
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 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 
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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 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 
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kewanitaan menjadi lembab dan merangsang tumbuhnya berbagai bakteri 

patogen yang dapat menyebabkan kanker serviks (Wijaya, 2010). 

Menurut penelitianIndrawati 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). 

Banyak faktor yang berpengaruh dalam menentukan kejadian kanker 

serviks, Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara usia 

pertama kali melakukan hubungan seksual dan personal hygiene dengan 

kejadian kanker leher rahim. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini “Apakah Ada Hubungan 

Antara Usia Pertama Kali Melakukan Hubungan Seksual dan Personal 

Hygiene dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUD Sukoharjo?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara usia pertama kali melakukan 

hubungan seksual dan personal hygiene dengan kejadian kanker serviks 

di RSUD Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan antara usia pertama kali melakukan 

hubungan seksual dengan kejadian kanker serviks di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo 

b. Menganalisis hubungan antara penggunaan pembalut wanita 

dengan  kejadian kanker serviks di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

c. Menganalisis hubungan antara penggunaan antiseptik dengan  

kejadian kanker serviks di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

d. Menganalisis hubungan antara penggunaan toilet umum dengan  

kejadian kanker serviks di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat / keluarga 

Memberikan informasi tentang hubungan antara usia pertama kali 

melakukan hubungan seksual dan personal hygiene dengan kejadian 

kanker leher rahim sehingga dapat melakukan upaya pencegahan baik 

secara mandiri maupun dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang tersedia.  
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2. Bagi Instansi terkait (Rumah Sakit / Dinas Kesehatan) 

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada masyarakat khususnya dalam mengatasi masalah 

kanker leher rahim, dengan memberikan promosi dalam upaya 

pencegahan kanker leher rahim kepada masyarakat. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan sebagai data dasar dalam penelitian lain yang 

berkaitan dengan kejadian kanker leher rahim. 

 

 

 


