
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Penyakit tidak menular yang paling menakutkan bukan hanya pada 

wanita, tetapi pada laki-laki dan anak-anak yakni kanker. Kanker 

merupakan penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan 

tubuh yang berubah menjadi sel kanker (Setiati, 2009). Penyakit kanker 

payudara terbilang penyakit yang paling umum menyerang kaum wanita, 

meski demikian pria pun memliki kemungkinan mengalami penyakit ini 

dengan perbandingan 1 diantara 1000. Kanker payudara merupakan suatu 

penyakit dimana terjadi pertumbuhan secara berlebihan atau 

perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel (jaringan) payudara (Chintya, 

2009). 

       Kanker payudara termasuk ancaman bagi kaum wanita. Pengobatan  

terbaik  sudah  ditemukan tetapi perjuangan  melawan kanker payudara 

tidak selalu berhasil. Hal tersebut karena masih  kurangnya atensi kaum 

wanita dalam memahami kanker payudara guna menghindari diri dari 

serangan kanker payudara serta cara melakukan deteksi sejak dini (Setiati, 

2009). 

       Tindakan deteksi dini dilakukan agar dapat mendeteksi secara dini 

sel–sel abnormal (pra kanker) yang ada didalam tubuh agar dapat 

ditemukan sebelum berkembang menjadi kanker yang mematikan. Deteksi 
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dini kanker payudara menurut American Cancer Society (ASC) antara lain 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), Pemeriksaan payudara klinis 

(PPK), dan Mamografi (Tim Cancerhelps, 2010). 

       Deteksi kanker payudara secara dini perlu dilakukan untuk menekan 

angka kematian akibat kanker payudara.  Pemeriksaan payudara sendiri 

dapat menemukan kanker  payudara hingga 75-85% jika dilakukan secara 

rutin (Dalimartha,2004). Gejala awal kanker payudara dapat dideteksi 

sendiri oleh kaum wanita dengan pemeriksaaan SADARI, hal ini 

seharusnya bisa rutin dalam pelaksanaanya. Selain itu jika seorang wanita 

melakukan SADARI secara rutin berarti wanita sudah memperhatikan 

kesehatannya sendiri dan juga jika ditemukan kelainan secara dini akan 

mudah juga penangananya (Setiati, 2009). 

       Data dari GLOBOCAN (IARC) tahun 2012 diketahui bahwa kanker 

payudara di dunia mempunyai persentase kasus baru yakni sebesar 43,3% 

dan persentase kematian akibat kanker payudara sebesar 12,9%. Kanker 

payudara memiliki persentase kematian yang jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan kasus baru, sehingga jika penyakit kanker tersebut 

dapat di deteksi dan di tangani sejak dini maka kemungkinan sembuh akan 

lebih tinggi (Kemenkes, 2015).  

       Menurut WHO jumlah penderita kanker di dunia setiap tahun 

bertambah  sekitar 7 juta orang, dan dua per tiga diantaranya berada di 

negara-negara yang sedang berkembang.  Jika tidak dikendalikan, 

diperkirakan 26 juta orang akan menderita kanker dan 17 juta meninggal 
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karena kanker pada tahun 2030. Ironisnya, kejadian ini akan terjadi lebih 

cepat di negara miskin dan berkembang (Kemenkes, 2013). 

       Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 

Secara nasional prevalensi penyakit kanker di Indonesia  tahun 2013 

sebesar 1,4 per 1000 penduduk, yakni diperkirakan sekitar 347.792 orang. 

Kanker payudara merupakan kanker yang diderita wanita tertinggi kedua 

di Indonesia dengan jumlah penderita sebanyak 61.682 orang.  Pada tahun 

2013 jumlah penderita kanker payudara paling banyak ditemukan di Jawa 

Tengah yakni sebanyak 11.511 orang (Kemenkes, 2015). 

