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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan gaya hidup dan modernisasi, terutama di kota besar, 

mengakibatkan pola penyakit di Indonesia berubah. Mengkonsumsi makanan 

berlemak, kurang serat, maupun yang diproses (seperti diawetkan, diasinkan, dan 

diasap) dapat menyebabkan frekuensi penyakit kanker terus meningkat dan 

mendekati pola di negara maju (Dalimartha, 2004). 

Kanker adalah penyakit serius dan berpotensi mengancam nyawa yang 

berpengaruh pada fisik dan kesejahteraan emosional pasien. Diagnosa kanker 

merupakan salah satu stressor yang dapat memicu terjadinya tekanan psikologis 

yang signifikan. Gangguan yang paling sering muncul akibat diagnosa kanker 

adalah kecemasan (anxietas) dan depresi. Prevalensi terjadinya gangguan psikiatri 

pada pasien kanker bervariasi antara 5 sampai 50 %, dengan gangguan depresi 0 

sampai 46% dan gangguan kecemasan 1 sampai 49%. Prevalensi kecemasan 

menurun  dari tahun ke tahun, tetapi tidak ada penurunan yang signifikan untuk 

depresi. Kecemasan dan depresi pada penderita kanker dapat disebabkan oleh 

berbagai alasan termasuk reaksi psikologis yang disebabkan oleh  diagnosis 

kanker,  efek samping pengobatan,  usia,  pendidikan, sosial ekonomi  (Jadoon, 

dkk,  2010). Selain itu stadium kanker, lama menderita kanker juga meningkatkan 

resiko depresi pada pasien kanker, dan dukungan sosial (Herschbach, dkk, 2004). 
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Secara epidemiologik pada penderita kanker baik yang berobat jalan 

maupun yang dirawat inap dilaporkan 51% menunjukkan kejadian (incidence) 

gangguan psikiatrik (kejiawaan). Dari penderita kanker yang maengalami 

gangguan psikistrik tersebut di atas ternyata 68% mengalami gangguan 

penyesuaian (adjustment disorder), 13% mengalami depresi berat (major 

depression), 11% mengalami kecemasan dan kehilangan kesadaran (delirium), 

8% karena pasien datang sudah terlambat. Dalam gangguan penyesuaian itu 

sendiri terdapat gejala-gejala kecemasan dan depresi yang disebabkan karena 

yang bersangkutan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan penyakitnya 

(Hawari, 2004). 

Depresi merupakan gangguan alam perasaan (mood) yang ditandai dengan 

kemurungan dan kesedihan mendalam dan berkelanjutan sehingga hilangnya 

kegairahan hidup  yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah 

hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan lain sebagainya (Hawari, 2004) . 

Setiap tahunnya terdapat 121 juta orang yang mengalami depresi. WHO 

menempatkannya sebagai salah satu masalah kesehatan yang amat penting di 

dunia. Prevalensi seumur hidup depresi pada masyarakat mencapai 5% sampai 

12% pada pria, dan 10% sampai 25% pada wanita (Massie, 2004). 

Orang yang menderita kanker sekaligus juga mengalami depresi, 

prevalensi terjadinya depresi pada pasien kanker ginekologi mencapai 23% 

(Massie, 2004).  Herschbach (2004), mengemukakan bahwa 35,2% pasien kanker 

serviks  memiliki resiko untuk mengalami gangguan psikologis tergantung lama 
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menderita kanker. Pasien yang telah didiagnosa lebih dari 6 bulan sangat 

mempunyai resiko terjadinya gangguan kognitif, perilaku, afektif, dan depresi. 

