
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam mengontrol laju

pertambahan populasi di Indonesia dengan mempertimbangkan kesejahteraan

keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS) tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 252.164,8 ribu orang

yang terdiri dari 125.715,2 laki-laki dan 125.449,6 perempuan. Rata-rata laju

pertumbuhan penduduk tahun 2010-2014 sekitar 1,40% persen per tahun. Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana mencatat selama periode 2007 hingga

2012 terjadi peningkatan angka kelahiran dari 2,6 juta jiwa hingga 2,9 juta jiwa

diwilayah Riau (BKKBN, 2014a).

Diperkirakan penduduk Indonesia akan berjumlah 337 juta jiwa di tahun

2050. Tingkat pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh  tiga faktor

utama, yaitu fertillitas, mortilitas dan migrasi (BKKBN, 2013b). Minimnya

pengetahuan mengenai pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan

angka kematian ibu hamil dan bersalin, angka kehamilan yang tidak diinginkan,

serta angka kejadian penyakit menular seksual.

Dalam upaya membangun penduduk yang berkualitas maka pemerintah

memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Salah

satu upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk yaitu mengatasi pertumbuhan

penduduk, dengan menetapkan program Keluarga Berencana (KB) pada Pasangan

Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk mencegah kehamilan.

Kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Usia reproduksi

perempuan pada umumnya adalah 15-49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur

jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran, wanita atau pasangan ini lebih

diprioritaskan untuk menggunakan alat atau cara KB.

Metode kontrasepsi yang ada pada Program KB terbagi menjadi dua, yaitu

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non Metode Kontrasepsi
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Jangka Panjang (Non MKJP), persentase penggunaan kedua metode tersebut

dapat dilihat seperti Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Persentase Pemilihan Metode Kontrasepsi (BKKBN, 2014b)

Metode Kontrasepsi
Jumlah

Pengguna

Jumlah
Pengguna

(dalam
%)

Keterangan

Spiral/ IUD (Intra
Uterine Devices)

459.177 7,46

Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang

Tubektomi/ MOW
(Metode Operatif
Wanita)

87.079 1,42

Vesaktomi/ MOP
(Metode Operatif
Pria)

17.331 0,28

Kondom 462.1886 7,51
Implant 727.569 8,58

Non Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang

Suntikan 2.949.633 47,94
Pil 1.649.256 26,81

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat

Indonesia yang menggunakan alat kontrasepsi tidak memilih metode kontrasepsi

jangka panjang atau dapat dikatakan mereka memilih alat kontrasepsi yang

memiliki reaksi jangka pendek. Total pengguna alat kontrasepsi jangka pendek

mencapai 83,33%, sementara pengguna alat kontrasepsi jangka panjang hanya

sebesar 16,67%. Metode kontrasepsi yang mayoritas dipilih oleh masyarakat yaitu

metode Suntikan dengan persentase 47,94%, sementara metode yang paling tidak

diminati oleh masyarakat Indonesia adalah metode Vesaktomi dengan persentase

hanya 0,51%.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pemilihan metode

kontrasepsi yang digunakan yaitu efektivitas, keamanan, frekuensi pemakaian,

efek samping serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi secara

teratur dan benar (KEMENKES RI, 2014). Selain itu, ditemukan beberapa faktor

yang berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan yaitu

faktor utama seperti umur, pendidikan, jumlah anak, pengetahuan dan sikap.

Untuk faktor pendukung yaitu ketersediaan alat kontrasepsi, jarak rumah ke

puskesmas, waktu tempuh dan biaya. Sedangkan faktor pendorong yaitu berupa
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dukungan petugas kesehatan (BKKBN, 2014a). Penggunaan alat kontrasepsi

dipilih berdasarkan kesesuaian yang baik terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhinya, penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dapat

menyebabkan kegagalan serta komplikasi berat terhadap penggunanya. Namun,

secara umum pengunaan alat kontrasepsi yang ideal adalah yang aman digunakan

oleh penggunanya secara individual dan berdaya guna dalam arti bahwa dapat

menunda kehamilan jika digunakan sesuai dengan aturan.

Algoritma Equivalence Class Transformation (ECLAT) merupakan

algoritma yang sangat sederhana untuk menemukan item yang paling sering

muncul, pada dasarnya algoritma ECLAT melakukan pencarian secara depth-first

search pada database dengan tata letak vertikal, item berserta simpulnya disimpan

bersama di sebuah TID List (Transaction Id List). Proses pencarian dilakukan dari

item yang paling sering muncul hingga yang paling jarang muncul tanpa harus

memperhatikan urutan, sehingga proses pemindaian tidak perlu dilakukan secara

berulang.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas maka dilakukan

penelitian tentang relasi antara umur, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lama

pernikahan terhadap metode kontrasepsi yang dipilih oleh pasangan dengan

menerapkan algoritma ECLAT. Kriteria umur dan pendidikan diambil karna dua

hal tersebut merupakan faktor utama yang mempengeruhi pemilihan metode

kontrasepi, sedangkan kriteria pekerjaan dan lama pernikahan diambil karena

belum ada penelitian yang dilakukan dalam mencari relasi kedua faktor tersebut

terhadap metode kontrasepsi yang dipilih. Pekerjaan merupakan faktor yang

mempengaruhi tingkat ekonomi keluarga, dimana biaya mempengaruhi akseptor

memilih  alat kontrasepsi.

