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ABSTRAK 

 

 

Latar Belakang :Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang adalah kontrasepsi yang dapat 

dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien dengan 

tujuan menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau lebih pada pasangan usia subur 

yang tidak ingin memiliki anak. Jumlah penggunaan MKJP di Kabupaten Sambas tahun 

2015 dengan jenis IUD berjumlah 110, metode operatif wanita (MOW) berjumlah 

55orang, metode operatif pria (MOP) berjumlah 13 orang, dan pasangan usia subur 

yang menggunakan kontrasepsi implant berjumlah 305 orang. Data MKJP masih rendah 

dibandingkan dengan pasangan usia subur yang memakai jenis kontrasepsi hormonal 

seperti pil yaitu 3.579 orang dan metode suntik yaitu 8.940 orang. 

Tujuan : Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada pasangan usia subur Kabupaten Sambas 

Metode Penelitian:Penelitian ini menggunakan desain Case Control sampel penelitian 

sebanyak 90 responden (45 Kasus 45 kontrol )diambil dengan teknik Accidental 

Sampling dan uji Chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil Penelitian :Terdapat hubungan antara usia (p=0,00), tingkat pendidikan (p>0,05), 

paritas (p=0,00), dukungan keluarga (p=0,00), kelengkapan pelayanan (p=0,01) dengan 

keikutsertaan MKJP pada wanita usia subur. Tidak terdapat hubungan antara pekerjaan 

(p=0,14), pendapatan (p=0,266), dan jarak rumah dengan pelayanan MKJP (p=0,106) 

dengan keikutsertaan MKJP pada wanita usia subur di Kabupaten Sambas. 

Kesimpulan : hasil penelitian menunjukan adanya hubungan usia, paritas, dukunngan 

keluarga, kelengkapan pelayanan dan tingkat pendidikan dengan keikutsertaan wanita 

usia subur menggunakan MKJP. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

mudah seseorang menerima informasi tentang MKJP, dengan pelayanan yang lengkap 

membuat wanita usia subur akses penggunaan lebih mudah.   

 

Kata kunci: MKJP, usia, pendidikan, paritas, dukungan keluarga, kelengkapan 

pelayanan, wanita usia  subur.  
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Pendahuluan 

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia 

meningkat dengan cukup cepat. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 1971 

yang berjumlah 118.000.000 jiwa meningkat 

dengan pesat menjadi 220.000.000 jiwa pada 

tahun 2005. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 

tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia 

mengalami kenaikan menjadi dua kali lipat 

selama hampir 40 tahun dari sekitar 118 juta pada 

tahun 1971 menjadi 237 juta pada tahun 2010 

(BKKBN, 2013). Sensus penduduk pada tahun 

2010 jumlah penduduk Indonesia adalah 

sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup 

mereka yang bertempat tinggal di daerah 

perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79%) 

dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 

jiwa (50,21%).  

Tahun 2010 dengan laju pertumbuhan 

penduduk (LPP) yang cukup tinggi yaitu 1,49 

persen. Tahun 2011 jumlah penduduk Indonesia 

dapat dipastikan telah menjadi sekitar 241 juta 

jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini telah 

membawa Indonesia menduduki posisi ke-4 

sebagai negara dengan penduduk terbesar di 

dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. 

Hasil proyeksi menunjukan bahwa penduduk 

Indonesia cenderung meningkat sangat pesat 

yaitu 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,3 

juta pada tahun 2025. 

Indonesia merupakan negara berkembang, 

dan tidak luput dari masalah kependudukan salah 

satunya adalah pertumbuhan penduduk yang tidak 

merata yang berdampakpada kualitas hidup yang 

rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas 

menimbulkan pengangguran di mana-mana, 

kebutuhan ekonomi yang tidak memadai juga 

dapat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan 

kesehatan.  

Upaya pemerintah untuk mengantisipasi 

laju pertumbuhan penduduk yang cepat ini 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

dengan mencanangkan Program Keluarga 

Berencana (KB) yang dimulai sejak tahun 1970. 

Keluarga Berencana (KB) merupakan tindakan 

yang membantu individu/pasutri untuk 

mendapatkan objektif-objektif tertentu, 

menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, 

mendapatkan kelahiran yang diinginkan, 

mengatur interval kelahiran dan menentukan 

jumlah anak dalam keluarga (WHO, 1970, dalam 

Sulistyawati, 2011). Menurut UU. No. 52, 2009, 

keluarga Berencana merupakan salah satu untuk 

upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 

ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui 

promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan 

hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga 

berkualitas. 

Salah satu strategi upaya KB dalam 

menekan tingkat kelahiran anak adalah melalui 

penggunaan kontrasepsi untuk mencegah 

terjadinya kehamilan. Rata-rata wanita Indonesia 

akan mempunyai 2,6 anak selama hidupnya. 

Wanita yang tinggal di perkotaan mempunyai 

Total Fertility Rate (TFR) 0,4 lebih rendah 

dibandingkan dengan wanita yang tinggal di 

perdesaan. Pengetahuan mengenai pembatasan 

kelahiran dan keluarga berencana (KB) 

merupakan salah satu aspek penting ke arah 

pemahaman tentang berbagai alat/cara 

kontrasepsi yang tersedia. 

