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ABSTRACT 

COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF POST PARTUM AND 

INTERVAL INTRAUTERINE DEVICE INSERTION 

 

Oleh 

DEA NUR AULIA DANANDA 

Background: Methods of IUD insertion can be done at the interval time and in the 

postpartum. Postpartum IUD is an IUD that inserted on 10 minutes after delivery of the 

placenta until 48 hours after delivery. Interval IUD is an IUD fitted during the menstrual 

cycle. The effectiveness of IUDs is expressed through the numbers of continuity that is 

how long the IUD stayed in-utero without spontaneous expulsion, removal / expenses for 

medical or personal reasons and pregnancy. The purpose of this study is to compare the 

effectiveness of IUD insertion postpartum and interval time. 

Methods: Design in this study is cross-sectional. This research was conducted in health 

centre Kedaton and in RSUD Abdul Moeloek Lampung 2016. The sampling technique 

using consecutive sampling with a sample size of 24 people. The independent variables 

are postpartum IUD insertion and  interval time. The dependent variable is the 

effectiveness of the IUD. Data taken from the acceptor from  primary and secondary data 

that were collected using a questionnaire sheet. Data analysis using Fisher exact. 

Result : The effectiveness of postpartum IUD insertion is 91.7% and interval time is 

83.3%. The test results obtained fisher exact p value> α (1.000> 0.05), there is no 

difference in the effectiveness of IUD insertion postpartum and interval time. 

Conclusion: IUD contraception is safe and effective. There is no difference in the 

effectiveness of IUD insertion postpartum and interval time. 

Keywords: Effectiveness, Interval IUD, postpartum IUD 

 

 

 



ABSTRAK 

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PEMASANGAN ALAT 

KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR) PASCA 

PERSALINAN DAN MASA INTERVAL 

Oleh 

DEA NUR AULIA DANANDA 

Latar belakang: Metode pemasangan AKDR dapat dilakukan pada masa interval dan 

pasca persalinan. AKDR pasca persalinan adalah AKDR yang dipasang pada 10 menit 

setelah plasenta lahir sampai 48 jam pasca persalinan. AKDR interval adalah AKDR yang 

dipasang selama siklus haid. Efektivitas AKDR dinyatakan  melalui angka kontinuitas 

yaitu berapa lama AKDR tinggal in-utero tanpa ekspulsi spontan, 

pengangkatan/pengeluaran karena alasan medis atau pribadi dan terjadinya kehamilan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan efektivitas pemasangan 

AKDR pasca persalinan dan masa interval 

Metode: Desain penelitian ini adalah cross-sectional. Penelitian dilakukan di RSUD 

Abdul Moeloek Lampung dan Puskesmas Kedaton tahun 2016. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan consecutive sampling dengan besar sampel 24 orang. Variable 

independen adalah pemasangan AKDR pasca persalinan dan masa interval. Variabel 

dependen adalah efektivitas AKDR. Data akseptor diambil dari data primer dan sekunder 

yang dikumpulkan dengan menggunakan lembar kuisioner. Analisis data menggunakan 

fisher exact. 

Hasil penelitian: Efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan sebesar 91,7% dan 

masa interval sebesar 83,3%. Hasil uji fisher exact didapatkan nilai p value > α 

(1,000>0,05), artinya tidak ada perbedaan efektivitas pemasangan AKDR pasca 

persalinan dan masa interval. 

Simpulan: AKDR merupakan alat kontrasepsi yang aman dan efektif. Tidak ada 

perbedaan efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan dan masa interval.  

Kata kunci: efektivitas, AKDR masa interval, AKDR pasca persalinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia di bidang kependudukan adalah 

pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Semakin tingginya pertumbuhan 

penduduk akan semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan 

kesejahteraan rakyat. Ancaman terjadinya ledakan penduduk di Indonesia semakin 

nyata. Hal ini terlihat dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah penduduk di Indonesia 

meningkat sebesar 32,5 juta dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 237,6 juta di 

tahun 2010 (BKKBN, 2010). Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2012, angka kelahiran total (total fertility rate / TFR) masih di 

angka 2,6 artinya rata-rata wanita usia subur (WUS) memiliki 3 anak (Menko 

kesra, 2013). 

Berbagai upaya telah di laksanakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk, termasuk di dalamnya adalah program Safe Mother Hood yang 

meliputi keluarga berencana, persalinan yang aman, pelayanan antenatal, dan 

pelayanan obstetri esensial. Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu gerakan 

untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi jumlah 

kelahiran. Program KB bertujuan untuk menjarangkan kehamilan dengan 

menggunakan kontrasepsi (Saifuddin, 2006). 
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Metode-metode kontrasepsi yang ada di Indonesia saat ini meliputi Metode 

Amenore Laktasi (MAL), Keluarga Berencana Alamiah (KBA), Kontrasepsi 

Progestin, Senggama Terputus, Metode Barier, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 

(AKDR), Kontrasepsi Kombinasi, dan Kontrasepsi Mantap (Saifuddin, 2006). 

Data SDKI 2012 menunjukkan tren Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi di 

Indonesia sejak 1991-2012 cenderung meningkat. CPR telah melampaui target 

(60,1%) dengan pencapaian 61,9% (Kemenkes RI, 2014). 

Berdasarkan data BKKBN tahun 2015 di Indonesia persentase perempuan 

yang menggunakan AKDR sebanyak 6,97% (71.963 peserta) dengan 11,99% 

menggunakan AKDR pasca persalinan dan 88,1% yang menggunakan AKDR 

masa interval (BKKBN 2015). Sedangkan untuk di Lampung persentase yang 

menggunakan alat kontrasepsi AKDR sebanyak 15,3% (1.618 peserta) dengan 

19,9% menggunakan AKDR pasca persalinan dan 80,1% menggunakan AKDR 

masa interval (BKKBN 2015). 

Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan kontrasepsi, khususnya 

kontrasepsi jangka panjang seperti AKDR, alat kontrasepsi ini memiliki 

keuntungan diantaranya yaitu sebagai alat kontrasepsi yang memiliki efektifitas 

tinggi, tidak mempengaruhi volume Air Susu Ibu (ASI), dan dapat dipasang 

segera setelah melahirkan (Allen, 2009). Kerugian AKDR yaitu dapat 

meningkatkan risiko terjadinya radang panggul, bertambahnya darah haid dan rasa 

sakit untuk beberapa bulan pertama pemakaian, tidak melindungi dari PMS dan 

dapat terjadi ekspulsi serta dalam pemasangan atau pelepasan AKDR harus 

dengan bantuan tenaga medis (Hartanto, 2004). 
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Metode pemasangan AKDR dapat dilakukan pada masa interval maupun 

pada pasca persalinan. AKDR pasca persalinan adalah AKDR yang dipasang pada 

10 menit setelah plasenta lahir (post plasenta) sampai 48 jam pasca persalinan 

(Shukla et al, 2012). AKDR interval adalah AKDR yang dipasang selama siklus 

haid. Efektivitas AKDR dinyatakan melalui angka kontinuitas yaitu berapa lama 

AKDR tinggal in-utero tanpa ekspulsi spontan, pengangkatan/pengeluaran karena 

alasan medis atau pribadi dan terjadinya kehamilan. Faktor yang mempengaruhi 

efektivitas AKDR  antara lain dipengaruhi oleh faktor AKDR (bentuk, ukuran, 

mengandung Cu atau progesteron), faktor akseptor (umur, paritas dan frekuensi 

sanggama), faktor waktu pemasangan (interval, post partum, post abortus dan 

post coital), faktor teknik pemasangan serta faktor tenaga medis yang memasang 

(Hartanto, 2004). 

