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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

MKJP merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat bertahan 

selama 3 tahun sampai seumur hidup, jenis kontrasepsi ini diantaranya adalah 

AKDR/IUD, implan, MOW dan MOP (Prawirohadjo S, 2014). 

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah berdasarkan teori yang 

digambarkan oleh Lawrence Green (1980) dalam health Education (A Diagnostiis 

Approach) dan teori Health Belief Model (1950) yang dikembangkan oleh Godfrey 

Hochbaum dan Irwin Rosenstock. Teori Lawrence Green mengatakan bahwa 

determinan yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu tindakan 

dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar 

perilaku (non behavior causes) ada 3 faktor utama yang mempengaruhi seseorang 

dalam berperilaku yang pertama faktor predisposisi (predisposing factor) yang 

merupakan faktor antesenden (mendahului) terhadap prilaku yang menjadi dasar atau 

motivasi perilaku, termasuk didalamnya adalah pengetahuan dan persepsi yang 

berhubungan dengan motivasi individu atau grup untuk melakukan tindakan juga 

termasuk didalamnya faktor demografi, seperti pekerjaan, penghasilan, umur, 

pendidikan, jumlah anak dan wilayah.  

Faktor kedua adalah faktor pendukung (enabling factor) merupakan faktor yang 

memungkinkan motivasi atau aspirasi terlaksana, yang termasuk didalam faktor ini 
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adalah kemudahan atau akses mencapai pelayanan kesehatan termasuk jarak dan 

informasi. Faktor yang ketiga yaitu faktor penguat (reinforcing factor) merupakan 

faktor penguat perubahan prilaku seseorang dibidang kesehatan, termasuk dalam 

faktor ini adalah dukungan suami, ketiga faktor diatas sangat mempengaruhi 

seseorang dalam memilih kontrasepsi terutama kontrasepsi MKJP sedangkan teori 

Health Belief Model (HBM) mengatakan bahwa perilaku mencari kesehatan 

dipengaruhi oleh 4 persepsi yaitu 1) persepsi kerentanan yaitu derajat resiko yang 

dirasakan seseorang terhadap masalah kesehatan 2) persepsi keparahan yaitu tingkat 

kepercayaan seseorang bahwa konsekuensi masalah kesehatan yang akan menjadi 

semakin parah 3) persepsi manfaat yaitu hasil positif yang dipercaya seseorang 

sebagai hasil dari tindakan 4) persepsi hambatan yaitu hasil negatif yang dipercayai 

sebagai hasil dari tindakan. Dengan menggunakan teori HBM, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa seorang ibu atau PUS akan memilih MKJP jika memiliki persepsi 

bahwa PUS membutuhkan alat kontrasepsi yang memiliki resiko kecil tapi sangat 

bermanfaat atau menguntungkan bagi ibu dibandingkan menggunakan non MKJP, 

sebaliknya PUS tidak akan menggunakan MKJP dan lebih memilih non MKJP karena 

beranggapan bahwa non MKJP lebih aman dan menguntungkan bagi PUS tersebut.  

2.2 Determinan Pemilihan Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Pasangan Usia 

Subur 

Berdasarkan pada teori di atas determinan PUS di wilayah Puskesmas Tanjung 

Karang dalam memilih MKJP juga mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu 
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yang berkaitan dengan variabel-variabel pada model Lawrence Green dan model 

HBM seperti diuraikan dibawah ini. 

2.2.1 Faktor predisposisi (predisposing factor) 

Pada beberapa hasil penelitian determinan PUS dalam menggunakan MKJP di 

laporkan hasilnya yang berkaitan dengan variabel umur, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan, jumlah anak, persepsi dan wilayah. 

Umur  

Umur berpengaruh terhadap pemilihan MKJP, jumlah akseptor KB yang 

menggunaan KB non MKJP terbanyak pada umur 20-30 tahun (33,3%), sedangkan 

pengguna KB MKJP persentase lebih besar pada umur >30 tahun yaitu sebesar 

29,8%. Uji logistik pengaruh umur akseptor KB dengan rendahnya keikutsertaan PUS 

dalam menggunakan MKJP menunjukkan nilai p=0,005 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh umur responden dengan rendahnya keikutsertaan PUS 

dalam menggunakan MKJP (Dewi dan Notobroto, 2014). Hasil penelitian lain 

mengatakan bahwa akseptor KB yang berumur 25-34 tahun berpeluang 1,99 kali 

menggunakan MKJP dibandingkan dengan akseptor KB yang berumur 15-24 tahun. 

