
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker merupakan penyakit dengan pravelansi cukup tinggi di dunia. 

Lima besar kanker di dunia adalah kanker paru-paru, kanker payudara, kanker 

usus besar, kanker lambung, dan kanker hati. Survei yang telah dilakukan WHO 

menyatakan bahwa 8-9 persen wanita mengalami kanker payudara. Kanker 

merupakan salah satu penyebab utama kematian, sebanyak 8,2 juta orang 

meninggal akibat kanker (WHO, 2014).  

Menurut data dari GLOBOCAN 2012 ada 14,1 juta kasus kanker baru , 

8,2 juta kematian akibat kanker dan 32,6 juta orang hidup dengan kanker (dalam 

waktu 5 tahun dari diagnosis) pada tahun 2012 di seluruh dunia. Kanker payudara 

merupakan kanker yang paling sering terjadi pada wanita dengan perkiraan 1,67 

juta kasus kanker baru yang didiagnosis pada tahun 2012 merupakan 25 persen 

dari semua kanker. Salah satu faktor tingginya angka kejadian adalah kurangnya 

edukasi kanker payudara sejak remaja dalam mendeteksi dan menangani kanker 

payudara secara dini (Frida, 2012). 

Prevalansi kasus kanker sebagai berikut : kanker paru 1,59 juta kasus , 

kanker hati 745.000 kasus, kanker perut 723.000 kasus, kanker kolorektal 694 000 

kasus, kanker payudara 521.000 kasus, dan kanker esofagus 400.000 kasus 

(WHO, 2014).  Estimasi prevalensi untuk 2012 menunjukkan bahwa ada 32,6 juta 

orang (di atas usia 15 tahun) hidup yang telah memiliki diagnosis kanker dalam 

lima tahun sebelumnya (IARC, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya 

mendeteksi kanker lebih dini, untuk prognosis yang lebih baik. Salah satunya 

dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau yang biasa disebut 

SADARI, ini akan menurunkan tingkat kematian akibat kanker payudara sampai 

20%, sayangnya wanita yang melakukan SADARI atau pemeriksaan payudara 

sendiri masih rendah (Sati Sepriani&Mahyar Suara, 2013). Sedangkan setiap 2 
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dari 10.000 perempuan di dunia akan diperkirakan menderita kanker payudara 

(Depkes, 2009). 

Data yang didapat dari KEPMENKES 2010, ada kasus baru sekitar 26 per 

100.000 perempuan setiap tahun, sebagian ditemukan sudah dalam stadium lanjut 

sebanyak 50%. Sekitar 50% yang terdiagnosis tidak melakukan penapisan 

sebelumnya. Penapisan yang dimaksud disini adalah upaya untuk mendeteksi dan 

mengidentifikasi secara dini adanya kanker payudara, sehingga selanjutnya dapat 

diterapi dengan adekuat dan punya peluang besar untuk sembuh. Upaya ini sangat 

penting sebab apabila kanker payudara dapat dideteksi pada stadium dini dan 

terapi secara tepat maka tingkat kesembuhan yang cukup tinggi sekitar 80-90%. 

Penapisan di negara-negara maju seperti America, Inggris, dan Belanda dilakukan 

dengan menggunakan ultrasonografi (USG) dan mammografi karena sumber daya 

mereka yang mencukupi. Sedang di negara berkembang seperti Indonesia upaya 

deteksi dini menggunakan USG dan mammografi belum memungkinkan untuk 

dilakukan. Selain itu kanker payudara masih menjadi masalah besar di Indonesia, 

karena 68,6% wanita dengan kanker payudara berobat ke dokter pada stadium 

lanjut lokal (IIIa dan IIIb), sedangkan stadium dini (stadium I dan II) hanya 22 

atau sekitar 4% (Desanti et al, 2010). Pengetahuan wanita tentang risiko dan 

manfaat deteksi kanker payudara positif mempengaruhi kepercayan kesehatan, 

sikap, dan perilaku mereka sehingga perawatan kesehatan profesional dapat 

mengembangkan program kesehatan payudara yang efektif ( Erbil, 2012). Pada 

sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai tanda dan gejala kanker terutama 

kanker payudara sangatlah minim, sering tidak disadari oleh penderita bahwa ia 

sedang menderita penyakit kanker karena gejala pada stadium dini sering tidak 

tampak (Frida, 2012). 

Data di Indonesia dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2007 

diketahui bahwa kanker payudara menempati urutan pertama pasien rawat inap 

sebesar 16,85% dan pasien rawat jalan 21,69%. Kanker leher rahim urutan kedua 

pada pasien rawat inap sebesar 11,78% dan pasien rawat jalan 17,00%  

(KEPMENKES, 2010). Selain itu di Indonesia sendiri pada tahun 2008 ditemukan 
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sebanyak 39,381 kasus baru kanker payudara dan 20,052 terjadi kematian 

(Nugroho, 2012).  

Kanker payudara merupakan penyakit dengan prevalensi cukup tinggi di 

dunia, begitu juga di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari BUKU 

PROFIL KESEHATAN JAWA TENGAH 2012 didapatkan prevalensi kasus 

penyakit kanker yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 

sebanyak 11.341 kasus, lebih sedikit dibanding tahun 2011 (19.637 kasus), 

dengan prevalensi kanker payudara sebanyak 4.206 atau sekitar 37,09%. Angka 

kejadian kanker payudara khususnya menurun dari tahun 2009 - 2012 yaitu 

0,037% ; 0,022% ; 0,029% ; 0,013% (Dinkes, 2012). Penjelasan di atas kiranya 

kita semua mengetahui betapa pentingnya deteksi dini pada semua penyakit 

kanker, terutama dalam bab ini dengan melakukan SADARI untuk mendeteksi 

kanker payudara.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian 

adalah “Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang kanker 

payudara dengan perilaku SADARI pada kader posyandu Kecamatan Delanggu?” 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang kanker 

payudara dengan perilaku SADARI pada kader posyandu Kecamatan Delanggu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi atau 

pengetahuan mengenai perilaku SADARI sehingga ibu mengetahui 

bagaimana mendeteksi kanker payudara lebih awal, sehingga diharapkan 

untuk segera berobat dan diharapkan kanker dapat dituntaskan . 
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2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai kanker payudara dengan perilaku SADARI.  

 