Penelitian sebelumnya tentang efektivitas pemasangan AKDR pasca 

persalinan dan masa interval di Universitas Airlangga menunjukan hasil bahwa 

tidak ada perbedaan efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan dan interval 

di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang periode tahun 2012. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan sebesar 96,05% dan 

interval sebesar 94,12% dengan nilai p value > α (0,387 > 0,05) (Septiasari, 

2012). Penelitian lain mengenai “Postplacental or delayed levonorgestrel 

intrauterine device insertion and breastfeeding duration” yang dilakukan Chen et 

al menunjukan hasil bahwa lebih banyak wanita dari kelompok AKDR masa 

interval dibandingkan AKDR pasca persalinan yang terus melanjutkan menyusui 

pada minggu 6-8, 3 bulan dan 6 bulan pasca melahirkan. Hal tersebut menunjukan 
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bahwa jika dilihat dari sisi menyusui, AKDR masa interval lebih efektif 

dibandingkan AKDR pasca persalinan (Chen et al, 2011). 

Penjelasan diatas menunjukan bahwa dalam pemasangannya AKDR dapat 

dilakukan pada masa interval maupun pasca persalinan, maka diperlukan 

penelitian mengenai perbedaan efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan 

dan masa interval.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

yaitu “Bagaimana perbandingan efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan 

dan masa interval?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbandingan efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan dan masa 

interval. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan. 

2. Mengetahui efektivitas pemasangan AKDR masa interval. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas pemasangan AKDR 

pasca persalinan dan masa interval. 
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2. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dari institusi dan 

penerapannya di masyarakat. 

3. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

di masyarakat. 

1.4.2 Bagi Universitas 

1.  Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pustaka ilmiah bagi 

universitas. 

2. Sebagai dokumen dan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan informasi 

pada masyarakat khususnya wanita mengenai perbedaan efektivitas 

pemasangan AKDR pasca persalinan dan masa interval. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 



    

    
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Keluarga Berencana 

2.1.1.1 Definisi  

Secara umum KB dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur 

banyaknya kehamilan sehingga dapat berdampak positif bagi ibu, bayi, 

dan ayah (Suratun, 2008). Hasil kajian selama ini, terlalu dekat jarak 

antarkelahiran bisa membahayakan bayi yang akan dilahirkan karena 

kondisi fisik alat kandungan ibu belum sempurna (Maternal Depletion 

Syndrome). Oleh karena itu, diperlukan jarak optimal antara kelahiran 

anak yang satu dengan yang lainnya, yaitu 3-6 tahun (Tukiran, 2010). 

2.1.1.2 Tujuan 

Gerakan KB dan pelayanan kontrasepsi bertujuan untuk : 

1. Mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju 

pertumbuhan penduduk (LPP). 

2. Mengobati kemandulan bagi pasangan yang belum juga mempunyai 

keturunan padahal sudah menikah lebih dari satu tahun untuk 

tercapainya keluarga bahagia. 
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3. Memberikan  nasehat perkawinan bagi  pasangan remaja yang akan 

menikah. 

4. Tercapainya keluarga yang sehat, harmonis, tercukupi sandang, 

pangan, papan, pendidikan dan juga dapat produktif dari segi 

ekonomi (Suratun, 2008). 

2.1.1.3 Kebijakan 

 

Program KB nasional diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 

tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) tahun 2004-2009. Pembangunan KB diarahkan untuk 

meningkatkan keluarga kecil berkualitas dan mengendalikan 

pertumbuhan penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan 

Keluarga Berencana diselenggarakan melalui 4 program pokok yaitu : 

program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, program 

ketahanan dan pemberdayaan keluarga, program kesehatan reproduksi 

remaja, dan program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas 

(BKKBN, 2008). 

2.1.1.4 Visi dan Misi 

BKKBN telah menetapkan suatu visi yaitu seluruh keluarga ikut 

KB. Visi tersebut diharapkan nantinya dapat menjadi fasilitator, 

inspirator, dan penggerak program KB nasional sehingga seluruh 

keluarga Indonesia dapat menerima ide KB tersebut melalui pencapaian 

misi mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera (BKKBN, 2008). 
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2.1.1.5 Sasaran 

Sasaran terdiri atas sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran 

langsung yaitu pasangan yang wanitanya berusia antara 15-49 tahun, 

karena pasangan kelompok ini aktif melakukan hubungan seksual yang 

dapat mengakibatkan kehamilan. Pasangan tersebut diharapkan secara 

bertahap menjadi peserta KB sehingga memberi efek langsung 

penurunan fertilisasi.  Sedangkan sasaran tidak langsung yaitu 

kelompok remaja usia 15-19 tahun dan lembaga kemasyarakatan atau 

organisasi-organisasi pemerintah maupun swasta serta tokoh 

masyarakat dan pemuka agama (Suratun, 2008). 

2.1.2 Kontrasepsi 

2.1.2.1 Definisi Kontrasepsi 

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti melawan 

atau mencegah dan konsepsi yang artinya pertemuan antara sel telur dan 

sel sperma yang dapat berakibat terjadinya kehamilan. Jadi kontrasepsi 

adalah menghindari atau mencegah pertemuan antara sel telur dengan 

sperma agar tidak terjadi kehamilan (Suratun, 2008). 

2.1.2.2 Macam Metode Kontrasepsi 

 

Tabel 1. Macam Metode Kontrasepsi 

(Sumber : BKKBN & Kemenkes RI, 2012) 

NON HORMONAL HORMONAL 

1.Progestin: pil, injeksi dan 

implan 

2.Kombinasi: pil dan injeksi 

 

 

1.Metode Amenore Laktasi 

(MAL) 

2.Kondom 

3.Alat Kontrasepsi Dalam 

Rahim (AKDR) 

4.Kontrasepsi Mantap 

(Tubektomi dan Vasektomi) 
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A. Pil 

 

Pil mudah dipakai, nyaman, tidak mengganggu siklus 

menstruasi, tidak memerlukan pemeriksaan panggul, tidak 

mengganggu aktivitas hubungan seksual, dan akan efektif jika 

diminum setiap hari pada waktu yang sama,. Akan tetapi dalam 

beberapa hari pertama pemakaian pil akan muncul mual, pusing, 

letih, sedikit perdarahan, dan bila lupa satu pil saja dapat terjadi 

kegagalan dalam pemakaiannya (Hartanto, 2011). 

B. Suntikan  

 

Suntikan memiliki beberapa keuntungan yaitu tidak 

mengganggu laktasi, sangat efektif dalam mencegah kehamilan 

(0,3 kehamilan per 100 perempuan dalam satu tahun pertama), 

dapat digunakan oleh perempuan usia >35 tahun sampai 

perimenopause, dan membantu menurunkan kejadian penyakit 

jinak payudara. Sementara untuk kekurangannya muncul pusing, 

mual, bercak perdarahan, mengubah siklus menstruasi, 

penurunan atau pertambahan berat badan yang menyolok, dan 

terlambat kembalinya kesuburan setelah penghentian pemakaian 

(Hartanto, 2011). 