Sedangkan akseptor KB yang berumur ≥35 tahun berpeluang 2,12 kali menggunakan 

MKJP dibandingkan dengan akseptor KB yang berumur 15-24 tahun (Teferra dan 

Wondifraw, 2015). Penelitian lainnya juga mengatakan ada hubungan antara umur 

dengan pemakaian MKJP dimana umur 30-34 tahun berpeluang 2 kali menggunakan 

MKJP daripada umur 15-24 tahun (Getinet dkk, 2014). Penelitian yang berbeda 

menunjukkan hasil responden yang berumur antara 20-35 tahun paling banyak 
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memilih alat kontrasepsi IUD dibandingkan dengan responden yang berumur diatas 

35 tahun, hasil uji statistik dengan chi-square menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara umur dengan pemilihan kontrasepsi (Jurisman dkk, 

2013). Penelitian lain juga mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara umur 

dengan pemilihan MKJP dengan hasil sig=0,127 (Mahmudah dan Indarwati, 2015). 

Pendidikan 

PUS yang berpendidikan tinggi cenderung memilih MKJP dibandingkan PUS 

yang pendidikan rendah. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan antara 

tingkat pendidikan dengan pemilihan MKJP (sig=0,015) berdasarka uji risk estimate 

didapatkan nilai prevalence ratio (PR) sebesar 1,493 yang artinya akseptor yang 

memiliki pendidikan SLTP/sederajat dan SMU/sederajat memiliki peluang untuk 

memilih metode kontrasepsi non MKJP sebesar 1,493 kali lebih besar dibandingkan 

dengan akseptor yang memilki pendidikan perguruan tinggi (Mahmudah dan 

Indarwati, 2015). Hasil penelitian lain mengatakan wanita yang berpendidikan 

mempunyai pemahaman yang lebih baik tenang bagaimana pentingnya keluarga 

berencana untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, wanita yang berpendidikan 

mempunyai pengetahuan yang lebih tentang ketersediaan metode kontrasepsi dan 

mempunyai kesempatan untuk memutuskan tempat pelayanan yang diinginkan 

(Teferra dan Wondifraw, 2015). Penelitian yang sama juga menunjukkan hasil bahwa 

analisis bivariat menunjukkan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang bermakna 

dengan pemilihan kontrasepsi p=0,000 (Jurisman dkk, 2013). Penelitian yang 

dilakukan di Southern Ethiopia menunjukkan hasil bahwa ada hubungan ibu yang 
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pasca melahirkan dengan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang 

tidak sekolah atau pendidikan rendah dalam memilih metode MKJP,d engan hasil 

analisis yang didapatkan AOR 4,09 95% CI :1,68, 9,58, nilai p <0,001 (Tamrie dkk, 

2015). Penelitian yang berbeda menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara 

pendidikan dengan penggunaan MKJP (Preputri dkk, 2014).  Hasil penelitian lain 

juga mengatakan tidak ada hubungan antara pendidikan SMA dan pendidikan 

perguruan tinggi dalam penggunaan metode MKJP (Mestad dkk, 2012). Hasil 

penelitian yang dilakukan di Ethiopia Barat diperoleh hasil tidak ada hubungan antara 

akseptor KB yang tidak sekolah dan jenjang pendidikan kedua dengan penggunaan 

MKJP jika dibandingkan dengan akseptor yang kuliah (Gudaynhe dkk, 2014). 