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) selama periode 1991 s/d 2007 

polapenggunaan kontrasepsi di Indonesia masih 

didominasi oleh kontrasepsi hormonal dan 

bersifat jangka pendek. MKJP seperti IUD 

cenderung mengalami penurunan, yakni 13,3 

persen (SDKI 1991 10,3 persen, turun menjadi 

6,2 persen (SDKI 2002-2003), dan SDKI pada 

tahun 2007turun lagi menjadi 4,9 persen 

(BKKBN, 2011). Survei SDKI(2012), pola 

penggunaan kontrasepsi masih didominasi 

metode kontrasepsi bersifat jangka pendek. Hal 

ini dapat dilihat dari jenis pemakaian MKJP 

berdasarkan kelompok umur yang masih rendah 

dibandingkan dengan pemakaian metode 

kontrasepsi jenis hormonal. Metode pemakaian 

IUD pada kelompok umur 45-49 tahun (5,8%), 

sedangkan penggunaan suntik (13,6%).  

Pikiran untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk Kalimantan Barat sudah direncanakan 
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melalui keseimbangan, membahas tentang 

kesuburan dan pemakaian alat kontrasepsi. 

Berdasarkan data Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) selama periode 1991 

s/d 2007 pola penggunaan kontrasepsi di 

Kalimantan Barat masih didominasi oleh 

kontrasepsi hormonal seperti kontrasepsi metode 

suntik pada tahun 2007 (61,40%), pil (24,70%), 

sedangkan kontrasepsi jangka panjang seperti 

MOW hanya (3,80%) dan metode operasipria  

(MOP) (0,0%).  

Data BKKBN (2013), TFRprovinsi 

Kalimantan Barat tertinggi terutama di kabupaten 

Sambas yang memiliki nilai TFR tertinggi 

dibandingkan Kota dan Kabupaten lainnya di 

Kalimantan Barat, yaitu 2,95, menunjukan angka 

kelahiran perseribu wanita masih tinggi 

dibandingkan dengan Kabupaten Sekadau tercatat 

memiliki TFR (angka kelahiran perseribu wanita) 

terendah di provinsi Kalimantan Barat, yaitu 1,96. 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 

pada tahun 2013 jumlah PUS 100.422 jiwa 

dengan peserta KB aktif berjumlah 66.791 

(66,51%), dan jumlah peserta baru 12.422 

(12,37%). Jumlah PUS sampai dengan bulan 

Februari 2015 terdata 93.402 jiwa dengan jumlah 

penggunaan MKJP di Kabupaten Sambas tahun 

2015 dengan jenis IUD berjumlah 110, metode 

operatif wanita (MOW) berjumlah 55orang, 

metode operatif pria (MOP) berjumlah 13 orang, 

dan pasangan  usia subur yang menggunakan 

kontrasepsi implant berjumlah 305 orang. Data 

MKJP masih rendah dibandingkan dengan 

pasangan usia subur yang memakai jenis 

kontrasepsi hormonal seperti pil yaitu 3.579 

orang dan metode suntik yaitu 8.940 orang. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dalam 

upaya meningkatkan penggunaan MKJP yaitu 

dengan memberikan pelatihan kepada petugas 

kesehatan seperti pelatihan ABPK (alat bantu 

pengambilan keputusan) dengan jumlah 

puskesmas yang dilatih adalah 40 puskesmas dan 

pelatihanCTU  (contraception technology update) 

dengan  jumlah puskesmas yang  dilatih adalah 

151 puskesmas. Upaya lainnya yaitu 

denganmempromosikan kepada masyarakat 

tentang metode kontrasepsi namun, peminat 

metode kontrasepsi jangka pendek sebesar 

97,04% sedangkan yang memilih metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) hanya 2,96%. 

Kondisi tersebut mungkin disebabkan karena 

faktor biaya yang lebih murah dan cara yang 

mudah. 

Penggunaan kontrasepsi merupakan salah 

satu upaya dalam Program Keluarga Berencana 

untuk pengendalian fertilitas atau menekan 

pertumbuhan penduduk yang paling efektif. 

Pelaksanannya diupayakan agar semua metoda 

atau alat kontrasepsi yang disediakan dan 

ditawarkan kepada masyarakat memberikan 

manfaat optimal dengan meminimalkan efek 

samping maupun keluhan yang ditimbulkan. Alat 

kontrasepsi yang memiliki efektivitas yang tinggi 

dalam mencegah kehamilan adalah kontrasepsi 

yang bersifat jangka panjang (MKJP) yang terdiri 

dari IUD, implan, MOP, dan MOW. 

Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang adalah 

kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka 

waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan 

efisien dengan tujuan menjarangkan kelahiran 

lebih dari 3 tahun atau lebih pada pasangan usia 

subur yang tidak ingin memiliki anak. Jenis 

metoda yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah metoda kontrasepsi mantap (pria dan 

wanita), implant, dan Intra Uterine Device (IUD). 

