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Abstrak 
Kanker serviks atau sering disebut kanker mulut Rahim merupakan salah satu 
penyakit kanker yang paling banyak ditakuti kaum wanita yang ditunjukkan 
dengan adanya pertumbuhan sel yang tidak normal sehingga mengakibatkan 
terjadinya gangguan pada leher Rahim.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis hubungan usia pertama kali melakukan hubungan seksual dan 
personal hygiene dengan kejadian kanker leher rahim di kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan case 
control. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien wanita yang tercatat di 
bangsal Bougenville. Sampel kasus adalah penderita kanker leher rahim sebanyak 
32 orang  dan sampel kontrol sebanyak 32 orang. Teknik pengambilan sampel 
kasus diambil seluruh penderita kanker leher rahim berdasarkan data di bangsal 
Bougenville dengan total sampling, sedangkan sampel kontrol menggunakan 
Simple Random Sampling. Uji statistik menggunakan chi square dengan 
menggunakan perangkat lunak komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan antara usia pertama kali melakukan hubungan seksual 
(p=0,178), tidak ada hubungan antara personal hygiene (p=0,999), tidak ada 
hubungan antara penggunaan pembalut (p=0,214), tidak ada hubungan antara 
penggunaan antiseptik (p=0,999), dan tidak ada hubungan antara penggunaan 
toilet umum (p=0,492) dengan kejadian kanker leher Rahim di RSUD Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
 
Kata Kunci : Usia Pertama Kali Melakukan Hubungan Seksual, Personal 

Hygiene, Kanker Leher Rahim 
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Abstract 
 
Cervical Cancer or was mentioned by cancer in cervix, was one of the cancer 
disease that be afraid by most of woman that was shown by the existence of 
abnormal cell growing, so that resulting the occurrence nuisance on the cervix. 
The objective of this research was to analyze the correlation among the age of 
first sexual intercourse and personal hygiene with the occurrence of cervical 
cancer in the Regional Public Hospital Sukoharjo regency . The method of this 
research was observational analytic with case control design. The population of 
this research was all of women medical patient who listed in the Bougenville 
emergency housing. The case sample is the sufferer of cervical cancer as many as 
32 persons and control sample as many as 32 persons. The withdrawal of case 
sample is withdrawn all of the sufferer cervical cancer by using simple random 
sampling. The chi square is used in the statistic test by using Software Computer. 
The result of this research was shown that there was no correlation between the 
age of first sexual intercourse (p=0,178), there was no correlation between 
personal hygiene (p=0,999), there is no correlation between the usage of 
wrapping (p=0,214), there was no correlation between the usage of antiseptic 
(p=0,999), and there was no correlation between the usage of public lavatory 
(p=0,492) with the occurrence of cervical cancer in the  RSUD Sukoharjo 
Regency.  
 
Key words : the age of first sexual intercourse, personal hygiene, cervical cancer 

PENDAHULUAN 

Kanker leher rahim (serviks) merupakan jenis penyakit dengan tingkat 

keganasan yang sering ditemukan di kalangan wanita (Bustan, 2007). Menurut 

Yayasan Kanker Indonesia (2011), kanker serviks disebabkan oleh Human 

pappiloma Virus (HPV) yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan 

faktor risiko perilaku seksual, merokok, infeksi beberapa jenis virus, dan personal 

hygiene.  

Berdasarkan hasil penelitian Has dan Hendrati (2009), riwayat wanitayang 

melakukan hubungan seksual kurang dari 17 tahun memiliki risiko terkena kanker 

serviks 0,592 kalidibandingkan dengan wanita yang melakukan hubungan seksual 

di atas umur 17 tahun dan kebersihan genital yang buruk memiliki risiko terkena 
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kanker serviks38,965 kali dibandingkan dengan kebersihan genital yang baik. 

Hubungan seksual pada usia di bawah 20 tahun dapat meningkatkan risiko terkena 

kanker serviks dua kali lipat dibandingkan wanita yang melakukan hubungan 

seksual di atas 20 tahun (Wijaya, 2010). 

Menurut data WHO (2013), kematian akibat kanker payudara dan kanker 

serviks pada tahun 2011 sebanyak 273.500 kematian dan pada tahun 2010 

sebanyak 247.000 kematian. Menurut Yayasan Peduli Kanker Serviks Indonesia 

(2012), di Indonesia setiap tahun jumlah penderita kanker serviks sangat tinggi 

yaitu 15. 000 kasus. Hal ini dinyatakan setara dengan 40 wanita menderita kanker 

serviks dan 20 diantaranya meninggal. Pada tahun 2030, di Indonesia jumlah 

penderita kanker serviks diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar tujuh 

kali lipat.  