Jumlah anak hidup 

Pada beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa jumlah anak mempengaruhi 

seseorang dalam memilih metode kontrasepsi apa yang akan digunakan. Penelitian 

yang dilakukan di Ethiopia menunjukkkan hasil yang signifikan didapatkan jumlah 

anak hidup dengan penggunaan MKJP, wanita yang memiliki lebih dari 4 anak 

berpeluang 5,8 kali menggunakan MKJP dibanding dengan wanita yang tidak 

memiliki anak, hal ini disebabkan wanita yang telah memiliki anak telah mencapai 

targetnya dalam ukuran keluarga oleh karena itu wanita lebih memilih metode yang 

efektif untuk mencegah kehamilan (Teffera dan Wondifraw, 2015). Pada penelitian 

lain didapatkan hasil yang signifikan antara jumlah anak hidup dengan penggunaan 

MKJP (Agustini dkk, 2015). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa respoden 

pengguna MKJP sebagian besar memiliki anak >4 dibandingkan dengan responden 
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pengguna MKJP yang memilki anak ≤2, dengan uji logistik menunjukkan nilai p= 

0,000 sehingga di simpulkan ada hubungan antara jumlah anak dengan rendahnya 

keikutsertaan PUS dalam menggunakan MKJP (Dewi dan Notobroto, 2014). Namun 

penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda bahwa tidak ada hubungan jumlah 

anak dengan penggunaan MKJP (Goldstone dkk, 2014). 

Status pekerjaan 

Pekerjaan dapat mempengaruhi seorang ibu dalam memilih metode MKJP, ibu 

yang bekerja lebih mudah bergaul dan mendapatkan informasi lebih mudah dan 

cenderung menerima informasi baru yang didapatkan, hubungan antara pemakaian 

MKJP dengan status pekerjaan dapat disebabkan karena akseptor KB yang bekerja 

memiliki kesempatan memperoleh informasi, baik dari teman kerja atau dari media 

lain sehingga kesempatan untuk menggunakan MKJP semakin besar, hasil penelitian 

ini mengatakan akseptor KB yang bekerja berpeluang 4,737 kali menggunakan MKJP 

dibandingkan dengan akseptor KB yang tidak bekerja  (Anggraeni, 2015). Pada hasil 

penelitian lain mengatakan akseptor KB yang bekerja akan mempertimbangkan 

berbagai hal jika menggunakan KB jangka pendek dan penggunaan MKJP 

berpeluang lebih besar pada ibu yang bekerja dibandingkan dengan ibu yang tidak 

bekerja (Sudiarti dan Kurniawidjaya, 2013). Penelitian lain menunjukkan hasil yang 

berbeda bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan penggunaan MKJP 

(Kurniawati dkk, 2002). 
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Penghasilan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan atau penghasilan memiliki 

peluang untuk menggunakan kontrasepsi MKJP dengan p<0,05 (Asih dan Oesman, 

2007). Penelitian lain juga mengatakan bahwa akseptor dalam keluarga miskin 

memiliki peluang untuk memilih metode non MKJP sebesar 1,474 kali lebih besar 

dibandingkan dengan akseptor KB yang bukan keluarga miskin (Laras Tsany dan 

Indarwati, 2015). Penelitian dengan hasil yang berbeda mengatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara penghasilan dengan penggunaan MKJP (Agustini dkk, 2015). 

Pengetahuan  

Pada beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dapat 

mempengaruhi seseorang dalam memilih metode kontrasespsi. Hasil penelitian 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pemilihan 

metode kontrasepsi MKJP dengan hasil sig=0,034 (Mahmudah dan Indarwati, 2015). 

Hasil penelitian lain melaporkan bahwa semakin rendah pengetahuan ibu tentang 

kontrasepsi jangka panjang maka akan semakin rendah pula penggunaan kontrasepsi 

jangka panjang (Muyassaroh dkk, 2013). Hasil penelitian yang sama juga melaporkan 

bahwa semakin kurang pengetahuan responden tentang kontrasepsi jangka panjang, 

maka semakin rendah pula penggunaan kontrasepsi jangka panjang jika dibandingkan 

dengan pengetahuan responden yang baik (Hariyani dkk, 2012). Pada penelitian lain 

menunjukkan bahwa wanita dengan pengetahuan sedang berpeluang 4,2 kali lebih 

besar menggunakan MKJP, dibandingkan dengan wanita berpengetahuan rendah dan 

wanita berpengetahuan tinggi (Gebremichael dkk, 2013). Penelitian yang dilakukan 
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di Southern Ethiopia melaporkan hasil yang berbeda bahwa tidak ada hubungan 

antara pengetahuan dengan minat wanita dalam menggunakan MKJP (Meskele dan 

Mekonnen, 2014). 