Berbeda dengan di negara Eropa umumnya, 

MKJP yang dikenal dengan Long Acting 

Contraceptive System (LACS) adalah metoda 

kontrasepsi yang penggunaannya tidak setiap hari 

(seperti pil) atau tidak digunakan setiap 

melakukan sanggama (seperti kondom), dengan 

demikian suntikan KB dalam hal ini digolongkan 

sebagai MKJP. Long Acting Contraceptive 

System dikelompokkan menurut Reversible (IUD, 

Implant, suntikan) dan Irreversible (kontap pria 

dan wanita).  

Penelitian oleh Adhyani (2011) tentang 

faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi 

non MKJP menunjukan hasil bahwa faktor 

penerimaan informasi dan status ekonomi 

mempengaruhi pemakain metode non MKJP. Pus 

dengan tangkat pendidikan tinggi dapat 
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memahami informasi dengan baik mengenai 

kontrasespsi dibandingkan dengan PUS dengan 

tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu 

keadaan ekonomi rendah cenderung 

menggunakan metode kontrasepsi hormonal 

karena harga yang lebih terjangkau. Menurut 

Indira & Palarto (2009), keluarga miskin 

cenderung memilih menggunakan kontrasepsi 

yang termasuk dalam jenis non MKJP. 

Pemeliharaan kesehatan reproduksi suami dan 

istri sebagai keluarga mempunyai hak untuk 

menentukan tindakan yang terbaik berkaitan 

dengan fungsi dan proses memfungsikan alat 

reproduksinya. Segala sesuatu yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku dalam berbagai 

bentuk anjuran, meskipun dengan tujuan mulia, 

hak memutuskan tetap berada pada pasangan 

suami istri.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada 12 

responden didapatkan data yang menunjukan 

bahwa delapan responden menggunakan MKJP 

jenis IUD, dua menggunakan implant, dan 

sisanya masing-masing menggunakan metode 

kontrasepsi jenis suntik serta MOW. Karakteristik 

usia responden yang menggunakan IUD, suntik 

dan implant adalah pasangan usia subur dengan 

usia 25 tahun sampai dengan 40 tahun, sedangkan 

metode MOW adalah usia 45 tahun. Alasan 

responden menggunakan kontrasepsi jenis 

hormonal (suntik) yaitu karena masih muda, 

nyaman dan larangan suami menggunakan 

kontarsepsi jangka panjang. Alasan responden 

menggunakan kontrasepsi IUD adalah tidak 

mempengaruhi berat badan, nyaman, dan terbukti 

dapat menunda kehamilan sesuai dengan 

keinginan. Alasan responden menggunakan 

implan adalah sudah cocok dan nyaman 

menggunakan impant. Alasan responden 

menggunakan MOW adalah usia yang sudah tua, 

anak sudah banyak dan rekomendasi oleh petugas 

kesehatan.  

Dukungan keluarga juga 

mempengaruhipasangan usia subur memilih 

metode kontrasepsi. Hasil penelitian Taufik & 

Adi (2013), bahwa keluarga yang non supportif 

merupakan faktor risiko untuk tidak menerima 

MKJP. Dukungan keluarga yang non supportif 

mempunyai peluang 1,3 kali untuk tidak 

menerima MKJP dibanding dengan yang 

memiliki dukungan keluarga yang mendukung. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada delapan 

responden yang menggunakan IUD didapatkan 

hasil bahwa responden yang mendapat dukungan 

suami dalam menggunakan metode kontrasepsi. 

Dukungan yang diberikan berupa penguatan 

emosional dan instrumental seperti biaya. Hal 

yang sama juga diungkapakan reponden lainya 

dalam memilih metode implant dan MOW 

sebagai metode kontrasepsi. Pasangan usia subur 

mendapatkan informasi mengenai MKJP melalui 

puskesmas dan tempat praktek dokter. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan desain Case 

Controlsampel penelitian sebanyak 90 responden 

(45 Kasus 45 kontrol) diambil dengan teknik 

Accidental Sampling dan uji Chi-square dengan 

tingkat kepercayaan 95%. 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

mempunyai rentang usia yang hampir sama yaitu 

20-35 tahun cenderung memilih MKJP dan non 

MKJP. Tingkat pendidikan pada responden 

dengan MKJP paling banyak adalah pendidikan 

dasar dan non MKJP adalah pendidikan lanjutan. 

Sebanyak 60% tidak bekerja memilih MKJP dan 

yang bekerja 57,8% memilih non MKJP. 

Sebagian besar responden memilih MKJP dengan 

anak lebih dari dua orang. Sebanyak 95,6% 

responden memiliki pendapatan rendah memilih 

MKJP dan yang bekerja 86,7% memilih non 

MKJP. Sebanyak 73,3% adalah responden 

memilih MKJP dengan jarak pelayanan dekat 

dengan rumah. Mayoritas keluarga mendukung 

PUS yaitu 73,3% memilih MKJP dan tidak 

mendukung menggunkan MKJP yaitu 62,2%. 

Paling banyak responden menggunakan MKJP 

pada pelayanan kesehatan yang lengkap 73,3%.  

