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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kanker serviks merupakan penyakit kanker yang menimbulkan 

kematian terbanyak terutama di Negara berkembang. Salah satu penyebabnya 

adalah karena infeksi Human Papilloma Virus (HPV) yang merangsang 

perubahan perilaku sel epitel serviks. Infeksi HPV mempunyai prevalensi 

yang tinggi pada kelompok usia muda, sementara kanker serviks baru timbul 

pada usia tiga puluh tahunan atau lebih (Anwar, Baziad dan Prabowo, 2011). 

Kejadian kanker serviks  di Dunia pada tahun 2002, diperkirakan 

493.000 kematian yang tercatat. Secara umum, insiden kanker serviks yang 

lebih tinggi ditemukan di negara-negara berkembang yang berkontribusi 83% 

dari kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Munculnya penderita kanker 

serviks paling banyak dijumpai di daerah Sub-Sahara Afrika, Melanesia, 

Amerika Latin, Karibia, dan di Asia Selatan-Tengah serta Tenggara. Masih 

tingginya penderita kemungkinan karena kurangnya program pencegahan 

kanker di negara yang sedang berkembang (Schorge et al, 2008). 

Menurut International Agency for Research Center  (2008) temuan 

kasus kanker serviks di Indonesia adalah 13.762 kasus. Digolongkan menurut 

usia 15-44 tahun sebanyak 4.024 kasus, usia 45-54 tahun sebanyak 3.712 

kasus, usia 55-64 tahun sebanyak 3.201 kasus dan usia lebih dari 65 tahun 

sebanyak 2.825 kasus. Dapat disimpulkan bahwa angka kejadian kanker 

serviks paling tinggi adalah pada kelompok usia 15-44 tahun. 
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Menurut Depkes RI (2008) dalam kategori penyakit kanker pasien rawat 

inap di Rumah Sakit sejak tahun 2004 sampai 2008 dalam temuan kasus 

kanker serviks menempati posisi kedua setelah kanker payudara. Namun 

kanker serviks menempati peringkat pertama penyebab kematian pada wanita 

dengan kasus keganasan kanker. 

Menurut Dinkes Jateng (2012) angka  kejadian kanker sebanyak 11.341 

kasus. Kanker serviks sebanyak 2.259 kasus (19,92%), kanker payudara 

sebanyak 4.206 kasus (37,09%), kanker hati sebanyak 2.755 kasus (24,29%) 

dan kanker paru sebanyak 2.121 kasus (18,70%). 

Berdasarkan catatan dari buku registrasi rekam medik di RSUD 

(Rumah Sakit Umum Daerah) Dr. Moewardi Surakarta jumlah kasus kanker 

serviks pada tahun 2012 sejumlah 841 kasus. Sedangkan pada tahun 2013 

terjadi peningkatan jumlah penderita kanker serviks menjadi 1.757 kasus. 

Pengobatan kanker serviks sangat tergantung pada jenis, lokasi dan 

tingkat penyebarannya. Apabila kanker serviks dapat di deteksi pada stadium 

awal maka kemungkinan keberhasilan pengobatan akan lebih tinggi. Akan 

tetapi pada kenyataanya sebagian besar wanita yang di diagnosis kanker 

serviks di Indonesia baru mendatangi pelayanan kesehatan saat kanker serviks 

yang di derita sudah mencapai tahap lanjut. Gejala yang dapat dirasakan 

penderita yaitu kehilangan berat badan, perdarahan berbau busuk, dan nyeri 

yang menyebar ke pleksus sakralis (Stead et al, 2007). Sejalan dengan 

pernyataan Susanti, Azis dan Bachtiar (2003) yang menyatakan bahwa di 

Indonesia umumnya pasien kanker serviks datang berobat pada stadium lanjut 
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62% sehingga kanker serviks memiliki persentase 66% dari penyebab 

kematian ginekologi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

wanita penderita kanker serviks di Indonesia baru berobat atau mendatangi 

pelayanan kesehatan saat kondisi kanker serviks sudah parah atau sudah 

mengalami metastasis.   

