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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kepadatan penduduk tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu 

penyebab berbagai permasalahan sosial di Indonesia. Provinsi Banten 

menjadi sorotan dengan laju pertumbuhan penduduk (dari tahun 2000-

2010) sebesar 2,78% dimana rata-rata keseluruhan pertumbuhan penduduk 

di seluruh provinsi di Indonesia (dari tahun 2000-2010) hanya sebesar 

1,49%.
1
 Sedangkan untuk lebih spesifiknya, Kabupaten Tangerang 

menempati peringkat kedua dalam angka pertumbuhan penduduk pada 

tahun 2015-2016 (3,17%) diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi 

Banten.
2
 Melihat laju pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi, hal 

ini ditakutkan akan menimbulkan berbagai macam persoalan kedepannya 

bagi Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Tangerang. 

Salah satu metode penanganan pesatnya laju pertumbuhan 

penduduk di Indonesia adalah dengan sosialisasi program Keluarga 

Berencana (KB). Menurut data statistik (November 2013), metode KB 

yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Kabupaten Tangerang adalah 

metode suntik (2787), lalu diikuti dengan metode pil (1652), implan (389), 

AKDR (384), kondom (203), Metode Operasi Wanita (MOW) (41) dan 

Metode Operasi Pria (MOP) (0).
3
 Dari data tersebut terlihat bahwa 

kontrasepsi jenis hormonal (e.g. suntik, pil, implant, sebagian AKDR) 

memang populer dikalangan masyarakat Kabupaten Tangerang.  
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Tingginya permintaan dan penggunaan metode kontrasepsi 

hormonal oleh masyarakat menuntut keterampilan dan pengetahuan yang 

baik dari para petugas kesehatan mengenai metode kontrasepsi hormonal. 

Petugas kesehatan yang dimaksud disini adalah dokter umum dan bidan 

selaku pemberi layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat satu.  

Bukti bahwa pentingnya tingkat pengetahuan petugas kesehatan 

mengenai kontrasepsi didukung oleh beberapa penelitian, seperti misalnya 

penelitian di San Fransisco, Amerika Serikat, dengan judul ―Health care 

providers’ knowledge about contraceptive evidence: A barrier to quality 

family planning care?‖, lalu penelitian di Lagos, Nigeria, dengan judul 

―Health Care Providers’ Knowledge of, Attitudes Toward and Provision of 

Emergency Contraceptives In Lagos, Nigeria‖, dan penelitian di Amerika, 

dengan judul ―The nurse-midwife as a mediator of contraception‖. 

Karena dibutuhkannya pengetahuan yang baik dari petugas 

kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat satu, peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai perbedaan tingkat pengetahuan dokter umum dengan 

bidan mengenai kontrasepsi hormonal yang akan dilakukan di sekitar 

wilayah kerja beberapa puskesmas jejaring FK-UPH di Kabupaten 

Tangerang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Beberapa penelitian seputar kontrasepsi dan petugas kesehatan 

telah dilakukan. Diantaranya, terdapat penelitian yang mengatakan bahwa 
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pemasangan metode kontrasepsi AKDR oleh bidan mempunyai hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan pemasangan oleh dokter umum.
4
 

Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang mempunyai topik serupa, 

namun peneliti belum menemukan banyak penelitian yang mengukur 

perbedaan tingkat pengetahuan dokter umum dengan bidan mengenai 

kontrasepsi hormonal.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

Apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara dokter 

umum dengan bidan sebagai pemberi layanan kesehatan di fasilitas 

kesehatan tingkat satu mengenai kontrasepsi hormonal ?  

1.4 Tujuan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Umum 

- Untuk menilai tingkat pengetahuan dokter umum dan bidan 

mengenai kontrasepsi hormonal. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

- Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam tingkat 

pengetahuan dokter umum dengan bidan mengenai 

kontrasepsi hormonal. 

1.5 Manfaat Penelitian 
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1.5.1 Manfaat Akademik 

 

- Manfaat akademik yang diharapkan adalah bahwa hasil 

penelitian dapat dijadikan sebuah acuan dalam upaya 

peningkatan tingkat pengetahuan terutama melalui 

pengalaman dan pelatihan dalam program KB dengan 

metode kontrasepsi hormonal.  

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 

- Manfaat praktis yang diharapkan adalah melakukan koreksi 

dan introspeksi terhadap pelayanan kesehatan yang sedang 

berjalan terutama dalam program KB dengan metode 

kontrasepsi hormonal. 

  