Hasil uji statistic menunjukan terdapat 

hubungan antara usia (p=0,00), tingkat 

pendidikan (p=0,00), paritas (p=0,00), dukungan 
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keluarga (p=0,00), kelengkapan pelayanan 

(p=0,01) dengan keikutsertaan MKJP pada 

pasangan usia subur. Tidak terdapat hubungan 

antara pekerjaan (p=0,14), pendapatan (p=0,266), 

dan jarak rumah dengan pelayanan MKJP 

(p=0,106) dengan keikutsertaan MKJP pada 

pasangan usia subur di Kabupaten Sambas. 

Tabel Karakteristik Responden  

(n=90) 
Variabel Kasus (%) Kontrol (%) 

Usia 

25-35tahun 

 35-45 tahun 

 

23 

22 

 

51,1 

48,9 

 

36 

9 

 

80,20 

34,4 

Total 45 100 45 100 

Pendidikan 

Dasar 

Lanjutan  

 

26 

19 

 

57,8 

42,2 

 

7 

38 

 

15,6 

84,4 

Total 45 100 45 100 

Pekerjaan 

Tidak bekerja 

Bekerja 

 

27 

18 

 

60,0 

40,0 

 

19 

26 

 

42,2 

57,8 

Total 45 100 45 100 

Paritas 

> 2 orang 

≤ 2 orang 

 

31 

14 

 

68,9 

31,1 

 

17 

28 

 

37,8 

62,2 

Total 45 100 45 100 

Pendapatan 

< UMR 

≥UMR 

 

43 

2 

 

95,6 

4,4 

 

39 

6 

 

86,7 

13,3 

Total 45 100 45 100 

Jarak 

Dekat < 2.5 Km 

Jauh ≥ 2.5 Km 

 

33 

12 

 

73,3 

26,7 

 

5 

40 

 

11,1 

88,9 

Total 45 100 45 100 

Dukungan 

Keluarga 

Tidak mendukung 

Mendukung 

 

12 

33 

 

26,7 

73,3 

 

28 

17 

 

62,2 

37,8 

Total 45 100 45 100 

Kelengkapan 

Pelayanan 

Tidak lengkap 

Lengkap 

 

14 

31 

 

31,1 

68,9 

 

27 

18 

 

60,0 

40,0 

Total 45 100 45 100 

Jenis Kontrasepsi 

IUD 

Implant 

MOW 

Suntik 

Pil 

 

24 

11 

10 

- 

- 

 

53,3 

24,4 

22,3 

 

 

 

 

 

17 

28 

 

 

 

 

37,8 

62,2 

Total 45 100 45 100 

Tempat 

Pelayanan MKJP 

Rumah Sakit 

Tempat 

Praktek/Puskesmas 

 

10 

35 

 

22,2 

78,8 

 

0 

45 

 

0 

100 

Total 45 100 45 100 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Hubungan Usia dengan Keikutsertaan PUS 

dalam menggunakan MKJP 

Analisa kategori usia dengan keikutsertaaan 

MKJP dengan nilai alpha 5% menunjukan hasil 

yaitu nilai p= 0,00 (<0,05). Hasil tersebut 

menunjukan ada hubungan antara usia dengan 

keikutsertaaan MKJP. Analisis keeratan 

hubungan antara usia dengan keikutsertaaan 

MKJP didapatkan nilai OR= 0,261, artinya 

responden dengan usia >35 tahun cenderung 10 

kali memilih MKJP dibandingkan dengan 

responden dengan usia 20-35 tahun. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Fienalia tahun 2012, menyatakan ada hubungan 

secara signifikan antara umur ibu dengan 

penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang 

(MKJP) dengan p value = 0,007. Hasil penelitian 

lain juga menunjukan adanaya pengaruh usia 

dengan keikutsertaan dalam memilih metode 

kontraspsi. Penelitian oleh Asiimwe (2014), 

menunjukan adanya perbedaan keinginan 

memilih metode kontrasepsi antara usia 15-24 

tahun dengan usia 25-34 tahun. Hasil menunjukan 

wanita yang usia lebih tua cenderung 

menggunakan jenis kontrasespsi modern 

dibandingkan dengan usia lebih muda.  

Hasil penelitian oleh Mekonen (2014), 

menunjukan bahwa kelompok usia 35-49 tahun 

lebih dari enam kali pengguna metode 

kontrasepsi panjang atau metode permanen 

dibandingkan dengan orang-orang dalam 

kelompok usia 15-24. Hasil penelitian oleh 

Kavanaugh, et.al. (2011), menunjukan bahwa usia 

mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi 

jangka panjang. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa usia 35-44 tahun cenderung menggunakan 

metode kontrasepsi jangka panjang (IUD dan 

implant). Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

Winner, et.al. (2007), menunjukan bahwa 

sebagian besar usia usia dibawah 21 tahun 

menggunakan suntikan DMPA (Depo 

Medroksiprogestero Asetat) mengalami tingkat 

kehamilan yang lebih tinggi diibandingkan usai 

yang lebih tua dengan menggunakan IUD atau 

implant.  
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Sedangkan menurut Wirosuhaardjo (2004), 

defenisi pasangan usia subur (PUS) adalah 

pasangan suami istri yang hidup bersama beik 

bertempat tinggal resmi dalam satu rumah atau 

tidak, dimana umur istrinya 15-44 tahun yang 

masih berpotensi untuk mempunyai keturunan 

atau biasanya ditandai dengan belum datang 

waktu menopause (terhenti mentruasi bagi istri).  

