena faktor perubahan hormonal, pengeringan pada 

vagina yang menyebabkan nyeri saat bersenggama dan pada akhirnya 

menurunnya gairah seksual (Wahyu, 2008). 

 

Efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi suntik tersebut terutama efek 

seksual sangat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga dan dapat 
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mempengaruhi psikologi untuk  yang bekerja. Oleh karena itu mengingat 

pentingnya kehidupan seksual dalam kebahagiaan keluarga, maka disfungsi 

seksual perlu mendapat penanganan yang benar (Prawirohardjo, 2005). 

 

Belum adanya penelitian–penelitian yang mengkaji secara mendalam efek 

kontrasepsi suntik terhadap disfungsi seksual ibu-ibu di Lampung Utara, 

menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu belum ada 

juga publikasi mengenai prevalensi disfungsi seksual di Indonesia, khususnya 

di Lampung Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui 

hubungan penggunaan kontrasepsi suntik dengan kejadian disfungsi seksual, 

sebagai penelitian dasar yang diharapkan dapat digunakan dalam penelitan 

selanjutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut BKKBN pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ada 8.500.247 PUS 

yang merupakan peserta KB baru dan hampir separuhnya (48,56%) 

menggunakan metode kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik yang digunakan 

untuk mencegah terjadi kehamilan dapat memiliki pengaruh positif maupun 

negatif terhadap berbagai organ tubuh, baik organ genitalia maupun non 

genitalia (Baziad, 2008). Resiko efek samping juga dapat terjadi pada pemakai 

kontrasepsi suntik seperti gangguan haid, perubahan berat badan dan 

perubahan libido atau masalah seksual (Saifuddin, 2006). Berdasarkan pada 

latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

“Adakah hubungan penggunaan kontrasepsi suntik dengan kejadian disfungsi 
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seksual pada wanita usia subur di Puskesmas Kotabumi II Kecamatan 

Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan 

kontrasepsi suntik dengan kejadian disfungsi seksual pada wanita usia 

subur di Puskesmas Kotabumi II Kecamatan Kotabumi Selatan 

Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2015. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran penggunaa  kontrasepsi suntik baik 

kontrasepsi suntik 1 bulan maupun kontrasepsi suntik 3 bulan pada 

wanita usia subur di Puskesmas Kotabumi II Kecamatan Kotabumi 

Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

b. Mengetahui gambaran kejadian disfungsi seksual pada wanita usia 

subur di Puskesmas Kotabumi II Kecamatan Kotabumi Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. 

c. Mengetahui hubungan antara kontrasepsi suntik dan disfungsi seksual 

pada wanita usia subur di Puskesmas Kotabumi II Kecamatan 

Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian  ini adalah : 

1. Bagi peneliti, untuk meningkatkan kemampuan peneliti tentang kejadian 

disfungsi seksual pada wanita usia subur pengguna kontrasepsi suntik. 

2. Bagi institusi pendidikan, untuk menambah pengetahuan dan menambah 

bahan kepustakaan dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 

3. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan khususnya  pengguna 

kontrasepsi suntik dan pihak terkait untuk meningkatkan kesehatan dalam 

bidang seksual pada wanita usia subur. 

4. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan mengenai kejadian disfungsi seksual pada pengguna 

kontrasepsi suntik. 