Hasil dari penelitian ini nantinya berupa sebuah sistem informasi yang

diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan edukasi

mengenai KB terutama bagi pasangan baru dalam memilih metode kontrasepsi

yang efektif dengan resiko yang lebih rendah. Input dari sistem tersebut adalah

kriteria-kriteria yang telah ditentukan (umur, pendidikan, pekerjaan dan lama

pernikahan), sedangkan keluaran dari sistem tersebut adalah informasi mengenai

metode KB dengan nilai-nilai persentasi yang sesuai terhadap kriteria yang
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dimasukkan. Sehingga, informasi tersebut dapat memberikan masukan kepada

pasangan dalam melakukan pemilihan metode yang efektif.

Beberapa penelitian yang menunjang penelitian ini salah satunya adalah

penelitian yang berjudul Personalisasi E-Library Menggunakan Kaidah Asosiasi

Algoritma ECLAT. Dari penelitian ini didapat rata-rata nilai Lift Ratio dari rule

yang dihasilkan adalah 3,43. Sedangkan titik optimum dari minimum support

adalah 10% dan minimum confidence adalah 60% dengan jumlah transaksi 150

transaksi peminjaman. Sedangkan penelitin lainnya berjudul Identification of Best

Algorithm in Association Rule Mining Based on Performance, penelitian ini

membandingkan performa dari tiga algoritma asosiasi yaitu FP-Growth, Apriori

dan ECLAT. Hasil pada penelitian in menunjukkan algoritma ECLAT merupakan

algoritma terbaik dari ketiganya, karena memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat

dengan nilai support dan confidence yang lebih baik (Adita, Muflikhah, &

Ratnawati, n.d.)

Salah satu penelitian yang berhubungan dengan metode KB berjudul

Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga dengan Persepsi

Penggguunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

Kota Palu, dimana hasil penelitian yang dilakukan terhadap 325 orang ibu rumah

tangga menunjukkan bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan

adalah suntik dan pil . Selain itu penelitian lain yang berjudul Hubungan

Pengetahuan Keluarga Berencana Dengan Menggunakan Alat Kontrasepsi di

Puskesmas Helvetia Medan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan

yang bermakna pengetahuan Ibu Akseptor Keluarga Berencana dengan peggunaan

alat kontrasepsi dengan nilai p= 0,001 (p< 0,05). Penelitian lain juga dilakukan

oleh Suprida dengan judul Hubungan Antara Pendidikan dan Umur Ibu dengan

Pemilihan Kontrasepsi Implan di Bidan Praktik Mandiri Rachmi Palembang

Tahun 2013. Dan hasil yang didapat adalah terdapat hubungan antara pendidikan

dengan penggunaan alat kontrasepsi jenis implan dengan nilai hubungan p-value

= 0,027 lebih kecil dari a=0,05 dan terdapat hubungan yang bermakna antara

umur ibu dengan pemakaian implan dengan p-value = 0,025 lebih kecil dari

a=0,05
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka pokok

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana

menerapkan Algoritma ECLAT dalam menentukan relasi antara umur, tingkat

pendidikan, pekerjaan dan lama pernikahan terhadap metode kontrasepsi yang

dipilih.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

menemukan sebuah model association rules untuk mengetahui relasi antara umur,

tingkat pendidikan, pekerjaan dan lama pernikahan terhadap metode kontrasepsi

yang dipilih.

1.4 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini menjadi lebih

sempit maka dibentuk batasan masalah, yaitu:

1. Rule atau model relasi yang dicari pada penelitian ini adalah hubungan antara

umur, lama pernikahan, pekerjaan dan tingkat pendidikan terhadap metode

kontrasepsi yang dipilih berupa persentase nilai support dan confidence

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat

dari hasil survei yang dilakukan terhadap 247 orang wanita yang sudah

menikah dan sedang mengikuti Program KB  (menggunakan salah satu

metode kontrasepsi), dan survei dilakukan pada bulan Oktober hingga

November 2015.

3. Metode  KB yang digunakan hanya metode KB yang ditentukan oleh

BKKBN yaitu, Suntik, Pil, Implan, Kondom, Spriral/ IUD (Intra Uterine

Devices), Tubektomi/ MOW (Metode Operatif Wanita) dan Vesaktomi/ MOP

(Metode Operatif Pria).

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini  akan dituangkan dalam bentuk penulisan yang dijabarkan

dalam enam buah bab, penjabaran tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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Bagian ini berisi tentang deskripsi umum penelitian yang meliputi latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam

penelitian meliputi teori umum data mining, association rules, serta algoritma

ECLAT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam

penelitian, mulai dari identifikasi masalah, teknik pengumpulan data, analisa

algoritma dan alat bantu dalam penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bagian ini berisi tentang analisa data serta analisa proses yang dilakukan

dalam penelitian ini menggunakan algoritma ECLAT, dari analisa yang didapat

kemudian dilakukan perancangan terhadap sistem yang akan dibangun.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bagian ini menguraikan mengenai implementasi yang dilakukan

dalam penelitian, yaitu menerapkan algoritma ECLAT dalam menentukan relasi

antara umur, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lama pernikahan terhadap metode

kontrasepsi yang dipilih

BAB VI PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran-saran yang berkaitan

dengan penelitian ini.