Kejadian kanker serviks di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 

sebanyak 24.204 kasus.Kejadian ini mengalami penurunan 12,07% dibandingkan 

tahun 2008 sebanyak 27.125 kasus, terdiri dari kanker serviks 9.113 kasus 

(PR=0,028%), kanker payudara 12.281 kasus (PR=0,037%), kanker hati 2.026 

kasus (PR=0,006%), dan kanker paru 784 kasus (PR=0,002%) (Dinkes Jateng, 

2009). 

Kabupaten Sukoharjo memiliki angka kejadian kanker serviks sebanyak 

(441 kasus). Kanker serviks masih perlu ditangani secara serius karena kejadian 

kanker serviks salah satunya disebabkan oleh faktor mobilitas penduduk (Dinkes 

Sukoharjo, 2013). Berdasarkan survei yang dilakukan di RSUD Sukoharjo pada 

tahun 2012 terdapat 29 pasien kanker leher rahim, 2 diantaranya telah mengalami 
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stadium lanjut III dengan anemia, dan pada tahun 2013 hingga bulan April 2013 

tercatat 7 wanita menderita kanker leher rahim (RSUD Sukoharjo, 2013).  

Menurut Kartikawati (2012), faktor risiko kanker serviks yaitu personal 

hygiene yang tidak baik dan penggunaan pembalut tidak berkualitas dan 

mengandung bahanpemutih (dioksin) yang dapat menguap apabila bereaksi 

dengan darah menstruasi sehingga dapat menghambat sirkulasi udara pada daerah 

kewanitaan. Selain itu, penggunaan pantyliner untuk sehari-hari dapat 

mempengaruhi kelembaban organ kewanitaan sehingga keadaan organ kewanitaan 

menjadi lembab dan merangsang tumbuhnya berbagai bakteri patogen yang dapat 

menyebabkan kanker serviks (Wijaya, 2010). 

Menurut penelitian Indrawati dan Fitriyani (2012) personal hygiene yang 

kurang baik memiliki risiko terkena kanker serviks 19,386 kali dibandingkan 

dengan wanita yang memiliki personal hygiene yang baik. Menurut Bustan 

(2007), wanita dengan personal hygiene yang buruk berisiko lebih besar untuk 

terkena kanker serviks daripada wanita denganpersonal hygiene yang baik. 

Personal hygiene meliputi penggunaan pembalut, penggunaan kloset, dan  

penggunaan antiseptik (Wijaya, 2010). 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara usia pertama 

kali melakukan hubungan seksual dan personal hygiene dengan kejadian kanker 

leher rahim. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan 

rancangan penelitian yang digunakan adalah case control. Case control adalah 
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suatu penelitian (survey) analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko 

dipelajari dengan menggunakan pendekatan “retrospective” (Notoatmodjo, 2005). 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja RSUD Kabupaten Sukoharjo pada Bulan 

September-Oktober 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien 

wanita yang tercatat di bangsal bougenville RSUD Kabupaten Sukoharjo 

sebanyak 759 orang dengan jumlah sampel mula-mula sebanyak 78 orang namun, 

sebagian responden ada yang meninggal dan tidak ditemukan alamatnya sehingga 

responden yang masih tercatat sebanyak 64 orang yang terdiri dari 32 kasus dan 

32 kontrol. Kasus adalah wanita yang menderita kanker leher rahim sedangkan 

kontrol adalah wanita yang tidak menderita kanker leher rahim. Teknik 

pengambilan sampel pada kelompok kasus yaitu Total Sampling dan pada 

kelompok kontrol yaitu Simple Random Sampling. Variabel terikat pada penelitian 

ini adalah kanker leher rahim. Variabel bebas dalam  penelitian ini adalah usia 

pertama kali melakukan hubungan seksual dan personal hygiene yang meliputi 

penggunaan pembalut, penggunaan antiseptik, dan penggunaan toilet umum. 

Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis penelitian ini  

menggunakan uji statistik yaitu chi square dan Fisher’s Exact dengan tingkat 

kepercayaan 95% yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer di 

laboratorium komputer FIK UMS. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini akan membahas tentang karakteristik responden terlebih 

dahulu untuk mengetahui gambaran umum responden dengan berdasarkan jenis 

pendidikan dan jenis pekerjaan yang disajikan dalam tabel 1. 
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Tabel 1. Gambaran karakteristik responden berdasarkan Jenis Pendidikan dan 

Jenis pekerjaan di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

Karakteristik 
responden 

Kasus  Kontrol  
n % N % 

Jenis pendidikan 
Tidak sekolah 

 
5 

 
15,6 

 
5 

 
15,6 

SD 25 78,1 20 62,5 
SLTP 1 3,1 6 18,8 
SLTA         1 3,1 1 3,1 
Akademik/PT 0 0 0 0 