C. Implan 

 

Kelebihan implan adalah kontrasepsi yang sangat efektif 

karena memiliki kegagalan 0,2-1,0 kehamilan per 100 

perempuan, daya guna tinggi, pengembalian tingkat kesuburan 

yang cepat, perlindungan jangka panjang (sampai 5 tahun), dan 
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tidak mengganggu kegiatan ASI maupun sanggama. Tetapi 

memiliki keterbatasan yaitu membutuhkan tindakan minor untuk 

insersi dan pencabutan, klien tidak dapat menghentikan sendiri 

pemakaiannya dan tidak mencegah infeksi menular seksual 

(BKKBN dan Kemenkes RI, 2012). 

D. Metode Amenore Laktasi (MAL)

Metode Amenore Laktasi memiliki keuntungan yaitu tidak

memakai biaya, tidak memerlukan pengawasan medis, obat atau 

alat, efektivitas tinggi, tidak mengganggu senggama, dan tidak 

ada efek samping secara sistemik,. Sedangkan keterbatasannya 

yaitu perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar menyusui 

dalam 30 menit pasca persalinan, efektif hanya sampai 6 bulan 

atau kembalinya haid, tidak melindungi terhadap IMS (BKKBN 

dan Kemenkes RI, 2012). 

E. Kondom

Kondom efektif dalam mencegah kehamilan bila digunakan

dengan benar. Kelebihannya ialah tidak mengganggu produksi 

ASI dan kesehatan klien, murah, dapat dibeli secara umum dan 

tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. 

Tetapi dalam pemakaiannya mengurangi sentuhan langsung, 

harus selalu tersedia setiap kali berhubungan dan pembuangan 

kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal 

limbah (BKKBN dan Kemenkes RI, 2012). 
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F. Kontrasepsi Mantap 

 

Kontrasepsi mantap terdiri dari 2 jenis, yaitu tubektomi 

merupakan metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela 

bagi seorang wanita dengan cara mengikat dan memotong atau 

memasang cincin tuba falupii, sehingga ovum tidak dapat 

bertemu dengan sperma dan vasektomi yaitu prosedur klinik 

dengan cara mengoklusi vasa deferensia sehingga alur 

transportasi sperma terhambat (BKKBN dan Kemenkes RI, 

2012). 

2.1.3 AKDR 

 2.1.3.1 Definisi  

AKDR adalah kontrasepsi yang mencegah kehamilan secara 

efektif, aman, dan reversible dengan memasukan suatu alat plastik atau 

logam kecil melalui kanalis servikalis ke uterus bagi wanita tertentu 

terutama yang sudah pernah melahirkan dan tidak terjangkit PMS 

(Suratun, 2008). 

2.1.3.2 Jenis 

Tiga jenis AKDR yang tersedia saat ini adalah Cu T 380A dan 

levonogestrel-releasing intra uterine devices (LNG-IUDs) yang terdiri 

dari 20 mcg yang dikeluarkan per 24 jam (mirena) dan dosis yang lebih 

kecil 14 mcg per 24 jam (Skyla). AKDR tembaga pertama kali 

dikembangakan tahun 1960 sampai 1970an dan Cu T 380A pertama 

kali disetujui oleh United States Food and Drug Administration (FDA) 

pada tahun 1984. Penggunaan Cu T 380A pertama kali adalah untuk 4 
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tahun saja, kemudian diperpanjang sampai 10 tahun pada tahun 1994 

(Rowe et al, 2016). 

 

      

       Gambar 1. AKDR jenis Cu T 380A  

            (Sumber: (Nowitzki et al, 2015) 

 

Pengembangan AKDR progesterone dimulai pada tahun 

1970an dan menghasilkan antara lain dalam persetujuan peraturan obat 

di Finlandia tahun 1990 dimana AKDR dengan 52 mg LNG (mirena) 

yang melepaskan 20 mcg perhari dapat efektif selama 5 tahun. US FDA 

baru menyetujui LNG 20 mcg yang efektif selama 5 tahun pada tahun 

2000. Tahun 2014 FDA menyetujui AKDR dengan 13,5 mg LNG-IUD 

dan ditahun 2015 52 mg LNG-IUDs (liletta). Yang mana Skyla dan 

lilleta efektif selama 3 tahun (Rowe et al, 2016). 

 

Gambar 2. AKDR jenis Mirena 

(Sumber : Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc, 2015) 
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   Gambar 3. AKDR jenis Skyla 

(Sumber : (Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc, 2016) 

 

Angka kegagalan di tahun pertama untuk Cu T 380A 0,6-0,8%, 

mirena 0,2%, dan Skyla 0,9%. Setelah penghentian pemakaian Cu T 

380A, pengguna akan kembali normal menjadi subur kembali dengan 

tingkat kehamilan 82% pada 1 tahun pertama setelah pelepasan dan 

89% pada 2 tahun setelah pelepasan. Sedangkan untuk Skyla tingkat 

kehamilan setelah dilakukan pelepasan AKDR adalah 77%. Meskipun 

dengan meningkatnya harga AKDR, mereka merupakan salah satu 

bentuk kontrasepsi yang paling efektif untuk jangka panjang (Hardeman 

and Weiss, 2014). 

2.1.3.3 Mekanisme Kerja 

  

Mekanisme kerja secara pasti dari AKDR belum diketahui. Ada 

beberapa mekanisme kerja AKDR yang telah diajukan : 

1. Timbulnya reaksi radang lokal non-spesifik di dalam cavum uteri 

yang mengakibatkan implantasi sel telur yang telah dibuahi 

terganggu dan dapat mengakibatkan lysis dari spermatozoa/ovum 

dan blastocyst. 
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2. Produksi lokal prostaglandin yang meninggi, yang dapat 

menyebabkan terhambatnya implantasi. 

3. Pergerakan ovum di dalam tuba falopii yang bertambah cepat. 

4. Immobilisasi spermatozoa saat melewati cavum uteri. 

5. Terlepasnya blastocyst yang telah berimplantasi di dalam 

endometrium.  

6. Untuk AKDR yang mengandung Cu :  

a. Cu menghambat reaksi carbonic anhydrase sehingga tidak 

memungkinkan untuk terjadinya implantasi . 

b. Mengganggu pengambilan estrogen endogenous oleh mukosa uterus. 

c. Mengganggu jumlah DNA dalam endometrium. 

d. Mengganggu metabolism glikogen. 

b. Untuk AKDR yang mengandung progesterone: 

a. Timbul penekanan terhadap endometrium dan terganggunya proses 

implantasi akibat adanya gangguan proses pematangan proliferatif-

sekretoir. 

b. Lendir serviks menjadi lebih kental/tebal (Hartanto, 2011). 

2.1.3.4 Keuntungan dan Keterbatasan 

AKDR memiliki keuntungan yaitu segera efektif setelah 

pemasangan, klien tidak perlu lagi mengingat-ingat, tidak ada efek 

samping hormonal, merupakan metode jangka panjang dengan 

efektivitas tinggi, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dan 

dapat dipasang segera pasca persalinan dan pasca abortus apabila tidak 

terjadi infeksi. Tetapi AKDR juga memiliki keterbatasan yaitu tidak 
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baik digunakan pada klien yang suka berganti pasangan sebab AKDR 

tidak mencegah IMS, klien juga tidak dapat melepas AKDR sendiri, 

diperlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis, dan klien 

harus memeriksa posisi benang AKDR dengan cara memasukkan 

jarinya ke dalam vagina, namun sebagian perempuan tidak mau 

melakukan ini (BKKBN dan Kemenkes RI, 2012). 

