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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kanker merupakan salah satu penyakit yang banyak menimbulkan 

kesengsaraan dan kematian pada manusia. Saat ini kanker menempati 

peringkat kedua penyebab kematian setelah penyakit jantung (Ghofar, 2009). 

Data World Health Organization (WHO) yang diterbitkan pada 2010 

menyebutkan bahwa kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 (dua) 

setelah penyakit kardiovaskuler (Depkes, 2012). Pada tahun 2008 di Amerika 

terdapat 178.000 orang mengidap kanker payudara (Nurcahyo, 2010). 

 Menurut WHO, kanker payudara merupakan kanker yang paling 

sering terjadi pada wanita, 10% dari semua wanita di dunia menderita kanker 

payudara dalam hidupnya. Prevalensi kanker payudara meningkat seimbang 

dengan kenaikan usia, sebanyak 400 kasus baru dari 100.000 kasus setiap 

tahun terjadi (Hidayat dkk, 2009). 

 Setiap tahun, di Indonesia  diperkirakan terdapat 100 orang penderita 

baru kanker payudara per 100.000 penduduk. Ini berarti dari jumlah 237 juta 

penduduk ada sekitar 237.000 penderita kanker baru. Sejalan dengan itu, data 

empiris juga menunjukkan bahwa kematian akibat kanker dari tahun ke tahun 

terus meningkat dan berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2007, sekitar 5,7 % 

kematian semua umur disebabkan oleh kanker ganas (Depkes, 2012). 

 Prevalensi kanker payudara di Jawa Tengah tahun 2010 dan tahun 

2011 sebanyak 0,03% dan 0,05%, sedangkan pada tahun 2012 prevalensi 
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kasus kanker payudara meningkat sebesar 0,06% dan diprediksi sampai tahun 

tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,07% (Depkes, 2012). 

 Adapun angka kejadian kanker payudara di Kabupaten Karanganyar 

mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir dan tergolong tinggi. 

Kasus kanker payudara di Kabupaten Karanganyar menurut data laporan kasus 

Penyakit Tidak Menular (PTM) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 

terdapat 402 kasus, pada tahun 2009 meningkat menjadi menjadi 473 kasus, 

tahun 2010 meningkat menjadi 515 kasus dan tahun 2011 meningkat lagi 

sebanyak 685 kasus (Profil Kesehatan Karanganyar, 2012). 

 Kanker payudara merupakan penyakit neoplasma yang bersifat ganas 

dimana sel payudara mengalami proliferasi, diferensiasi abnormal dan tumbuh 

secara  autonom yang menyebabkan infiltrasi ke jaringan sekitar diambil 

merusak serta menyebar ke bagian tubuh yang lain (Artanti, 2011). Gejala 

permulaan kanker payudara sering tidak disadari atau dirasakan dengan jelas 

oleh penderita sehingga banyak penderita yang berobat dalam keadaan lanjut. 

Hal inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian kanker tersebut. 

Padahal, pada stadium dini kematian akibat kanker masih dapat dicegah. 

Kanker pada dasarnya berkembang sangat lambat dalam waktu belasan, 

bahkan puluhan tahun. Namun, efek atau gejala yang bisa dirasakan atau 

dilihat pengidapnya baru muncul setelah ia mengalami perkembangan cukup 

luas dan tidak bisa dihentikan dengan cara-cara sederhana. Kemajuan dalam 

bidang terapi dan diagnostik memberikan dampak dalam penemuan dini 

terhadap penyakit kanker terutama kanker payudara. Namun yang paling 



 

 3

penting dari semua kemajuan teknologi yang ada adalah bagaimana seorang 

wanita mampu menyadari adanya perubahan awal dari organ tubuhnya sehingga 

kanker payudara dapat diidentifikasi sejak dini sebelum memasuki stadium lanjut 

(Nurcahyo, 2010). 

 Berdasarkan  hasil  penelitian  Malini, dkk. (2008) disimpulkan bahwa 

sebagian besar wanita yang terdiagnosa stadium lanjut kanker payudara pada 

awalnya menemukan adanya benjolan di payudara namun menganggap benjolan 

tersebut sebagai satu hal yang biasa saja. Ketika diidentifikasi faktor-faktor 

penyebab para wanita yang menderita kanker payudara stadium lanjut datang 

terlambat ke rumah sakit, didapatkan data bahwa sebagian besar responden 

memiliki pengetahuan yang kurang (71,43%) terkait tanda, pemeriksaan dini dan 

waktu pemeriksaan dini. Terkait  dengan sikap dalam melakukan pemeriksaan 

dini terdapat hampir 100% mereka yang menderita stadium lanjut memiliki sikap 

negatif. 