Total 32 100 32 100 
Pekerjaan  

n % N % 
Ibu rumah tangga 11 34,4 14 43,8 

Swasta 9 28,1 9 28,1 
Wiraswasta  3 9,4 5 15,6 

Pegawai          1 3,1 2 6,3 
Petani  3 9,4 2 6,3 
Buruh  5 15,6 0 0 
Total 32 100 32 100 

 

 Berdasarkan tabel 1  tingkat pendidikan terbanyak pada 

kelompok kasus penderita kanker serviks adalah pendidikan SD yaitu 

sebanyak 25 responden (78,1%) dan hanya 1 responden (3,1%) yang 

berpendidikan sampai tingkat SLTA. Sedangkan untuk kelompok 

kontrol tingkat pendidikan terbanyak juga tingkat pendidikan SD yaitu 

sebesar 20 responden (62,5%) dan yang tingkat pendidikan sampai 

tingkat SLTA hanya 1 responden (3,1%). Dan jenis pekerjaan 

terbanyak pada kelompok kasus penderita kanker serviks maupun 

kelompok kontrol adalah sebagai ibu rumah tangga yaitu 11 orang 

(34,4%) pada kasus dan 14 orang (43,8%)  pada kontrol, menyusul 
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karyawan swasta sebanyak 9 orang (28,1%) pada kasus maupun 

kontrol.  

1. Hubungan Antara Usia Pertama Kali Melakukan Hubungan Seksual 

dengan Kejadian Kanker Serviks  

Tabel 2. Hubungan Antara Usia Pertama Kali Melakukan 
Hubungan Seksual dan Personal Hygiene Dengan 
Kejadian Kanker Serviks 

 
Usia pertama 

hubungan 
seksual 

Kasus  Kontrol  p 
value 

OR 95% CI 

n % N %    
<16 tahun 7 21,9 13 40,6 0,178 0,409 0,137-1,224 
≥16 tahun 25 78,1 19 59,4    

Total 32 100 32 100    
        

Penggunaan 
Pembalut 

      

Pembalut 
modern 

23 71,9 28 87,5 0,214 0,365 0,099-1,340 

Tampon 9 28,1 4 12,5    
Total 32 100 32 100    

        
Penggunaan 
antiseptik 

      

Ya  4 12,5 3 10,9 1,000 1,381 0,283-6,734 
Tidak  28 87,5 29 89,1    
Total 32 100 32 100    

        
Penggunaan 
toilet umum 

      

Ya  0 0 2 6,3 0,492 0,484 0,374-0,626 
Tidak  32 100 30 93,7    
Total 32 100 32 100    

Berdasarkan uji Chi-square yang digunakan diperoleh nilai p value 

sebesar 0,178 sehingga dapat disimpulkan bahwa usia pertama kali 

melakukan hubungan seksual tidak ada hubungan dengan kejadian kanker 

serviks. Nilai OR=0,409, itu berarti usia pertama kali melakukan 
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hubungan seksual bukan faktor risiko kanker serviks. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Suhartini dan Herlina (2010), usia pertama kali menikah 

<16 tahun memiliki nilai OR sebesar 0,155 sehingga usia pertama kali 

menikah bukan merupakan faktor risiko kanker serviks. Namun menurut 

Suryapratama (2012), wanita yang berhubungan seksual pada usia muda 

yaitu sebelum usia 18 tahun memiliki risiko lima kali lipat terkena kanker 

serviks dibandingkan wanita yang melakukan hubungan seksual pada usia 

dewasa. Kanker serviks sangat berhubungan kuat dengan perilaku seksual 

seperti berganti-ganti mitra seks dan usia pertama kali melakukan 

hubungan seksual. Risiko meningkat lebih dari dari 10 kali lipat bila mitra 

seks 6 kali atau lebih, atau bila berhubungan seks pertama kali di bawah 

umur 15 tahun karena sel kolumnar serviks lebih peka terhadap metaplasia 

pada usia dewasa (Rasjidi,2009). Hal ini juga dinyatakan oleh Bustan 

(2007), bahwa wanita yang melakukan hubungan seksual dibawah usia 16 

tahun memiliki risiko dua kali lipat dibandingkan dengan wanita yang 

melakukan hubungan seksual lebih dari 16 tahun.  

Berdasarkan hasil uji Chi square diperoleh nilai p value sebesar 

0,214 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

penggunaan pembalut dengan kejadian kanker serviks. Nilai OR=0,365, 

yaitu artinya penggunaan pembalut bukan merupakan faktor risiko kanker 

serviks. Meskipun dalam penelitian ini secara statistik tidak menunjukkan 

ada hubungan antara penggunaan pembalut dengan kejadian kanker leher 

rahim, namun menurut Tartylah (2010) saat menstruasi dianjurkan 
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mengganti pembalut secara teratur 4-5 kali sehari atau setelah buang air 

kecil dan mandi untuk menghindari pertumbuhan jamur dan bakteri. 