2.1.3.5 Efek samping 

Efek samping AKDR mencakup perdarahan uterus abnormal, 

dismenore, ekspulsi, atau perforasi uterus. Akan tetapi dengan 

penggunaan yang lama serta usia akseptor yang meningkat maka 

frekuensi kehamilan, ekspulsi dan komplikasi perdarahan menurun. 

Kista ovarium fungsional lebih sering terjadi pada bulan-bulan awal 

penggunaan LNG-IUD namun biasanya dapat sembuh spontan . Efek 

samping lain yang dapat terjadi yaitu infeksi pelvis, kehamilan ektopik, 

anemia, dispareuni, leukorea, bercak menstruasi, nyeri dan keram, 

vaginitis, darah menstruasi lebih banyak dan lebih lama, dan reaksi 

alergi pada kulit (Cunningham et al, 2013). 

2.1.3.6 Indikasi 

AKDR dapat dianggap sebagai metode kontrasepsi pilihan 

pertama bagi wanita monogami, bahkan apabila ia nulipara. AKDR 

sangat sesuai untuk wanita yang mengalami kesulitan menggunakan 

metode kontrasepsi yang memerlukan kepatuhan. AKDR juga 

menawarkan kontrasepsi efektif jangka panjang bagi mereka yang 

mungkin sudah melengkapi keluarga mereka tetapi ingin menghindari 
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atau menunda sterilisasi. AKDR yang mengandung tembaga, tetapi 

bukan melepaskan hormon, sangat efektif sebagai kontrasepsi darurat 

(Glaiser, 2006). 

2.1.3.7 Kontraindikasi 

Kontraindikasi absolut pemakaian AKDR adalah kehamilan dan 

peradangan pelvik aktif. Ada pula yang memasukan sangkaan 

carcinoma cervicis uteri, carcinoma corporis uteri sebagai 

kontraindikasi absolut. Kontraindikasi relatif antara lain ialah tumor 

ovarium, kelainan uterus (fibroid, polip dan sebagainya), gonorrhea, 

cervicitis, kelainan haid, dysmenorrhea, stenosis canalis cervicalis dan 

panjang uteri yang kurang dari 6,5 cm (Prawiroharjo, 2005). 

2.1.4 Pemasangan AKDR 

2.1.4.1 Pasca Persalinan 

 

Pasca persalinan adalah salah satu waktu kritis ketika seorang 

wanita dan bayi yang baru dilahirkannya membutuhkan pelayanan 

kesehatan yang special dan terintegrasi karena angka kesakitan dan 

angka kematian selama periode ini cukup tinggi. Penelitian 

menunjukkan bahwa wanita hamil yang sudah hamil kembali dalam 

rentang waktu 24 bulan semenjak persalinan sebelumnya memiliki 

risiko untuk mengalami aborsi, bayi premature, perdarahan pasca 

persalinan, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kematian bayi dan 

bahkan kematian ibu sendiri (Shukla et al, 2012). 

Pasca persalinan adalah periode penyesuaian setelah kehamilan 

dan persalinan ketika perubahan anatomi dan fisiologis kehamilan 
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dicadangkan dan tubuh kembali ke keadaan normal seperti sebelum 

hamil. Fundus uteri tepat berada dibawah umbilicus setelah melahirkan 

plasenta. Rahim itu sendiri beratnya sekitar 1 kg dan ukurannya kira-

kira 20 minggu kehamilan berukuran 25 cm dan 30 cm dari leher rahim 

ke fundus. Selama 12 jam pertama pasca persalinan, kontraksi uterus 

teratur, kuat dan terkoordinasi. Intensitas, frekuensi dan keteraturan 

kontraksi akan menurun setelah hari pertama pasca persalinan. Hari 

berikutnya sebagai involusi uterus, dindingnya datang bersama-sama 

secara bertahap (The Acquire Project, 2008). 

Gambar 4. Uterus normal 

( Sumber : The Acquire Project, 2008) 
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Gambar 5. Uterus pasca persalinan  

(Sumber : The Acquire Project, 2008) 
 

Pemasangan AKDR pasca persalinan lebih banyak memberikan 

keuntungkan bila dibanding AKDR masa interval. Wanita yang 

menggunakan AKDR pasca persalinan melaporkan bahwa mereka 

merasa lebih nyaman dan lebih sedikit efek samping (Singh et al, 

2016). Pemasangan AKDR pasca persalinan memiliki keuntungan 

diantaranya pasca persalinan adalah periode dimana pasien termotivasi 

untuk menggunakan kontrasepsi, rasa sakit lebih sedikit karena pada 

kondisi ini serviks masih berdilatasi dan masih terdapat efek dari 

analgetik persalinannya, dan digunakan untuk pasien-pasien yang ingin 

follow-up dalam waktu dekat. Tetapi pemasangan AKDR pasca 

persalinan ini memiliki insidensi ekspulsi yang lebih tinggi 

dibandingkan pemasangan AKDR masa interval (Milton, 2015). 
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Waktu pemasangan, konseling dan keahlian tenaga medis adalah 

faktor penting dalam pemasangan AKDR pasca persalinan. Waktu 

pemasangan nantinya akan berpengaruh terhadap kejadian ekspulsi. 

Idealnya pemasangan AKDR pasca persalinan dilakukan dalam 10 

menit pasca melahirkan plasenta atau sampai dengan 48 jam pasca 

melahirkan. Pemasangan AKDR pasca persalinan tergolong aman dan 

efektif (Shukla et al, 2012). 

Sampai sekarang, tidak ada alat yang didesain khusus untuk 

pemasangan AKDR pasca persalinan. Tetapi terdapat 2 metode dalam 

pemasangannya, yaitu pemasangan secara manual dan pemasangan 

dengan bantuan forsep. Pemasangan manual adalah pemasangan 

dimana provider membuka AKDR dari bungkusnya dan meletakannya 

di jari mereka sebelum dilakukan peletakan AKDR ke fundus uteri. 

Sedangkan pemasangan dengan forsep adalah pemasangan dimana 

provider membuka AKDR dari bungkusnya dan memegang AKDR 

dengan forsep kemudian baru meletakkannya pada fundus uteri (Singh 

et al, 2016). 

 

Gambar 6. Penyisip AKDR pasca persalinan  

(Sumber : Singh et al, 2016) 
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2.1.4.2 Masa Interval 

 

AKDR masa interval adalah AKDR yang dipasang selama 

siklus haid atau menunggu 6-8 minggu setelah melahirkan. Idealnya 

pemasangan AKDR dilakukan dalam 7 hari pertama siklus menstruasi 

untuk menurunkan risiko terjadinya kehamilan. Pemasangan AKDR 

selama masa menstruasi dianjurkan karena beberapa alasan yaitu kecil 

kemungkinan adanya kehamilan, serviks lebih lunak dan os internus 

sedikit terbuka, kemungkinan pemasangan lebih mudah dan perdarahan 

setelah pemasangan tersamar dengan darah menstruasi. Dan juga 

pemasangan AKDR selama fase folikular lebih dianjurkan untuk 

mengurangi rasa sakit dan perdarahan daripada pemasangan pada fase 

luteal. Walaupun sebenarnya pemasangan yang dilakukan pada fase 

folikular memiliki risiko yang tinggi untuk terjadi ekspulsi 

dibandingkan pemasangan fase luteal dan sebagian wanita tidak senang 

apabila diperiksa saat menstruasi (Milton, 2015). 