Usia wanita menentukan pilihan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi yang akan 

digunakan karena usia wanita mempengaruhi  

 

 

keinginan untuk memiliki jumlah anak yang di 

inginkan. Usia wanita muda lebih berkeinginan 

untuk memiliki anak lebih tinggi dibanding 

dengan wanita yang usia tua. Oleh karena itu, 

usia wanita muda akan memilih penggunaan alat 

kontrasepsi non MKJP. 

 

Hubungan tingkat pendidikan dengan 

keikutsertaan PUS dalam menggunakan MKJP 

Analisa kategori hubungan pendidikan 

dengan kualitas hidup dengan nilai alpha 5% 

Tabel Faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan pasangan usia subur dalam 
memilih MKJP di Kabupaten Sambas 

(n=90) 

 
 

 

Variabel 

Keikutsertaan MKJP  

Total 

 

p 

Value 

 

OR 

(95% CI) 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 

Usia 

>35 tahun 

20-35 tahun 

Total 

 

22 

23 

45 

 

24,4 

26,5 

50 

 

9 

36 

45 

 

10 

40 

50 

 

31 

59 

90 

 

34,4 

65,6 

100 

 

0,008* 

 

0,261 

(0,103- 0,666) 

Pendidikan 

Dasar 

Lanjutan 

total 

 

26 

19 

45 

 

28,9 

21,1 

50 

 

7 

38 

45 

 

7,8 

42,2 

50 

 

33 

55 

90 

 

36,7 

63,3 

100 

 

0,000* 

 

17,273 

(2.733-20.191) 

 

Pekerjaan 

Tidak Bekerja 

Bekerja 

Total 

 

27 

28 

45 

 

30 

20 

50 

 

19 

26 

45 

 

21,1 

28,9 

50 

 

46 

44 

90 

 

51,1 

48,9 

100 

 

 

0,140 

 

2,053 

(0,886-4,755) 

Paritas 

> 2 orang 

≤2 Orang 

Total 

 

31 

14 

45 

 

34,4 

15,6 

50 

 

17 

28 

45 

 

18,9 

31,1 

50 

 

48 

42 

90 

 

53,4 

46,7 

100 

 

 

0,006* 

 

0,274 

(0,115- 0,656) 

Pendapatan 

≤ UMR 

> UMR 

Total 

 

43 

2 

45 

 

47,8 

2,2 

50 

 

39 

6 

45 

 

43,3 

6,7 

50 

 

82 

8 

90 

 

 

91,1 

8,9 

100 

 

0,266 

 

3,308 

(0,630- 0,176) 

Jarak 

>2,5 Km 

≤ 2,5 Km 

Total  

 

12 

33 

45 

 

13,3 

36.7 

50 

 

5 

40 

45 

 

5,6 

44,4 

50 

 

17 

73 

90 

 

18,9 

81,1 

100 

 

0,106 

 

2,909 

(0,930-9,101) 

Dukungan 

Mendukung 

Tidak Mendukung 

Total 

 

 33 

12 

45 

 

36,7 

13,3 

50 

 

17 

28 

45 

 

18,9 

31,1 

50 

 

50 

40 

90 

 

55,6 

44,4 

100 

 

0,001* 

 

0,022 

(0,090- 0,540) 

Pelayanan 

Tidak Lengkap 

Lengkap 

Total 

 

14 

31 

45 

 

15,6 

34,4 

50 

 

27 

18 

45 

 

30,0 

20,0 

50 

 

41 

49 

90 

 

45,6 

54,4 

100 

 

0,011* 

 

0,301 

(0,126- 0,717) 

*Bermakna (p value < 0,05) 
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menunjukan hasil yaitu nilai p= 0,00 (<0,05). 

Hasil tersebut menunjukan ada hubungan antara 

pendidikan dengan keikutsertaaan MKJP. 

Hasil penelitian lain oleh Lakew, et.al. 

(2013), menunjukan adanya perbedaan antara 

wanita yang berpendidikan tinggi dengan wanita 

yang tidak sekolah. Hasil menunjukan wanita 

dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki 

peluang yang lebih baik menggunakan yang 

metode kontrasepsi modern 4,8 kali daripada 

wanita yang pendidikan rendah atau tidak 

sekolah. Hasil penelitian oleh Indongo (2008), 

pendidikan berpengaruh pada penggunaan 

kontrasepsi. Wanita dengan pendidikan minimal 

menengah dan mendiskusikan keluarga berencana 

dengan pasangan mereka memiliki probabilitas 

tinggi menggunakan kontrasepsi dibandingkan 

dengan tidak memiliki pendidikan atau dengan 

pendidikan rendah.  

Penelitian oleh Alemayehu, et.al. (2012), 

Ibu yang mempunyai pengetahuan yang tinggi 

adalah 8 kali lebih mungkin untuk menggunakan 

LAPMs (long acting and permanent 

contraceptive methods)dibandingkan dengan 

mereka yang memiliki pengetahuan yang rendah 

(OR = 7,9, 95% CI (3.1, 18.3). Pengetahuan yang 

tinggi dapat mempengaruhi informasi yang 

didapatkan baik melalui diskusi maupun promosi. 