Kondisi kanker serviks yang sudah parah pada penderita kanker 

serviks di Indonesia disebabkan keterlambatan deteksi kanker serviks (pap 

smear). Menurut Ambarwati, Irdawati dan Nuryanti (2011) faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku wanita usia subur tidak melakukan deteksi dini 

kanker serviks (pap smear) meliputi pengetahuan, sikap, pendidikan dan 

biaya. Padahal tingkat stadium dari kanker serviks tersebut akan sangat 

mempengaruhi penatalaksanaan kanker serviks dan juga hasilnya. 

Penatalaksanaan untuk kanker serviks ada beberapa macam yaitu 

melalui pembedahan, radioterapi dan kemoterapi. Alternatif pengobatan 

utama adalah kemoterapi. Jenis kemoterapi yang paling baik adalah 

kemoterapi ajuvan karena telah terbukti dapat mengurangi efek samping, 

dapat lebih mengontrol metastasis, serta memiliki tingkat kerusakan sistem 

genital yang lebih sedikit (Shuang et al, 2013). 

Kemoterapi memiliki dampak dalam berbagai bidang kehidupan 

antara lain dampak terhadap fisik dan psikologis. Berbagai dampak pada fisik 

meliputi kerontokan rambut yang merupakan  efek paling sering dan juga 

yang paling ditakuti. Kerontokan  rambut terjadi sekitar 65% dari semua 

pasien  (Luanpitpong dan Rojanasakul, 2012), kelelahan merupakan gejala 
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yang paling umum dialami pasien selama pengobatan. Kelelahan terjadi 

sekitar 82% sampai 100% dari semua pasien (Ream, Richardson dan Dann, 

2006), mucositis terjadi sekitar 80% pada pasien dengan terapi kombinasi 

radioterapi dan kemoterapi sedangkan pada pasien dengan terapi tunggal 

kemoterapi angka kejadiannya sekitar 22% (Silverman, 2006), anemia 

merupakan dampak yang sering dialami pada mayoritas pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi. Terdapat sekitar 83% dari pasien yang mengalami 

kemoterapi menunjukkan anemia (Rim, 2012), neuropati perifer dalam 

bentuk kesemutan dan penurunan skala kekuatan otot. Terjadi sekitar 30% 

sampai 40% dari semua pasien yang mendapatkan kemoterapi (Wolf et al, 

2008), diare adalah efek samping yang disebabkan oleh berbagai jenis agen 

kemoterapi. Kejadian diare sekitar 50% sampai 80% (Fiore dan Cutsem, 

2009), konstipasi merupakan efek samping yang terjadi karena beberapa 

faktor yaitu kondisi keganasan dari kanker itu sendiri, berkurangnya intake 

makanan dan minuman, mobilitas yang berkurang dan usia lanjut. Kejadian 

konstipasi sekitar 50% sampai 80% (Avila, 2004), toksisitas kulit dapat 

menyebabkan kerusakan pada kuku (paronychia dan melanonychia), 

kerusakan pada barier kulit (ruam, kulit kering dan hiperpigmentasi) serta 

kerusakan pada mukosa seperti Steven Johnson Syndrome dan nekrolisis 

epidermal toksik (Fabbrocini et al, 2012), mual dan muntah merupakan efek 

yang buruk dan penting untuk ditangani, mual dan muntah terjadi sekitar 

64,4% dari keseluran pasien yang menjalani kemoterapi (Hawkins dan 

Grunberg, 2009), efek yang terakhir adalah penurunan berat badan terjadi 
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sekitar 50% pada semua pasien saat terdiagnosis kanker dan 80% pada pasien 

dengan kanker stadium lanjut (Lara et al, 2012).  

Selain itu dampak pada psikologis meliputi depresi pada semua tahap 

penyakit dari mulai munculnya gejala pertama, saat didiagnosis, selama 

pengobatan, selama perawatan paliatif dan bahkan saat masa penyembuhan 

atau pemulihan sehingga dapat menimbulkan keinginan untuk kematian dan 

bunuh diri (Holland dan Alici, 2010), kanker juga dapat menyebabkan harga 

diri rendah (self esteem) negatif dikarenakan perubahan dalam tubuh, 

perubahan konsep diri serta perubahan dalam peran (Bartoces et al, 2009). 