Data sekarang menunjukkan bahwa pemasangan IUD antara 

siklus hari 12 sampai 17 menunjukan hasil tingkat kelanjutan 

pemakaian AKDR yang lebih besar. Pusat pengendalian dan 

pencegahan penyakit mengkaji data lebih dari 9000 pemasangan Cu 

T200 dan menemukan bahwa AKDR yang dipasang setelah hari siklus 

ke 11 lebih sedikit yang dilakukan pelepasan selama 2 bulan pertama 

penggunaan. Pemasangan setelah hari ke 17 mengakibatkan lebih 

banyak pelepasan AKDR akibat nyeri, perdarahan atau kehamilan yang 

tidak disengaja (Sonalkar, 2016).  
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Komplikasi yang banyak terjadi pada pemasangan AKDR masa 

interval adalah perdarahan. Perdarahan itu sendiri merupakan penyebab 

utama dilakukannya pelepasan AKDR masa interval bila dibandingkan 

dengan AKDR pasca persalinan. Penyebab lain dilakukannya pelepasan 

AKDR adalah nyeri dan pelvic inflammatory diseases (PID). Bila 

dibandingkan dengan AKDR pasca persalinan, AKDR masa interval 

lebih berisiko mengalami infeksi atau endometritis, perdarahan dan 

perforasi uterus. Tetapi risiko tersebut akan berefek juga terhadap 

AKDR pasca persalinan sampai uterusnya kembali keukuran normal 

(Gupta et al, 2013). 

Pemasangan AKDR masa interval lebih sulit dilakukan bila 

dibandingkan dengan AKDR pasca persalinan. Hal ini karena pada 

pasca persalinan uterus dalam posisi yang besar sehingga pemasangan 

AKDR akan lebih mudah. Kapasitas uterus yang lebih besar bila 

dibandingkan AKDR masa interval menyebabkan tali AKDR akan lebih 

sulit untuk dilihat, sedangkan tali pada AKDR masa interval akan 

mudah dilihat karena uterus berada dalam ukuran normal (Lucksom et 

al, 2015). 

2.1.4.3 Cara Pemasangan 

Sebelum pemasangan, dilakukan beberapa langkah procedural. 

Semua kontraindikasi diidentifikasi dan jika tidak ada maka wanita 

tersebut diberikan konseling dan dibuat izin tertulis. Untuk menentukan 

posisi dan ukuran uterus dilakukan pemeriksaan pelvik bimanual 
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terlebih dahulu. Semua abnormalitas dievaluasi karena dapat menjadi 

kontraindikasi pemasangan AKDR (Cunningham et al, 2013). 

Permukaan serviks dibersihkan dengan larutan anti septik, serta 

harus digunakan peralatan dan AKDR yang steril. Sebuah tenakulum 

diletakkan pada bibir serviks dan kanalis serta rongga uterus diluruskan 

dengan menggunakan traksi ringan. Uterus kemudian disonde untuk 

menentukan arah dan kedalaman rongga uterus AKDR dimasukkan 

kedalam tabung penyisipan tidak lebih dari 5 menit sebelum 

pemasangan. Bulatan plastik biru pada bagian luar tabung penyisip 

diposisikan dari ujung AKDR sesuai dengan panjang uterus. Lengan 

AKDR harus terletak pada bidang yang sama dengan bidang datar 

bulatan biru. Lalu selanjutnya, tabung penyisip yang berisi AKDR 

dimasukkan kedalam endometrium. Bahan peyisip putih yang panjang 

dan keras berbatasan dengan dasar AKDR. Ketika bulatan biru 

berkontak dengan serviks, penyisipan dihentikan. Untuk melepaskan 

lengan AKDR, batang putih keras didalam tabung penyisip ditahan 

ketika tabung penyisip ditarik tidak lebih dari 1 cm. Tabung penyisip, 

bukan batang penyisip kemudian secara hati-hati digerakkan keatas 

menuju puncak uterus sampai terasa sedikit resistensi. Selama 

penyisipan, batang penyisip yang kadang-kadang bergerak maju. Tarik 

batang putih keras dan kemudian tabung penyisip. Akhirnya benang 

yang harus terlihat keluar dari serviks dipotong sehingga tertinggal 3-4 

cm yang masuk ke vagina (Cunningham et al, 2013). 
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Pada saat menggunakan tenakulum untuk memegang servik, 

menggunakan tenakulum untuk meluruskan sumbu uterus, memasukan 

kateter dan tabung penyisipan AKDR, dan pada akhirnya memasukan 

AKDR akan terasa sakit. Faktor yang memperburuk rasa sakit tersebut 

adalah nulipara, umur lebih dari 30, sudah lama tidak hamil, dan tidak 

menyusui. Obat yang biasa digunakan contohnya seperti non steroid 

anti inflammatory drugs  (NSAID), misoprostol dan lidocaine tidak 

efektif dalam mengurangi rasa sakit tersebut. Euterctic mixture of local 

anasthetics (EMLA) adalah anastesi local yang mengandung 25 mg 

lidocaine dan 35 mg prilocaine pergram. Kream EMLA 5% sebagai 

anastesi topical pada servik sebelum dilakukan pemasangan AKDR 

dapat mengurangi rasa sakit selama prosedur pemasangannya. EMLA 

mengurangi rasa sakit dengan mekanisme memblok nervus sacral 2, 3 

dan 4 (Tavakolian et al, 2015). 

Setelah dilakukan pemasangan, pengguna harus mengecek 

AKDR nya 3-6 minggu setelah AKDR tersebut dipasang. Pengguna 

harus menghubungi dokter atau perawat jika memiliki masalah, 

pertanyaan atau ingin melepas AKDR. Sangat penting untuk mencari 

nasihat jika pengguna merasa dirinya berisiko mendapatkan infeksi 

menular seksual karena hal ini dapat menyebabkan infeksi panggul 

(Public Health England, 2015). 

Ultrasonografi adalah metode awal yang paling umum dari 

evaluasi karena efektivitas biaya, kurangnya radiasi pengion, dan lebih 

detail dalam melihat anatomi panggul. Batangnya biasanya mudah 
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diidentifikasi pada standar dua dimensi (2D) transvaginal 

ultrasonografi (TVUS) sebagai struktur echogenic linear. Lengan 

AKDR tembaga sepenuhnya echogenic, sedangkan lengan AKDR-LNG 

hanya echogenic di proksimal dan distal ujung, dengan karakteristik 

posterior sentral  akustik membayangi gambar melintang. Tiga dimensi 

(3D) rekonstruksi semakin sering digunakan, terutama dalam tampilan 

koronal, yang memungkinkan untuk lebih berhati-hati dalan evaluasi 

posisi lengan (Nowitzki et al, 2015). 

 

Gambar 7. USG 3D AKDR tembaga potongan koronal 

(Sumber :Nowitzki et al, 2015) 

 

2.1.5 Efektivitas Pemasangan AKDR 

Seberapa besar keefektifan berbagai kontrasepsi tergantung dari berapa 

usia pengguna, seberapa sering melakukan seks dan seberapa patuh pengguna 

mengikuti instruksi yang di berikan. Bila seratus wanita yang aktif seksual 

tidak menggunakan kontrasepsi apapun 80-90 akan hamil dalam setahunnya. 

Ada perbedaan dari masing-masing tipe AKDR. AKDR yang baru 
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mengandung lebih banyak tembaga dan lebih efektif (99% efektif). Ini berarti 

setidaknya kurang dari 2 wanita dari 100 akan hamil dalam 5 tahun. AKDR 

yang lama mengandung sedikit tembaga dan sedikit lebih tidak efektif dari 

AKDR yang baru. AKDR adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Semua 

kontrasepsi jangka panjang sangat efektif karena ketika kontrasepsi tersebut 

digunakan pengguna tidak harus megingat untuk mengambil atau 

menggunakan AKDR  (Public Health England, 2015). 