Persepsi 

Berdasarkan teori Teori Lawrence Green tanggapan atau penerimaan seseorang 

terhadap MKJP bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga 

dapat mempengaruhi seorang PUS untuk menentukan dirinya apakah akan 

menggunakan MKJP atau tidak. Pada penelitian dengan penelitian kwalitatif 

dilaporkan bahwa informasi yang salah mengenai MKJP dapat mempengaruhi 

persepsi wanita dalam memilih kontrasepsi MKJP (Kakaire O; et al, 2014). Penelitian 

lain menunjukkan ada hubungan antara persepsi dengan MKJP khususnya vasektomi 

dengan hasil p=0,047 (Rizkitama dan Indrawati, 2014). Pada penelitian lain juga 

menunjukkan hasil bahwa wanita yang memiliki persepsi yang positif tentang MKJP 

berpeluang 1,7 kali menggunakan MKJP (Meskele dan Mekonnen, 2014). 

2.2.2 Faktor pendukung (enabling factor) 

Beberapa hasil penelitian determinan PUS dalam menggunakan MKJP di 

laporkan hasilnya yang berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan. 

Akses pelayanan kesehatan 

Pada penelitian menunjukkan hasil bahwa ada hubungan antara akses layanan 

dengan penggunaaa MKJP dengan hasil p= 0,019 (Hadie dkk, 2015). Penelitian yang 

lain juga menunjukkan hasil ada hubungan antara akses layanan dengan penggunaan 

MKJP (Styava dan adamichat, 2000). Pada penelitian yang sama juga menunjukkan 
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bahwa ada hubungan antara jarak pelayanan KB dengan pemilihan MKJP dengan OR 

sebesar 4,3 (Fienela, 2012). Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan hasil bahwa 

tidak ada hubungan antara akses layanan dengan pemilihan MKJP (Bintari S dkk, 

2015). 

Informasi/sumber informasi tentang MKJP 

Informasi yang didapatkan oleh seseorang dapat mempengaruhi dalam 

menggunakan MKJP. Penelitian mengatakan bahwa ada hubungan antara informasi 

dengan MKJP (hasil sig= 0,018) (Mahmudah dan Indarwati, 2015).  Hasil yang 

berbeda menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara informasi 

dengan penggunaan MKJP dengan hasil OR: 0,298 (Alfiah, 2015). 

2.2.3 Faktor penguat (reinforcing factor) 

Pada beberapa hasil penelitian determinan PUS dalam menggunakan MKJP di 

laporkan hasil yang berkaitan dengan variabel dukungan suami dan informasi. 

Dukungan suami 

Ketika seorang wanita sudah menikah dan memiliki suami, maka suami 

adalah orang yang pertama yang berpengaruh terhadap berbagai pengambilan 

keputusan, salah satu contoh adalah dalam hal pemilihan kontrasepsi yang akan 

digunakan. Salah satu hal yang berpeluang bagi dalam akseptor dalam memilih 

kontrasepsi jangka panjang adalah berdiskusi dengan pasangan atau suami (Gudaynhe 

dkk, 2014 ). Penelitian yang dilaporkan bahwa hasil uji fisher Exact didapatkan 

p=0,033, artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan suami dalam 

memilih alat kontrasepsi jangka panjang pada ibu akseptor KB yang berusia lebih 
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dari 35 tahun (Nurcahyanti, 2013). Pada penelitian lain menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara dukungan suami dengan pemilihan MKJP (sig= 0,002) dan 

berdasarkan uji risk estimate didapatkan nilai prevalence ratio (PR) sebesar 1,546 

artinya akseptor yang tidak mendapat dukungan suami memiliki peluang untuk 

memilih metode kontrasepsi non MKJP sebesar 1,546 kali lebih besar dibandingkan 

dengan akseptor yang mendapatkan dukungan dari suami (Mahmudah dan Indarwati, 

2015). Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda bahwa tidak terdapat 

hubungan antara antara dukungan suami dengan pemakaian MKJP dimana OR=1.58; 

CI 95% , 0.48-5.26; p=0,448 (Muyassaroh dkk, 2013). 

 

  

 

 

 