 Pencegahan sekunder dengan skrining/deteksi dini, dianggap sebagai 

upaya paling rasional untuk menurunkan angka kematian akibat Kanker 

Payudara. Penelitian skrining dilakukan pertama kali oleh Health Insurance 

Plan of Greater New York tahun 1963, hasilnya mampu menurunkan angka 

kematian antara 20% - 25% pada kelompok umur lebih dari 50 tahun.  Cara 

pemeriksaan untuk pelaksanaan skrining terdiri dari pemeriksaan klinis 

payudara oleh tenaga kesehatan, misalnya spesialis bedah, dokter umum, 

perawat yang terlatih, SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri), dan 

pemeriksaan penunjang atau mamografi (Purwanto, 2012). 
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 Berdasarkan hal di atas maka upaya peningkatan pengetahuan dan 

sikap dari para wanita pasangan usia subur dalam rangka mencegah terjadinya 

kanker payudara stadium lanjut dan melihat prevalensi yang ada maka 

diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada wanita pasangan usia subur 

yaitu faktor jenis pekerjaan, pengetahuan, sikap, dan pendidikan. Jenis pekerjaan, 

pengetahuan, sikap dan pendidikan wanita pasangan usia subur menjadi penting 

karena akan berdampak pada skala yang luas akan meningkatkan kesadaran para 

wanita pasangan usia subur dalam meningkatkan kesehatan diri.  

 Menurut Sukardjo (2000), deteksi dini kanker merupakan suatu usaha 

untuk menemukan adanya kanker yang belum lama tumbuh, masih kecil, masih 

lokal, dan belum menimbulkan kerusakan yang berarti sehingga masih dapat 

disembuhkan. Deteksi dini biasanya dilakukan pada orang-orang yang 

”kelihatannya sehat”, asimptomatik, atau pada orang yang beresiko tinggi 

menderita kanker. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dini 

kanker payudara, yaitu: pemeriksaan payudara sendiri, pemeriksaan payudara 

oleh tenaga kesehatan, dan pemeriksaan mammografi. 

 Berdasarkan hasil survey dari 10 wanita pasangan usia subur di Desa 

Dawung Kebakkramat Karanganyar tentang kanker payudara mayoritas (90%) 

apabila mendengar kata kanker mereka cemas, penyakit tersebut merupakan 

penyakit keturunan, penyakit yang dapat dicegah, 70% tanda awal terdapat 

benjolan yang sakit pada payudara, 50% menyatakan pernah merasakan sakit 

pada payudara, 40% curiga atas sakitnya di payudara tersebut, dan 20% 

diperiksakan ke tenaga kesehatan dan 40% pernah mendengar kata Sadari. 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut membuktikan bahwa 

kebanyakan wanita pasangan usia subur memang takut akan adanya kanker 

payudara, akan tetapi mereka belum tahu bagaimana mendeteksi dini adanya 

kanker payudara yang sebenarnya bisa dideteksi sendiri dengan program 

Sadari. Di samping itu berdasarkan data dari Desa Dawung Kebakkramat 

didapatkan sebanyak 3 orang  meninggal dunia karena kanker payudara. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti 

tentang ”Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Deteksi Dini 

Kanker Payudara pada Wanita Pasangan Usia Subur di Desa Dawung 

Kebakkramat Karanganyar.” 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang, rumusan  masalah dalam penelitian ini 

adalah : Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan tindakan deteksi dini 

kanker payudara pada Wanita Pasangan Usia Subur di Desa Dawung 

Kebakkramat Karanganyar? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan deteksi dini 

kanker payudara pada Wanita Pasangan Usia Subur di Desa Dawung 

Kebakkramat Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Menjelaskan hubungan jenis pekerjaan dengan tindakan deteksi dini 

kanker payudara. 
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b.  Menjelaskan hubungan pengetahuan dengan tindakan deteksi dini 

kanker payudara. 

c.  Menjelaskan hubungan sikap dengan tindakan deteksi dini kanker 

payudara. 

d.  Menjelaskan hubungan pendidikan dengan tindakan deteksi dini 

kanker payudara. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

1) Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan tindakan deteksi dini kanker payudara. 

2) Sebagai salah satu sumber bacaan untuk menambah wawasan bagi 

mahasiswa khususnya yang terkait dengan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan tindakan deteksi dini kanker payudara. 

b. Bagi peneliti 

Memberikan bukti-bukti empiris tentang hubungan antara pekerjaan, 

pengetahuan, sikap dan pendidikan dengan dengan tindakan wanita 

pasangan usia subur dalam deteksi dini kanker payudara. 

c. Bagi peneliti berikutnya 

Sebagai acuan untuk peneliti lebih lanjut yang akan melakukan 

penelitian khususnya mengenai hubungan antara pekerjaan, 

pengetahuan, sikap dan pendidikan dengan dengan tindakan wanita 

pasangan usia subur dalam deteksi dini kanker payudara. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Kesehatan 

Sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama 

dalam upaya promotif dan preventif melalui progam Pendidikan 

Kesehatan. 

b. Bagi Wanita Pasangan Usia Subur 

1) Dapat mengetahui secara jelas penyebab, gejala, dan pendeteksian 

dini terhadap penyakit kanker payudara. 

2) Mampu bersikap baik terhadap pemeliharaan payudara agar 

terhindar dari penyakit kanker payudara stadium lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