Hal ini sejalan dengan peelitian Takele, Degu & 

Yitayal, (2012), menunjukan bahwa penggunaan 

LAMPs pada pasangan usia subur dipengaruhi 

oleh banyaknya diskusi bersama petugas 

ksehatan. Selain itu menurut Gebremariamand 

Addissie, (2014), penelitiannya menunjukan 

sebagian besar peserta tidak mampu 

mengidentifikasi jenis kontrasepsi permanen 

sebagai metode kontrasepsi. Penyebabnya 

adalah kekurangan informasi dasar tentang 

bagaimana metode ini bekerja dan bagaimana 

mereka dapat menggunakannya. 

Pendidikan berarti bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang terhadap orang lain 

menuju kearah suatu cita-cita tertentu, 

(Suwono,1992, dalam Nursalam & Pariani, 

2000). Pendidikan mempengaruhi proses belajar, 

makin tinggi pendidikan seeorang makin mudah 

orang tersebut untuk menerima informasi. 

Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan 

cenderung untuk mendapatkan informasi, baik 

dari orang lain maupun dari media massa. 

Semakin banyak informasi yang masuk semakin 

banyak pula pengetahuan yang didapat tentang 

kesehatan (Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Purwoko (2000), mengemukakan 

pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap 

tentang pemilihan metode kontrasepsi. orang 

yang berpendidikan tinggi memberikan respon 

yang lebih rasional daripada mereka yang 

berpendidikan rendah, lebih kreatif dan lebih 

terhdap usaha-usaha pembaruan. 

Keputusan seorang ibu untuk menentukan 

alat kontrasepsi yang digunakan dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu 

pendidikan rendah akan cenderung tidak memilih 

penggunaan alat kontrasepsi MKJP dibanding 

dengan pendidikan yang sedang dan tinggi. 

 

Hubungan status pekerjaan dengan 

keikutsertaan PUS dalam menggunakan 

MKJP 

Distribusi responden berdasarkan 

pekerjaan, banyak responden yang bekerja 

memilih MKJP yaitu 30% sedangkan responden 

yang tidak bekerja tidak memilih MKJP 21,1%. 

Analisa kategori usia dengan keikutsertaaan 

MKJP dengan nilai alpha 5% menunjukan hasil 

yaitu nilai p= 0,14 (>0,05). Hasil tersebut 

menunjukan tidak ada hubungan antara pekerjaan 

dengan keikutsertaaan MKJP.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

oleh Lakew, et.al. (2013), yang menunjukan 

bahwa tidak ada pengaruh pekerjaan seseorang 

terhadap penggunaan metode kontrasepsi. Hasil 

penelitian oleh Ayas & Yaman (2009), 

menunjukan hasil status ekonomi dan pekerjaan 

tidak mempengaruhi dari perencaan 

menggunakan metode kontrasepsi modern. 

Penelitian oleh frost & Darroch (2008), 

mneunjukan bahwa tidak ada perbedaan antara 

level sesial ekonomi dengan pemilihan long 

acting contraceptive method.  
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Status pekerjaan ibu tidak mempengaruhi 

untuk memilih penggunaan alat kontrasepsi. Hal 

ini disebabkan oleh banyak factor lain yang 

menjadi pertimbangan seserang yaitu jumlah 

anak, usia pernikahan, tidak cocok dan lain-lain. 

 

Hubungan jumlah anak hidup dengan 

keikutsertaan PUS dalam menggunakan 

MKJP 

Distribusi responden berdasarkan jumlah 

anak yang hidup, paling banyak responden 

dengan anak> 2 orang   memilih metode 

kontrasepsi jangka panjang yaitu 34,4%. Analisa 

kategori usia dengan keikutsertaaan MKJP 

dengan nilai alpha 5% menunjukan hasil yaitu 

nilai p= 0,00(<0,05). Hasil tersebut menunjukan 

ada hubungan antara paritas dengan 

keikutsertaaan MKJP. Analisis keeratan 

hubungan antara paritas dengan keikutsertaaan 

MKJP didapatkan nilai OR= 0,274, artinya 

responden dengan anak >2 orang cenderung 10 

kali memilih MKJP dibandingkan dengan 

responden dengan anak ≤ 2. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Fienalia (2012) menyebutkan ada 

hubungan secara signifikan antara jumlah anak 

yang hidup dengan penggunaan metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP), responden 

yang mempunyai anak hidup ≥ orang memiliki 

peluang sebesar 3,9 kali lebih besar untuk 

menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang 

(MKJP) dibandingkan responden yang 

mempunyai anak hidup 0-2. Menurut Lakew et.al. 

(2013), jumlah anak yang hidup seorang wanita 

memiliki pengaruh secara signifikan terkait 

dengan penggunaan metode kontrasepsi modern. 