Hal lain yang berhubungan dengan adanya kejadian depresi pada pasien kanker 

serviks adalah keberadaan, kepedulian dan kasih sayang dari keluarga dan teman-

teman.  Orang  yang memperoleh  dukungan sosial akan menimbulkan rasa aman, 

damai, dan sikap yang tenang bagi yang menerima. Pasien  yang mengalami 

depresi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang baik dan menganggap 

dirinya tidak mendapat dukungan sosial.  Pada kanker serviks, 31,8% pasien 

mengalami depresi, 22,7% depresi ringan, 6,8% depresi sedang, dan 2,2% depresi 

berat (Permatahati, 2006). 

Kanker serviks merupakan tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim 

atau serviks, tepatnya bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak 

vagina. Data yang diperoleh dari Yayasan Kanker Indonesia tahun 2007 

menyebutkan bahwa setiap tahunnya sekitar 500.000 perempuan didiagnosa 

menderita kanker serviks dan lebih dari 250.000 meninggal dunia. Total 2.2 juta 

perempuan di dunia menderita kanker serviks (Sukaca, 2009). Setiap tahun 

diperkirakan terdapat 500.000 kasus kanker serviks baru di seluruh dunia, 77 % di 

antaranya ada di negara berkembang. Di Indonesia diperkirakan sekitar 90-100 

kanker baru di antara 100.000 penduduk pertahunnya, atau sekitar 180.000 kasus 

baru pertahun. Sementara data Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa setiap 

tahunnya terjadi 200.000 kasus kanker rahim di Indonesia (Anonim, 2010). 
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Hingga saat ini kanker serviks  masih menempati urutan pertama penyakit yang 

paling banyak menyerang wanita di Indonesia (Reksoprodjo, 2010). 

Diketahui bahwa jumlah pasien kanker serviks yang dirawat inap dan 

rawat jalan pada bulan Januari 2010 sampai Oktober 2010 sebanyak  1632 kasus 

baru dengan rincian 163 pasien rawat jalan dan 1469 pasien rawat inap di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. Rata-rata setiap bulan jumlah kasus baru dari pada tahun 

2010 pada pasien rawat inap sebanyak 146 kasus baru. Jumlah kasus kanker 

serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan kasus dengan angka 

kejadian tertinggi dibandingkan dengan angka kejadian kanker jenis lain, selain 

itu angka kejadian kanker serviks setiap tahunnya mengalami peningkatan yang 

signifikan. 

Wawancara yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan  

pengukuran Hamilton rating scale for depresion (HRS-D) terhadap dua pasien 

kanker serviks yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 

kedua pasien mengalami depresi sedang. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan tingkat depresi pada pasien kanker serviks. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian ringkas dari latar belakang diatas, memberi dasar bagi 

peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian berikut: 

“Faktor-fakor manakah yang berhubungan dengan tingkat depresi pada pasien 

kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan tingkat depresi pada pasien kanker serviks di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui angka kejadian depresi pada pasien kanker serviks di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui distribusi lama menderita kanker serviks  pada pasien kanker 

serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Mengetahui distribusi dukungan sosial pada pasien kanker serviks di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

d. Untuk mengetahui adanya hubungan lama  menderita kanker serviks 

dengan tingkat depresi pada pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta 

e. Untuk mengetahui adanya hubungan dukungan sosial dengan tingkat 

depresi pada pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

f. Untuk mengetahui faktor manakah yang mempunyai resiko paling tinggi 

yang berhubungan dengan tingkat depresi pada pasien kanker serviks di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

 



6 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai data dasar untuk penelitian lebih 

lanjut tentang tingkat depresi pada pasien kanker serviks dan juga sebagai 

informasi dan referensi untuk penelitian ilmiah selanjutnya. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu 

pengetahuan dalam mengkaji permasalahan tentang tingkat depresi pasien 

kanker serviks. 

3. Manfaat bagi instansi rumah sakit 

Memberi infomasi kepada pihak terkait khususnya RSUD Dr. 

Moewardi surakarta agar masalah depresi yang dialami oleh pasien kanker 

dapat menjadi perhatian dan mendapat penanganan yang sesuai. 