Ditemukan 20% sampai 40% dari pasien kanker mengalami tingkat distres 

yang cukup signifikan. Namun, hal tersebut sering diremehkan. Hanya sekitar 

10% pasien kanker yang telah diidentifikasi  dan mendapatkan pengobatan 

(Farooqi dan Chaudhry, 2012). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan pengambilan 

partisipan secara acak didapatkan hasil 5 dari 7 partisipan menyatakan tidak 

tahu tentang dampak yang akan terjadi setelah menjalani pengobatan 

kemoterapi. 

Berbagai penjelasan terkait dengan tingginya angka kejadian kanker 

serviks serta berbagai efek yang ditimbulkan dari kemoterapi sehingga 

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam lagi terkait respon fisik 

dan psikologis pada wanita dengan kanker serviks dan kemoterapi di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah 

“Bagaimana respon fisik dan psikologis pada wanita dengan kanker serviks 

dan kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta?” 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Tujuan umum 

Mengetahui respon fisik dan psikologis pada wanita dengan kanker 

serviks dan kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui karakteristik partisipan di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

b. Mengidentifikasi respon fisik pada wanita dengan kanker serviks yang 

mendapat pengobatan kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Mengidentifikasi respon psikologis pada wanita dengan kanker 

serviks yang mendapat pengobatan kemoterapi di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Dapat menambah informasi dan pengetahuan kesehatan tentang 

ilmu keperawatan maternitas khususnya mengenai respon fisik dan 

psikologis pada wanita dengan kanker serviks dan kemoterapi. 
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2. Secara praktis  

a. Manfaat bagi profesi keperawatan  

Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi profesi keperawatan 

dalam memahami respon fisik dan psikologis pada penderita kanker 

serviks yang mendapat pengobatan kemoterapi di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

b. Manfaat bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang respon fisik 

dan psikologis pada penderita kanker serviks yang mendapatkan 

pengobatan kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Manfaat bagi pendidikan  

Dapat menambah referensi yang valid terkait dengan 

perkembangan tentang respon fisik dan psikologis pada penderita 

kanker serviks yang mendapatkan pengobatan kemoterapi di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

d. Manfaat bagi penderita 

Dapat memberikan informasi tentang respon fisiologis tubuh 

dan psikologis pada penderita kanker serviks yang mendapatkan 

kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Beberapa penelitian tentang dampak dari kemoterapi pada pasien 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu: 



8 
 

1. Citra (2012) dengan judul Gambaran Efek Samping Kemoterapi Berbasis 

Antrasiklin pada Pasien Kanker Payudara di RSUD Dr. Soedarso 

Pontianak. Menggunakan desain penelitian  deksriptif dengan pendekatan 

cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Jumlah sampel sebanyak 51 orang. Hasil penelitian dinyatakan 

efek samping tersering yang dialami pasien adalah alopesia (94,1%), 

diikuti mual (84,3%), dan muntah (58,8%). 

2. Melia (2011) dengan judul Hubungan Antara Frekuensi Kemoterapi 

dengan Status Fungsional Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi di 

RSUP Sanglah Denpasar. Menggunakan desain penelitian deskriptif 

korelasional dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel 

dengan cara non probability sampling dengan tehnik purposive sampling. 

Jumlah sampel sebanyak 38 orang. Hasil penelitian menunjukan tanda 

negative hubungan berbanding terbalik dan kekuatan hubungan kuat 

sehingga dapat dinyatakan ada hubungan yang kuat dan berbanding 

terbalik antara frekuensi kemoterapi dan status fungsional pasien kanker 

yang menjalani kemoterapi. 

3. Janno (2012) dengan judul Pengaruh Efek Samping Kemoterapi 

Terhadap Harga Diri Penderita Kanker Payudara di RSUP H. Adam 

Malik Medan. Desain penelitian menggunakan pendekatan cross 

sectional. Pengambilan sampel dengan cara accidental sampling. Jumlah 

sampel sebanyak 47 orang. Hasil menunjukkan sebanyak 85,1% 

responden mengalami efek kemoterapi berat dan 53,2% mengalami harga 
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diri rendah. Hasil uji statistik dengan chi square menunjukan ada 

pengaruh yang signifikan efek samping kemoterapi terhadap harga diri 

penderita kanker di RSUP H. Adam Malik.  

 