Seorang wanita yang memiliki setidaknya satu 

anak memiliki kemungkinan lebih tinggi 

menggunakan alat kontrasepsi modern dari 

wanita yang tidak memiliki anak. Hasil penelitian 

oleh Tirfe (2013), menunjukan jumlah anak hidup 

(1-3) orang (66,9%) cenderung memilih jenis 

kontrasepsi Intrauterin device (IUD). 

Penelitian oleh Alemayehu, et.al. (2012), 

ibu yang memiliki dua atau lebih kehamilan yang 

3 kali lebih mungkin untuk menggunakan LAPM 

(long acting and permanent contraceptive 

methods)dibandingkan dengan mereka yang 

memiliki satu kehamilan (OR = 2.7, 95% CI (1.4, 

5.1). hasil penelitian  

Jumlah anak yang dimiliki, paritas 2-3 

merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut 

kematian maternal. Paritas 1 dan paritas 3 

mempunyai angka kematian maternal. Resiko 

pada paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan 

obstetric lebih baik, sedangkan resiko pada 

paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah 

dengan keluarga berencana yang salah satunya 

menggunakan kontrasepsi mantap yaitu 

vasektomi dan tubektomi (Wiknjosastro, 1999). 

Jumlah anak hidup yang dimiliki oleh 

seorang wanita mempengaruhi penggunaan alat 

kontrasepsi. Wanita yang memiliki anak 

mempunyai pengalaman dan pengetahuan untuk 

penggunaan alat kontrasepsi yang di gunakan. 

 

Hubungan pendapatan dengan keikutsertaan 

PUS menggunakan MKJP 

Distribusi responden berdasarkan 

pendapatan, responden yang pendapatannya 

kurang dari UMR memilih MKJP yaitu 47,8% 

dan non MKJP 43,3%. Analisa kategori 

pendapatan dengan keikutsertaaan MKJP dengan 

nilai alpha 5% menunjukan hasil yaitu nilai p= 

0,266(>0,05). Hasil tersebut menunjukan tidak 

ada hubungan antara pendapatan dengan 

keikutsertaaan MKJP. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

hasil penelitian Fienalia (2012), menyebutkan 

tidak ada hubungan secara signifikan antara 

jumlah penghasilan dengan penggunaan metode 

kontrasepsi jaga panjang (MKJP) dengan p value 

0,622.  Hasil penelitian lainnya oleh 

Kusumaningrum & Palarto (2009), meunjukan 

bahwa status pendapatan dan kemakmuran tidak 

mempengaruhi pasangan usia subur dalam 

memilih metode kontrasepsi. Hasil penelitian 

oleh Alemayehu, et.al. (2012), tidak ada 

hubungan antara pendapatan ibu perbulan untuk 

menggunakan LAPMs (long acting and 

permanent contraceptive methods). 
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Pendapatan tidak menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi, ada 

beberapa faktor sosio dan kultural mempengaruhi 

wanita untuk penggunaan alat kontrasepsi MKJP. 

 

Hubungan dukungan keluarga dengan 

keikutsertaan PUS menggunakan MKJP 

Distribusi responden berdasarkan dukungan 

keluarga, paling banyak responden mendukung 

memilih MKJP yaitu 46,7% sedangkan non 

MKJP yaitu 25,6%. Analisa kategori dukungan 

keularga dengan keikutsertaaan MKJP dengan 

nilai alpha 5% menunjukan hasil yaitu nilai p= 

0,00(<0,05). Hasil tersebut menunjukan ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan 

keikutsertaaan MKJP. Analisis keeratan 

hubungan antara usia dengan keikutsertaaan 

MKJP didapatkan nilai OR= 0,75, artinya 

responden dengan dukungan keluarga berpeluang 

10 kali memilih MKJP dibandingkan dengan 

responden yang tidak mendapat dukungan 

keluarga. 

Hasil penelitian oleh Vural (1999) 

menunjukan adanya dukungan dari keluarga 

mempenngaruhi dari pemilihan metode 

kontrasepsi jenis IUD. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa persetujuan keluarga 

berencana adalah faktor yang paling prediktif dari 

penggunaan kontrasepsi(p <0,001). Suami terlibat 

dalam program keluarga berencana melalui 

membahas ukuran keluarga (79,4%) dan metode 

kontrasepsi yang digunakan (85,5%).  

Hasil penelitian oleh Gebremariam& 

Addisie (2014), menunjukan hasil dukungan 

keluarga berpengaruh terhadap penggunaan 

LAPM. Pasanagn usia subur dengan dukungan 

kelaurga yang rendah lebih memilih tidak 

menggunakan LAPM (AOR = 0,2, 95% CI = 

0.09, 0.45). 

Menurut Efendi dan Makhfuldi (2009), 

keluarga merupakan unit terkecil dalam 

masyarakat yang menjadi penerima asuhan 

keperawatan. Friedman (1998), mendefenisikan 

keluarga merupakan kumpulan dua orang atau 

lebih yang hidup bersama dengan ketertarikan 

emosional dimana individu mempunyai peran 

masing-masing yang merupakan bagian dari 

keluarga. 