Sebaiknya memilih pembalut yang berbahan lembut, dapat menyerap 

dengan baik, tidak mengandung bahan yang dapat menimbulkan alergi, dan 

melekat dengan baik pada pakaian.  

Berdasarkan uji Fisher’s Exact diperoleh nilai p value sebesar 1,000 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan 

antiseptik dengan kejadian kanker serviks. Berdasarkan uji Fisher’s Exact 

diperoleh nilai p value sebesar 0,492 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan antara penggunaan toilet umum dengan kejadian kanker 

serviks. Hal ini sesuai dengan penelitian Ridhaningsih dan Siti Nurjanah 

(2010),penggunaan antiseptik atau bilas vagina memiliki nilai OR sebesar 

0,571 yang artinya tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik 

antara penggunaan antiseptik dengan kejadian kanker serviks. Hal tersebut 

dapat dikarenakan bila seseorang memiliki daya tahan tubuh yang kuat 

maka tubuh akan dapat melawan virus. Vagina dalam keadaan sehat 

memproduksi cairan yang bening, tidak berbau, tidak berwarna,dalam 

jumlah yang tidak berlebihan, dan sedikit licin. Fungsi dari cairan ini adalah 

untuk melindungi vagina dari gesekan antara dinding vagina pada saat 

beraktivitas. Selain itu pada vagina juga terdapat bakteri yang dibutuhkan 

oleh vagina yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem vagina.  

Menurut Tilong (2012), faktor risiko kanker serviks selain virus 

HPV yaitu diantaranya adalah penggunaan antiseptik atau deodoran yang 
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terlalu sering pada daerah kewanitaan  yang sebenarnya itu adalah perilaku 

yang salah, selain itu penggunaan pembalut dengan kualitas buruk juga 

dapat mempengaruhi terjadinya kanker serviks. Jika terlalu sering 

melakukan bilas vagina dengan menggunakan antiseptik dapat memicu 

kanker serviks karena dapat menyebabkan iritasi pada vagina dan iritasi ini 

akan merangsang terjadinya perubahan sel yang akhirnya berubah menjadi 

kanker (Sukaca, 2009). 

Berdasarkan uji Fisher’s Exact diperoleh nilai p value sebesar 0,492 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan 

toilet umum dengan kejadian kanker serviks. Meskipun dalam penelitian ini 

secara statistik tidak ada hubungan antara penggunaan toilet umum dengan 

kejadian kanker leher rahim, namun menurut penelitian Dewi dkk (2010), 

penggunaan toilet umum duduk dan jongkok lebih berisiko toilet duduk 

dengan nilai OR sebesar 5,36. Karena apabila toilet duduk digunakan oleh 

wanita yang terkena kanker serviks maka virus HPV akan menempel di 

mulut wc sehingga virus dapat menempel pada wanita lain yang 

menggunakan wc tersebut dan dapat menyebabkan kanker serviks. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

1. Tidak ada hubungan antara usia pertamaa kali melakukan hubungan 

seksual dengan kejadian kanker serviks di RSUD Kabupaten 
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Sukoharjo, dimana nilai p sebesar 0,178 dengan nilai OR=0,409 (95% 

CI=0,137-1,224). 

2. Tidak ada hubungan antara penggunaan pembalut dengan kejadian 

kanker serviks di RSUD Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai p sebesar 

0,214 dengan nilai OR=0,365 (95% CI=0,099-1,340). 

3. Tidak ada hubungan antara penggunaan antiseptik dengan kejadian 

kanker  serviks di RSUD Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai p pada 

uji Fisher’s Exact sebesar 1,000 dengan nilai OR=1,381(95% 

CI=0,283-6,734). 

4. Tidak ada hubungan antara penggunaan toilet umum dengan kejadian 

kanker serviks di RSUD Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai p pada uji 

Fisher’s Exact sebesar 0,492 dengan nilai OR=0,484 (95%CI=0,374-

0,626). 

 

B. SARAN 

1. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat hendaknya selalu menjaga kebersihan organ 

kewanitaan dan meningkatkan pengetahuan tentang kanker leher agar 

lebih memahami masalah kanker leher rahim. 

2. Bagi Instansi Kesehatan  

Instansi Kesehatan hendaknya lebih giat lagi melakukan sosialisasi 

mengenai masalah kanker serviks karena di daerah pedesaan sebagian 

besar penduduk belum memahami masalah kanker serviks.  
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3. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian 

selanjutnya mengenai kanker serviks dengan menggunakan metode 

yang lain dan variabel yang lain. 
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