Faktor yang mempengaruhi efektivitas AKDR antara lain : 

1. Faktor AKDR  

Dilihat dari bentuk, ukuran, mengandung Cu atau progesteron 

2. Faktor akseptor  

Dilihat dari umur, paritas dan frekuensi sanggama. Makin tua usia, makin 

rendah angka kehamilan, ekspulsi dan pengangkatan atau pengeluaran 

AKDR. Makin muda usia, terutama multigravida, makin tinggi angka 

ekspulsi dan pengeluaran AKDR 

3. Faktor waktu pemasangan  

Waktu pemasangan AKDR yaitu masa interval, post partum, post abortus 

dan post coital yang dapat berpengaruh pada efektivitas AKDR 

4. Faktor teknik pemasangan  

5. Faktor tenaga medis yang memasang (Hartanto, 2004). 

Dari uraian diatas maka efektivitas dari AKDR tergantung pada variable 

administrative, termasuk kemudahan insersi, pengalaman pemasangan, 

kemungkinan ekspulsi dari pihak aseptor, kemampuan akseptor untuk 



26 
 

mengetahui terjadinya ekspulsi dan kemudahan akseptor untuk mendapatkan 

pertolongan medis (Hartanto, 2004). 

Efektivitas AKDR dinyatakan melalui angka kontinuitas yaitu berapa 

lama AKDR tinggal in-utero tanpa ekspulsi spontan, 

pengangkatan/pengeluaran karena alasan medis atau pribadi dan terjadinya 

kehamilan (Handayani 2010). Ekspulsi adalah kejadian dimana AKDR tidak 

berada di bagian semestinya yakni di bagian fundus uteri bahkan sampai 

keluar dari rahim melalui introitus vagina. Persalinan adalah faktor risiko 

untuk terjadinya ekspulsi karena pada saat ini serviks masih berdilatasi.  

(Sucak et al, 2015).  Pengeluaran AKDR dapat dilakukan karena alasan medis 

seperti adanya infeksi, ekspulsi, perforasi, kehamilan, nyeri, peningkatan 

darah menstruasi, menstruasi yang tidak teratur, amenore dan lain-lain 

(Dickerson et al, 2013).  

Infeksi dapat terjadi selama 20 hari pertama setelah dilakukan 

pemasangan AKDR. Tanda-tanda infeksi dapat dilihat dari adanya demam 

dan discharge yang bau dari vagina. Perforasi juga dapat terjadi ditandai 

dengan nyeri tetapi sering tanpa gejala. Jika hal ini terjadi, pencabutan AKDR 

harus dilakukan dengan operasi (Public Health England, 2015).  Nyeri juga 

menjadi alasan untuk dilakukan pengeluaran AKDR meliputi nyeri saat 

menstruasi, nyeri saat hubungan seksual dan nyeri yang berkepanjangan 

(Teva Women’s Health Inc, 2014). Nyeri terjadi akibat iritasi dinding uterus 

oleh lengan transversal AKDR, kontraksi uterus yang meningkat dalam 

usahanya mengeluarkan benda asing dan peninggian kadar prostaglandin dari 

endometrium yang menyebabkan kontraksi uterus (Glaiser, 2006). 
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Perubahan siklus menstruasi umumnya terjadi pada 3 bulan pertama dan 

akan berkurang setelah 3 bulan, hal ini diakibatkan oleh enzim-enzim yang 

merusak protein dan mengaktivasi penghancuran bekuan-bekuan darah 

(plasminogen activator) terkumpul dalam jaringan endometrium yang 

berhubungan dengan AKDR (Hartanto, 2004). Enzim-enzim ini 

menyebabkan bertambahnya aktivitas fibrinolitik, yaitu pemisahan fibrin 

yang membentuk bagian-bagian bekuan darah. Maka terjadilah pengeluaran 

darah yang bertambah banyak dan menstruasi yang terjadi pada akseptor 

lebih cepat (Glaiser, 2006). 
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2.2 Kerangka Penelitian 

2.2.1 Kerangka Teori 

Gambar 8. Kerangka Teori 

Sumber : BKKBN dan Kemenkes RI (2012), Hartanto (2004) 
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2.2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Kerangka Konsep 

 

2.2.3 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan antara 

pemasangan AKDR pasca persalinan dan masa interval. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dekriptif analitik yaitu suatu 

metode dalam penelitian status kelompok manusia dengan tujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 

2003). 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian  

3.2.1. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksakan pada Bulan September – November 2016.  

3.2.2. Tempat Penelitian  
 

Penelitian ini dilaksanakan di bagian kebidanan Puskesmas Kedaton 

dan RSUD Abdul Moeloek Lampung. 

3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau 

obyek penelitian yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiono, 2006). Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh wanita 

PUS yang menggunakan alat kontrasepsi AKDR jenis Copper T 380A di 
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wilayah Bandar Lampung tahun 2016 dengan populasi terjangkau yaitu 

wanita PUS yang menggunakan AKDR pasca persalinan di RSUD Abdul 

Moeloek dan wanita PUS yang menggunakan AKDR masa interval di 

Puskesmas Kedaton Bulan September hingga November tahun 2016. 

Subyek dimasukkan dalam penelitian ini jika memiliki kriteria inklusi. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah :  

1. Wanita usia subur yang menggunakan AKDR jenis Copper T 380A pasca 

persalinan antara 20- 46 tahun.  

2. Wanita usia subur yang menggunakan AKDR jenis Copper T 380A masa 

interval antara 20- 46 tahun. 

3. Wanita yang masih aktif seksual.  

4. Wanita yang mampu berkomunikasi dengan baik.  

Subyek dikeluarkan dari penelitian ini jika memiliki kriteria eksklusi. 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :  

1. Akseptor AKDR yang tidak bersedia untuk menjadi responden penelitian. 

2. Menderita penyakit diabetes melitus/ hipertensi/ stroke/ penyakit jantung/ 

masalah psikis. 

3.3.2 Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2006). Pengambilan sampel 

dilakukan dengan consecutive sampling yaitu semua sampel yang memenuhi 

syarat yang datang ke suatu tempat misalnya klinik atau rumah sakit yang 

akan dijadikan sampel penelitian sampai jumlah sampel yang dibutuhkan 

terpenuhi serta berdasarkan waktu pengumpulan data yang tersedia 
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(Swarjana, 2012). Dengan persamaan besar sampel analitik kategorik (Dahlan 

2014) yaitu: 

 𝑛1 = 𝑛2 = (
𝑍∝√2𝑃𝑄+ 𝑍𝛽√𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2

𝑃1−𝑃2
)

2

   

 = (
1,96 √2(0,5)(0,5)+ 1,282√(0,8)(0,2)+(0,2)(0,8)

0,8−0,2
)

2

= 12     

Keterangan : 

Zα : deviat baku alfa    Zβ : deviat baku beta 

P  : (P1+P2)/2    Q : 1-P 

P1 : Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya 

P2 : Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgment peneliti 

Q1 : 1-P1     Q2 : 1-P2 

Jadi besar sampel menurut rumus diatas adalah ± 12 sampel pada setiap 

kelompok dengan total sampel 24 sampel. Jumlah sampel ditambah 10% untuk 

menghindari kesalahan analisis akibat adanya drop out. 