Dukungan keluargasangat pentingdalam 

pengaturan perawatankesehatan primer.  Keluarga 

memberikan informasi, dorongan, dan strategi 

untuk membantu keluarga membuat perubahan 

gaya hidup (Kaakinen et.al. (2010) 

 

Hubungan jarak dengan keikutsertaan 

PUS menggunakan MKJP 

Distribusi responden berdasarkan jarak, 

responden dengan jarak lebih dekat (≤ 2,5 Km) 

memilih MKJP yaitu 36,7% dan non MKJP 

44,4%. Analisa kategori jarak dengan 

keikutsertaaan MKJP dengan nilai alpha 5% 

menunjukan hasil yaitu nilai p= 0,106(>0,05). 

Hasil tersebut menunjukan tidak ada hubungan 

antara jarak dengan keikutsertaaan MKJP. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Fienalia Rainy Alus 

pada tahun 2012 yang menyatakan ada hubungan 

secara signifikan antara jarak ke tempat 

pelayanan kontrasepsi dengan penggunaan 

metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 

dengan p value = 0,001. Responden yang jarak ke 

tempat pelayanan kontrasepsi dekat memiliki 

peluang ssebesar 4,3 kali lebih besar untuk 

menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang 

(MKJP) dibanding dengan responden yang jarak 

ke tempat pelayanan kontrasepsi jauh.  

Menurut Depkes RI (2007) pemanfaatan 

pelayanan kesehatan berhubungan dengan akses 

geografi, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 

tempat memfasilitasi atau menghambat 

pemanfaatan ini adalah hubungan antara lokasi 

suplai dan lokasi dari klien yang dapat diukur 

dengan jarak, waktu tempuh atau biaya tempuh. 

Hubungana antara akses geografi dan volume dari 

pelayanan bergantung dari jenis pelayanan oleh 

berkurangnya sumber dana yang ada peningkatan 

akses dipengaruhi oleh berkurangnya jarak, 

waktu tempuh ataupun biaya tempuh. Fasilitas 

kesehatan yang ada yang ada belum digunakan 

dengan efisien oleh masyarakat karena lokasi 

pusat-pusat pelayanan tidak berada dalam radius 

masyarakat banyak dan lebih banyak berpusat di 
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kota-kota dan lokasi sarana yang tidak terjangkau 

dari segi perhubungan. 

 

Hubungan kelengkapan pelayanan dengan 

keikutsertaan PUS menggunakan MKJP 

Distribusi responden berdasarkan 

kelengkapan pelayanan, tempat pelayanan yang 

lengkap terdapat 44,4% memilih MKJP dan 

45,6% non MKJP. Analisa kelengkapan 

pelayanan kesehatan dengan keikutsertaaan 

MKJP dengan nilai alpha 5% menunjukan hasil 

yaitu nilai p= 1(>0,05). Hasil tersebut 

menunjukan tidak ada hubungan antara 

kelengkapan pelayanan kesehatan dengan 

keikutsertaaan MKJP. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Fienalia Rainy Alus pada tahun 2012 

menyebutkan ada hubungan secara signifikan 

antara kelengkapan pelayanan KB dengan 

penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang 

(MKJP) dengan p value 0,005. Responden yang 

kelengkapan pelayanan KB baik memiliki 

peluang sebesar 5,6 kali lebih besar untuk 

menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang 

(MKJP) di banding dengan responden yang 

kelengkapan pelayanan KB kurang. Hasil 

penelitian yang sama juga dikemukakan oleh 

Puspitowati (2004), bahwa adanya konseling atau 

informasi pelayananan menunjukan pengaruh 

terhadap pemilihan jenis kontrasepsi yang 

digunakan. Hasil lainnya oleh Asih dan Oesman 

(2007), menunjukan adanya hubungan antara 

kelengakapan pelayanan yang meliputi akses 

informasi, adanya konseling, dan informasi dalam 

memilih kontrasepsi dengan keikutssertaan 

pasangan usia subur dalam memilih metode 

kontrasepsi.  

Hasil diatas sejalan dengan teori, 

peleyananan kesehatan adalah upaya  yang 

diselenggarakan secara mandiri atau bekelompok 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah, dan 

mengobati penyakit serta memelihara kesehatan 

individu,  kelompok atau masyarakat (Azwar, 

1988).  

Model pemanfaatan pelayanan kesehatan 

oleh masyarakat meliputi 1)hal yang menyangkut 

kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan 

seperti tersedianya fasilitas-fasilitas layanan 

kesehatan; 2) Sikap individu terhadap pelayanan 

kesehatan; 3) Ancaman penyakit seperti persepsi 

individu terhadap penyakit; 4) pengetahuan 

tentang pennyakit; 5) dan karakteristik demografi 

(Muzaham, 1995) 

 

Kesimpulan 

Terdapat hubungan antara usia (p=0,00), 

tingkat pendidikan (p=0,00), paritas (p=0,00), 

dukungan keluarga (p=0,00), kelengkapan 

pelayanan (p=0,01) dengan keikutsertaan MKJP 

pada pasangan usia subur. Tidak terdapat 

hubungan antara pekerjaan (p=0,14), pendapatan 

(p=0,266), dan jarak rumah dengan pelayanan 

MKJP (p=0,106) dengan keikutsertaan MKJP 

pada pasangan usia subur di Kabupaten Sambas. 
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