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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

 

 Kanker adalah suatu penyakit neoplasma ganas yang mempunyai 

spektrum sangat luas dan kompleks. Penyakit ini mulai dari neoplasma 

ganas yang paling jinak sampai neoplasma ganas yang paling ganas. 

Hampir tidak ada kanker yang dapat sembuh dengan spontan dan bila 

kanker itu dibiarkan terus tumbuh, cepat atau lambat akan menimbulkan 

kematian (Rasjidi, 2009). 

 Kanker merupakan penyakit yang sangat ditakuti masyarakat 

karena sering menyebabkan kematian. Setiap sebelas menit ada satu orang 

penduduk dunia yang meninggal karena kanker, setiap tiga menit ada satu  

penderita kanker baru. Satu dari sembilan wanita di negara-negara industri 

maju menderita kanker. Data pemeriksaan histopatologi di Indonesia tahun 

1999 menyatakan bahwa urutan lima besar kanker adalah kanker leher 

rahim, kanker payudara, kanker kelenjar getah bening, kanker kulit dan 

kanker rektum. Tahun 2002 berdasarkan International Agency for 

Research on Cancer (IARC) insiden kanker di Indonesia yang tertinggi 

pada perempuan adalah kanker payudara 23,3 per 100.000 perempuan, 

disusul kanker serviks 13,9 per 100.000 perempuan dan kanker kolon dan 

rektum 8,8 per 100.000 perempuan (Parkin et al., 2002).  

 Kanker serviks merupakan kanker dengan jumlah paling banyak 

kedua di seluruh dunia, dengan jumlah 500.000 kasus baru dan 250.000 

kematian tiap tahunnya. Setiap dua menit sekali, seorang wanita 

diberbagai belahan dunia  meninggal dikarenakan kanker serviks (WHO, 

2010). Pada tahun 2000, diperkirakan bahwa 470.606 kasus baru dan 

233.372 kematian akibat kanker serviks yang terjadi setiap tahunnya pada 

seluruh wanita di dunia, dan lebih dari 80 % beban ini di tanggung oleh 

 



2 
 

negara-negara yang kurang berkembang dimana kanker serviks merupakan 

keganasan utama pada perempuan. Untuk wilayah Amerika diperkirakan 

92.136 kasus dan 37.640 kematian akan terjadi, di daerah Latin Amerika 

dan Karibia terhitung sekitar 83,9 % dan 81,2 %, masing-masing jumlah 

tersebut di perkirakan dari kasus dan kematian yang terjadi akibat kanker 

serviks (Lewis M.J., 2004).   

 The American Cancer Society (2010) baru-baru ini memperkirakan 

bahwa  prevalensi kanker serviks di Amerika Serikat pada tahun 2010 

adalah sekitar 12.200 kasus baru kanker serviks invasif akan terdiagnosa. 

Sekitar 4210 wanita akan meninggal dari kanker serviks.  

 Kanker serviks masih merupakan salah satu masalah utama 

kesehatan wanita di Indonesia dimana terdapat 7.566 kematian akibat 

kanker serviks dengan Case Fatality Rate (CFR) 12,8% (Parkin et al., 

2002). Wardoyo pada tahun 2009 menyatakan bahwa prevalensi kanker 

serviks di Indonesia mencapai 90-100 kasus per 100.000 penduduk, di 

mana ditemukan 200.000 kasus baru setiap tahunnya. Wanita Indonesia 

yang berisiko menderita kanker serviks pada usia 15-61 tahun mencapai 

58 juta orang. Ia mengatakan bahwa perjalanan kanker leher rahim dari 

pertama kali terinfeksi hingga menjadi kanker memerlukan waktu sekitar 

10-15 tahun, sehingga penderita kanker serviks sebagian besar berusia 

lebih dari 40 tahun. Sebagian besar kasus kejadian dan kematian dari 

kanker servik terjadi pada kelompok umur 45-54 tahun dengan Age 

Spesific Death Rate (ASDR) 29,05 per 100.000 perempuan (Parkin et al., 

2002).  

Pada umur 45-55 tahun tersebut terjadi penghentian daur haid 

seorang wanita disebabkan oleh terbatasnya pasokan folikel ovarium yang 

terdapat saat lahir yang disebut dengan menopause. Umumnya  wanita 

akan mengalami menopause antara usia 40–55 tahun, walaupun ada 

beberapa perkecualian. Periode ini disebut sebagai periode klimakterium 

yang menggambarkan hilangnya kemampuan untuk reproduksi 

(menurunkan). Periode ini dianggap sebagai masa transisi atau peralihan 
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ke masa tua, yaitu masa yang ditandai dengan berkurang dan menurunnya 

vitalitas manusia (Sherwood, 2001). 

Serviks terdiri dari dua jenis sel, kolumnar dan sel epitel 

skuamous. Berbentuk silinder terdiri dari dua struktur utama yaitu 

ektoservix dan endoserviks, yang akan mengalami kemunduran pada 

periode menopause. Daerah tersebut merupakan zona transformasi yang 

merupakan wilayah di ektoservix di mana sel epitel kolumnar akan 

mengalami perubahan menjadi sel epitel squamous, daerah ini  sangat 

rentan terhadap perubahan pra-kanker (displasia) karena dapat terjadi 

perubahan sel yang sangat cepat pada  saat berlangsungnya menopause 

(Jones & Judd, 2003).    

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta mengingat besarnya 

risiko yang ditimbulkan kanker serviks pada wanita menopause, maka 

perlu diteliti lebih lanjut mengenai angka kejadian kanker serviks pada 

wanita menopause. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Berapa besar angka kejadian kanker serviks pada wanita 

menopause di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2005-2010? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan umum  

 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui angka 

kejadian kanker serviks pada wanita menopause di RSUD  Dr. Moewardi 

Surakarta tahun 2005-2010. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui faktor risiko kanker serviks. 
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b. Untuk mengetahui angka kejadian kanker serviks pada wanita 

menopause di RSUD  Dr. Moewardi Surakarta tahun 2005-

2010. 

c. Untuk menghasilkan suatu analisis ilmiah yang berguna dalam 

hal mendeteksi kanker serviks pada wanita menopause 

sehingga dapat mempermudah penatalaksanaanya.  

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 1.   Bagi masyarakat umum 

   Memberikan informasi tentang pentingnya memperhatikan 

kesehatan pada wanita menopause akan bahaya kanker serviks yang 

sangat mengkhawatirkan.  

 2.   Bagi institusi pendidikan 

   Dapat memperkaya pengetahuan di bidang onkologi 

ginekologi dan dapat dijadikan motivasi untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi rumah sakit 

   Untuk mengetahui angka kejadian kanker serviks tersebut 

pada wanita menopause serta mampu memberikan pelayanan dan 

penatalaksanaan yang terbaik pada tiap kasus kanker serviks. 

4. Ba gi peneliti 

   Mengetahui seberapa besar angka kejadian kanker serviks 

pada wanita menopuse. 

 

 

 

 

 

 