3.4 Desain Penelitian  

Desain penelitian ini adalah cross-sectional, yaitu suatu penelitian untuk 

mempelajari dinamik korelasi antara faktor-faktor risiko dengan cara pendekatan, 

observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2010). 

Desain penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan efektivitas 

pemasangan AKDR pasca persalinan dan masa interval. 

3.5. Identifikasi Variabel  

3.5.1. Variabel Independen  

Variabel independen pada penelitian ini yaitu waktu pemasangan 

AKDR (pasca persalinan dan masa interval). 
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3.5.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen pada penelitan ini adalah efektivitas pemasangan 

AKDR pasca persalinan dan masa interval. 

3.6. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah alat untuk membatasi ruang lingkup atau 

pengertian variabel-variabel yang diteliti juga bermanfaat untuk mengarahkan 

kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel – variabel yang 

bersangkutan serta pengembangan instrument / alat ukur (Notoatmodjo, 2010). 

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel. 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Alat ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

1 Dependen : 

Efektivitas 

pemasangan 

AKDR  

Efektivitas 

pemasangan 

AKDR Jenis 

Copper T 380A  

yang dinilai 

melalui besarnya 

ekspulsi, kasus 

pencabutan 

karena alasan 

medis dan 

kejadian 

kehamilan yang 

dinilai saat follow 

up 3 minggu 

setelah 

pemasangan 

Kuisioner  Observasi 

dan 

wawancara 

efektivitas 

pemasangan 

AKDR  

1 : efektif 

0 : tidak 

efektif 

Nomi-

nal 

2 Variabel 

Independen : 

Waktu 

pemasangan 

AKDR 

Waktu 

pemasangan 

AKDR yaitu 

pasca persalinan 

(10 menit setelah 

melahirkan) dan 

masa interval 

(selama siklus 

haid)  

Rekam 

medis 

Observasi 

waktu 

pemasangan 

1 : 

pemasangan 

pasca 

persalinan 

2 : 

pemasangan 

masa interval 

Nomi-

nal 
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3.7 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, lembar 

persetujuan, form data isian subyek, kuisioner dan rekam medis. 

3.8 Cara Kerja Penelitian 

Pada penelitian ini, sumber data diambil menggunakan data primer dan 

data sekunder yang didapat dari rekam medis yang meliputi:  

a. Pengajuan dan penilaian Ethical Clearance oleh komisi etik penelitian FK

Unila

b. Pengurusan izin penelitian di RSUD Abdul Moeloek lampung dan

Puskesmas Kedaton

c. Mendapatkan izin penelitian di RSUD Abdul Moeloek lampung dan

Puskesmas Kedaton

d. Menjelaskan tujuan penelitian kepada calon responden

e. Meminta kesediaan calon responden untuk menjadi sample penelitian

melalui pengisian kertas informed consent

f. Melakukan observasi dan wawancara pada saat pasien follow up 3 minggu

setelah pemasangan dengan pengisian kuisioner

g. Setelah mendapatkan jawaban dari responden dilakukan pengolahan data

h. Melakukan analisis data

i. Membuat kesimpulan

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya 

akan diubah kedalam bentuk table-tabel, kemudian diolah menggunakan 
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program statistik. Proses pengolahan data menggunakan program komputer 

ini terdiri beberapa langkah: 

a. Coding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang dikumpulkan

selama penelitian kedalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis.

b. Scoring, yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan

untuk memperoleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini urutan pemberian

skor berdasarkan tingkatan jawaban yang diterima dari responden.

c. Data entry, memasukkan data kedalam komputer.

d. Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap data yang

telah dimasukkan kedalam komputer.

e. Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh computer kemudian

dicetak.

3.9.2 Analisis Data 

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan 

menggunakan program statistik dimana akan dilakukan 2 macam analisa data, 

yaitu analisa univariat dan analisa bivariat. 

a. Analisa Univariat

Analisa ini digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi variabel

bebas dan variabel terikat. 

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan 

uji statististik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 

Fisher Exact.  
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Fisher Exact merupakan salah satu uji nonparametrik yang digunakan 

untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal atau 

ordinal dan sebagai uji alternatif Chi-square untuk tabel silang (kontingensi) 

2 x 2 dengan ketentuan terdapat sel yang nilai harapan (E) kurang dari 5 

(Dahlan, 2014). 

Uji signifikan antara data yang diobservasi dengan data yang diharapkan 

dilakukan dengan batas kemaknaan (α=0,05) yang artinya apabila diperoleh 

p<α, berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dan bila nilai p>α, berarti tidak ada hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat (Dahlan, 2014). 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak ada perbedaan efektivitas antara pemasangan AKDR pasca

persalinan dan masa interval.

2. Efektivitas pemasangan AKDR pasca persalinan sebesar 91,7% pada

penelitian ini.

3. Efektivitas pemasangan AKDR masa interval sebesar 83,3% pada

penelitian ini

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan khususnya tentang kontrasepsi AKDR serta dapat

memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat bahwa kontrasepsi

AKDR aman dan efektif.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dan lingkup yang

lebih besar, meneliti semua faktor yang mempengaruhi efektivitas AKDR

dan waktu evaluasi yang lebih lama.



    

    
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

  

Allen D. 2009. Social Psicology as Social Process, Belmont: Cal. Wadsworth 

Publis hing Company.  

Balsarkar GD and Nayak A. 2015. Postpartum IUCD : Rediscovering a 

Languishing Innovation. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India. 

65(4):218–220. Available at: http://dx.doi.org/10.1007/s13224-015-0753-2 

Bhawan N. 2010. Postpartum IUCD Reference Manual. 1st ed. India: Ministry of 

Health and Family Welfare. 

Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 2015. Full prescribing information 

Mirena. Available at: www.mirena-us.com diakses tanggal 31 Mei 2016. 

Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 2016. Full prescribing information Skyla. 

Available at: www.skyla-us.com diakses tanggal 31 Mei 2016. 

BKKBN. 2015. Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: BKKBN. 

BKKBN. 2010. Peran BKKBN dalam Mendukung Pelaksanaan Program 

Jampersal. Jakarta: BKKBN. 

BKKBN. 2008. Rapat Kerja Program KB Nasional Jawa Tengah tahun 

2008 :Kebijakan dan Strategi Operasional Pencapaian Sasaran tahun 2008-

2009. Jawa Tengah: BKKBN. 

BKKBN dan Kemenkes RI. 2012. Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana 

Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan. Jakarta: BKKBN. 

Chen BA, Reeves MF, Creinin MD, and Schwarz MB. 2011. Postplacental or 

delayed levonorgestrel intrauterine device insertion and breast-feeding 

duration. NIH Public Access. 84(5):499–504. 

Chen, BA, Reeves MF, Hayes JL, Hohmann HL, Perriera LK, Creinin MD. 2010. 

Postplacental or Delayed Insertion of the Levonorgestrel Intrauterine Device 

After Vaginal Delivery. NIH Public Access. 116(5):1079–1087. 

Clinical Effectiveness Unit. 2010. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare 

Clinical Guidance Contraception for Women Aged Over 40 Years. 1st ed. 

England: Faculty of Sexual and Reproductive Health Care. 



53 
 

Cunningham, et al. 2013. Obstetri Williams. Edisi 23. Jakarta: EGC. 