4. Manfaat bagi pasien 

Diharapkan pasien mendapatkan informasi tentang faktor yang 

menyebabkan depresi sehingga dapat mencegahnya dan juga  pasien 

mendapatkan pelayanan perawatan yang profesional dalam pencegahan 

depresi akibat kanker serviks 

5. Manfaat bagi keluarga 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi keluarga 

pada pentingnya perhatian dan dukungan baik fisik maupun mental bagi 
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anggota keluarga yang menderita kanker serviks, untuk meminimalisir 

kejadian depresi. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Tama (2009), meneliti tentang tingkat depresi pada pasien kanker serviks di 

RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2009. Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian survey deskriptif  dan wawancara menggunakan Hamilton rating 

scale for depresion (HRS-D) dengan subyek 38 orang rawat inap dan rawat 

jalan di RSUP H. Adam  Medan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Tama dengan peneliti terletak pada waktu penelitian, tempat penelitian yaitu 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, variabel bebas yang diteliti yaitu lama 

menderita kanker dan dukungan sosial. Metode penelitian yaitu study 

observasional analitik  dengan pendekatan  cross sectional.  Instrumen 

pengukuran depresi menggunakan Beck Depression Inventory (BDI) dan 

jumlah subyek 30 orang kanker serviks rawat inap. 

2. Dudy (2008), meneliti tentang tingkat depresi pada pasien-pasien kanker 

serviks uteri di RSUPM dengan menggunakan skala Beck Depression 

Inventory-II. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan 

design potong lintang dan sampel penelitian ini sebanyak 75 orang pasien 

kanker serviks rawat inap dan rawat jalan. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Aldiansyah  dengan peneliti terletak pada waktu penelitian, 

tempat penelitian yaitu di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, variabel bebas  
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yang diteliti yaitu lama  menderita kanker dan dukungan sosial. Jumlah 

subyek 30 pasien kanker serviks rawat inap. 

3. Wati (2009), meneliti tentang pengaruh pemberian terapi kognitif terhadap 

tingkat depresi pada penderita kanker serviks yang menjalani perawatan di RS 

Dr. Saiful Anwar Malang. Penelitian eksperimen ini dilaksanakan dengan 

desain penelitian one group pretest-posttest design pada subyek 15 orang 

rawat inap dengan. Variabel terikat pada penelitian ini adalah depresi dan 

variabel bebasnya pemberian terapi kognitif. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Wati  dengan peneliti terletak pada waktu penelitian, tempat 

penelitian yaitu di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, variabel bebas yang diteliti  

yaitu  lama  menderita kanker dan dukungan sosial. Metode penelitian yaitu 

study observasional analitik dengan pendekatan  cross sectional, dan jumlah 

subyek 30 pasien kanker serviks rawat inap. 

4.  Permatahati (2006), meneliti tentang perbandingan skor depresi pada 

penderita kanker serviks uteri dan penderita kanker payudara di RS Dr. 

Kariadi semarang. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 

menggunakan metode cross-sectional dengan subyek 88 orang kanker serviks 

uteri dan 88 orang kanker payudara rawat inap. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Permatahati dengan peneliti terletak pada waktu penelitian, 

tempat penelitian yaitu di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, variabel bebas 

yang diteliti  yaitu lama menderita kanker dan  dukungan sosial dengan 

jumlah subyek 30 pasien kanker serviks. 
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5. Antara (2005), meneliti tentang depresi pada penderita keganasan ginekologi 

di RS Dr. Kariadi  Semarang. Metode penelitian ini dilakukan secara potong 

lintang dengan subyek penelitian 71 orang kanker serviks rawat inap. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Antara dengan peneliti terletak pada 

waktu penelitian, tempat penelitian yaitu di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 

variabel bebas yang diteliti yaitu lama  menderita kanker dan dukungan sosial. 

Jumlah subyek 30 pasien kanker serviks rawat inap. 


