
 

 

BAB VII 

PENUTUP 
 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian studi tentang lama pemakaian alat kontrasepsi 

di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan menggunakan analisis regresi 

logistik, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan model probabilitas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi lama pemakaian alat kontrasepsi di Kecamatan Koto Tangah 

Kota Padang yang diestimasi menggunakan model regresi logistik 

memberikan hasil variabel-variabel independen yang secara signifikan 

mempengaruhi variabel dependen, yang secara empiris sesuai dengan 

ekspektasi prilaku teoritis bila dilihat dari kesesuaian tandanya.  

2. Umur berpengaruh signifikan terhadap lama pemakaian alat kontrasepsi. 

Dimana dapat dilihat bahwa pada umur 29 tahun sampai 35 tahun pasangan 

usia subur sangat membutuhkan alat kontrasepsi dimana sudah memiliki anak 

yang inginkan dan tidak akan menambah lagi. Maka pada umur ini akan 

memperbesar peluang dalam memilih lama pemakaian alat kontrasepsi. 

3. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap lama pemakaian alat kontrasepsi. 

Dimana dapat dilihat bahwa semakin tingginya pendapatan akan memperbesar 

peluang dalam lama pemakaian alat kontrasepsi. Hal ini karena alat 

kontrasepsi jangka panjang sangat mahal dan butuh biaya yang tinggi untuk 

mendapatkan alat kontrasepsi ini. 



 

 

4. Konsumsi berpengaruh signifikan terhadap lama pemakaian alat kontrasepsi. 

Dimana dapat dilihat bahwa jika konsumsi yang baik dapat meningkatkan 

kesuburan dimana jika pendapatan yang tinggi mempengaruhi seseorang 

memakan makanan yang bergizi tinggi. Karena itu konsumsi yang baik  akan 

memperbesar peluang dalam lama pemakaian alat kontrasepsi. 

5. Pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap lama pemakaian alat 

kontrasepsi. Hal ini dikarenakan walaupun pendidikan istri rendah atau tinggi 

tetapi orang mengetahui bahwa pentingnya memakai lama dalam pemakaian 

alat kontasepsi.  

6. Status Bekerja tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap lama pemakaian 

alat kontrasepsi. Hal ini dikarenakan status bekerja istri ada dan tidak bekerja 

karena istri bisa bergantung kepada suaminya sendiri. 

7.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari lama pemakaian alat 

kontrasepsi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ini, maka dapat 

diusulkan beberapa saran untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan 

untuk responden ekonomi menengah kebawah khususnya PUS memakai alat 

kontrasepsi. Dengan tujuan membatasi jumlah kelahiran dengan memakai alat 

kontrasepsi. 

1. Pada umur 29 tahun sampai 35 tahun  menjadi salah satu faktor yang 

signifikan dalam lama pemakaian alat kontrasepsi. Maka disini perlu 

perhatian khusus oleh pemerintah untuk memberikan perhatian lebih 

terkait pentingnya umur terhadap lama pemakaian alat kontrasepsi untuk 



 

 

perbaikan jumlah kelahiran, yang nantinya diharapkan meningkatkan 

minat masyarakat dalam  memakai alat kontrasepsi dalam jangka panjang. 

2. Pendapatan menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam lama 

pemakaian alat kontrasepsi. Maka disini perlu perhatian khusus oleh 

pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terkait pentingnya 

pendapatan terhadap perbaikan jumlah kelahiran, yang nantinya 

diharapkan meningkatkan minat masyarakat dalam  memakai alat 

kontrasepsi dalam jangka panjang. 

3. Konsumsi menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam lama 

pemakaian alat kontrasepsi. Maka disini perlu perhatian khusus oleh 

pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terkait pentingnya 

konsumsi  terhadap perbaikan jumlah kelahiran, yang nantinya diharapkan 

jika konsumsi PUS sudah dipenuhi dengan baik  maka  dalam berefek 

pada memakai alat kontrasepsi dalam jangka panjang.  

4. Dari variabel umur, pendapatan dan konsumsi yang signifikan terhadap 

lama penggunaan alat kontrasepsi maka terkait dengan pembelian alat 

kontrasepsi jangka panjang diharapkan pemerintah memberi subsidi atau 

bisa memberikan secara gratis alat kontrasepsi tersebut melalui BPJS 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) supaya dapat menekan jumlah 

angka kelahiran pada pasangan usia produktif.  

5. Diharapkan setelah penelitian ini masih ada penelitian yang lebih lanjut 

yang menganalisis tentang lama pemakaian alat kontrasepsi dengan 

variabel yang mampu memberikan pengaruh yang lebih besar. 

 