Dagli SS and Demir T. 2015. Comparison of cervico-vaginal colonization among 

sexually active women by intrauterine device use. J Infect Dev Ctries. 

9(9):930–935. 

Dahlan M. 2014. Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Salemba 

Medika. 

Dickerson LM, et al. 2013. Satisfaction, Early Removal, and Side Effects 

Assosiated With Long Acting Reversible Contraception. 45(10):701–707. 

Gemzell-danielsson K, et al. 2015. The Effect of Age , Parity and Body Mass 

Index on the Efficacy , Safety , Placement and User Satisfaction Associated 

With Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems : 

Subgroup Analyses of Data From a Phase III Trial. PLOS ONE. 10(9):1–14. 

Glaiser A.  2006. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jakarta: EGC. 

Gupta A,Verma A, and Chauhan J. 2013. Evaluation of PPIUCD versus interval 

IUCD ( 380A ) insertion in a teaching hospital of Western U . P . Int J 

Reptod Contracep t Obstet Gynecol.  2(2):204–208. 

Hall AM and Kutler BA. 2016. Intrauterine contraception in nulliparous women : 

a prospective survey. J Fam Plann Reprod Health Care. 42:36–42. 

Hameed W, et al. 2015. Continuation rates and reasons for discontinuation of 

intra-uterine device in three provinces of Pakistan : results of a 24-month 

prospective client follow-up. Health Research Policy and Systems. 

13(53):38–45. Available at: http://dx.doi.org/10.1186/s12961-015-0040-9. 

Handayani S. 2010. Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka 

Rihana. 

Hardeman J and Weiss BD. 2014. Intrauterine devices: An update. American 

Family Physician. 89(6):445–450. 

Hartanto H. 2004. Keluarga berencana dan kontrasepsi. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan. 

Hartanto H. 2011. KB Keluarga berencana dan kontrasepsi. Jakarta: CV Mulia 

Sari. 

Kaislasuo J, Heikinheimo O, Lahteenmaki P, Suhonen S. 2015. Menstrual 

characteristics and ultrasonographic uterine cavity measurements predict 

bleeding and pain in nulligravid women using intrauterine contraception. 

Human Reproduction. 30(7):1580–1588. 

Kemenkes RI. 2014. Situasi dan Analisis Keluarga Berencana. Jakarta: 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Lemeshow S, et al. 1997. Adequacy of Sample Size in Health Studies. USA: John 



54 
 

Wiley and Sons Ltd. 

Lucksom PG, Kanungo BK, Sebastian N, Mehrorta R, Pradhan D, Upadhya R. 

2015. Comparative study of interval versus postpartum Cu-T insertion in a 

central referral hospital of North East India. Int J Reprod Contracept Obstet 

Gynecol.  4(1):47–51. 

Madden T, McNicholas C, Zhao Q, Secura GM, Eisenberg DL, Pelpert JF. 2014. 

Association of Age and Parity With Intrauterine Device Expulsion. NIH 

Public Access. 124(4):718–726. 

Menko kesra. 2013. Menko kesra harus ada sanksi tegas untuk daerah yang 

abaikan program KB. Tersedia di: 

http://www.menkokesra.go.id/content/menko-kesra-harus-ada-sanksi-tegas-

untuk-daerah-yang-abaikan-rogram-kb diakses tanggal 12 Mei 2016. 

Milton S. 2015. Intrauterine device insertion. Available at: 

http://emedicine.medscape.com/article/1998022-overview#a1 diakses 

tanggal 22 Mei 2016. 

Nazir M. 2003. Metode Penelitian. Edisi kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Ngo LL, Ward KK and Mody SK. 2016. Ketorolac for Pain Control With 

Intrauterine Device Placement: A Randomized Controlled Trial. Obstet 

Gynecol. 126(1):29–36. 

Notoatmodjo S. 2010. Dasar-dasar metodologi penelitian klinis. Edisi ketiga. 

Jakarta: Sagung Seto. 

Nowitzki KM, Hoimes ML, Chen B, Zheng LZ, Kim YH. 2015. Ultrasonography 

of intrauterine devices. Ultrasonography. 34(3): 83–194. 

Pitriani R dan Andriyani R. 2014. Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Normal. Edisi 

pertama. Yogyakarta: Deepublish. 

Prawiroharjo S. 2005. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono 

Prawiroharjo. 

Public Health England. 2015. Your Guide to the IUD. England: The Sexual Health 

Line FPA. 

Rowe P, et al. 2016. Safety and efficacy in parous women of a 52-mg 

levonorgestrel-medicated intrauterine device : a 7-year randomized 

comparative study. Contraception. 93(2016): 498–506.  

Sääv I, Stephansson O  and Gemzell-Danielsson K. 2012. Early versus Delayed 

Insertion of Intrauterine Contraception after Medical Abortion - A 

Randomized Controlled Trial. PLOS ONE. 7(11):1–6. 

Saifuddin A. 2006. Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi. Jakarta: 

Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo. 



55 
 

Septiasari, R. 2012. Efektivitas Pemasangan IUD post partum dan interval. 

Surabaya: Universitas Airlangga. 

Shukla M, Qureshi S, and Chandrawati. 2012. Post-placental intrauterine device 

insertion - A five year experience at a tertiary care centre in north India. 

Indian J Med Res. 136:432–435. 

Singh S, et al. 2016. A Dedicated Postpartum Intrauterine Device Inserter : Pilot. 

Global Health: Science and Practice. 4(1):132–140. 

Smith SA. 2015. The Use of Intrauterine Devices ( IUDs ) in Adolescents and 

Nulliparous Women : A Systematic Review. Women’s Health Care. 4(6):1–

7. 

Sonalkar S. 2016. Contraception. Available at: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279148/#contraception.toc-

intrauterine-devices diakses tanggal 27 Mei 2016. 

Stokes J. 2007. How to do media and cultural studies. Yogyakarta: PT Bentang 

Pustaka. 

Sucak A, Ozcan S, Celen S, Caglar T, Goksu G, Danisman N. 2015. Immediate 

postplacental insertion of a copper intrauterine device : a pilot study to 

evaluate expulsion rate by mode of delivery. BMC pregnancy & childbirth. 

15(202):1–6. 

Sugiono. 2006. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Suratun S. 2008. Pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi. Edisi 

ketiga. Jakarta: Trans Info Media. 

Swarjana IK. 2012. Metodelogi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta: Andi Offset. 

Tavakolian S, Doulabi MA, and Baghban AA. 2015. Lidocaine-Prilocaine Cream 

as Analgesia for IUD Insertion : A Prospective , Randomized , Controlled , 

Triple Blinded Study. Global Journal of Health Science. 7(4):399–404. 

Teva Women’s Health Inc. 2014. Intrauterine Copper Contraceptive. USA: A 

Subsidiary of Teva Pharmaceuticals USA Inc. 

The Acquire Project. 2008. The Postpartum Intrauterine Device Participant 

Handbook. New York: US Agency for International Develompment 

(USAID). 

Tukiran. 2010. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan Universitas Gadjah Mada. 

Wildemeersch DA, Stuck NDG and Janssens DR. 2015. Immediate Post Placental 

Insertion of IUD-The Challenge to Solve the Expulsion Problem. Obstetrics 

& Gynecology International Journal. 2(5):1–2. 



56 
 

Yadav V, et al. 2015. Comparison of outcomes at 6weeks following postpartum 

intrauterine contraceptive device insertions by doctors and nurses in India: a 

case–control study. Contraception. 93(2016):347–355. Available at: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010782415301177. 