       Data Dinas Kesehatan Kota Surakarta menyebutkan bahwa  jumlah 

penderita kanker payudara dari tingkat puskesmas  pada tahun 2012  

sebanyak 312 kasus, tahun 2013 sebanyak 413 kasus dan pada tahun  2014 

mengalami peningkatan sebanyak 436. Dari data Dinas Kesehatan tersebut 

kasus terbanyak  pada tahun 2014 di tingkat UPTD Puskesmas, diduduki 

UPTD puskesmas Nusukan yaitu 66 kasus (Dinkes Surakarta, 2013, 2014, 

2015). Penelitian yang dilakukan Etwiory (2013), bahwa dalam 

penelitianya diperoleh hasil bahwa siswa putri SMA Negeri 9 Manado 

terhadap pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) memiliki tingkat 

pengetahuan baik 70,5%  dengan nilai p-value 0,027 dan sebagian besar 

siswa memperoleh informasi dengan baik 54,2% mengenai deteksi dini 

SADARI dengan hasil p-value1,000.   

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan Septiani dan Suara (2012), 

menyatakan faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker payudara 
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SADARI yang dilakukan oleh siswa SMA 62 Jakarta yakni faktor 

dukungan orangtua atau keluarga dengan nilai  p-value 0,029. Sedangkan 

faktor yang tidak berhubungan dengan deteksi dini kanker payudara 

SADARI yaitu umur p-value 0,605, pengetahuan p-value 1,000, sikap  

p-value 0,3 dan keterpaparan media atau informasi p-value 0,435. 

       Tahun 2014 jumlah penderita kanker payudara di puskesmas Nusukan 

paling tinggi dan mengalami peningkatan dibandingkan 2 tahun 

sebelumnya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013, penderita kanker 

payudara sebanyak 39 kasus dan pada tahun 2012 sebanyak 13 kasus. Di 

samping itu, pada tahun 2014 ditemukan jumlah kasus kematian 

dikarenakan kanker payudara yaitu sebanyak 3 orang (Puskesmas 

Nusukan, 2013, 2014, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Ekanita dan Khasidah (2013), menyatakan dalam penelitianya diperoleh 

hasil bahwa WUS di Desa Banteran Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang deteksi dini 

kanker payudara SADARI yaitu (44,10%) dan sebagian  besar WUS tidak 

memiliki sikap yang baik dalam melakukan SADARI yaitu sebesar 

(63,44%). Dari penelitian ini didapatkan nilai p-value 0,000 untuk masing-

masing variabel sikap dan pengetahuan yang berarti deteksi dini kanker 

payudara SADARI berhubungan dengan perilaku melakukan SADARI.  

       Kejadian kanker payudara yang didapatkan dari data puskesmas 

Nusukan tersebut masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan 

dikarenakan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan 
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ditemukan pula kasus kematian. Perilaku deteksi dini sangat perlu 

dilakukan oleh masyarakat untuk menekan angka kematian akibat kanker 

payudara.  

       Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Nusukan terhadap 10 wanita usia subur, untuk variabel 

pengetahuan deteksi dini kanker payudara metode SADARI didapatkan 

40% responden berpengetahuan baik, sementara 60% berpengetahuan 

tidak baik. Untuk variabel sikap, didapatkan 30% responden bersikap baik, 

70% bersikap tidak baik. Variabel dukungan keluarga, 40% responden 

mendukung, sementara 60% responden tidak mendukung. Sedangkan 

untuk variabel keterpaparan informasi, 50% responden sudah terpapar 

informasi, sementara 50% responden belum terpapar informasi mengenai 

deteksi dini kanker payudara metode SADARI. 

       Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dan belum pernah 

ada penelitian tentang deteksi dini kanker payudara metode SADARI di 

Wilayah Kerja Puskesmas Nusukan Surakarta peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “ Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

perilaku wanita usia subur (WUS) dalam melakukan deteksi dini kanker 

payudara metode SADARI di Wilayah Kerja Puskesmas Nusukan 

Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

       Apa sajakah faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku wanita 

usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker payudara metode 

SADARI di Wilayah Kerja Puskesmas Nusukan Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

perilaku wanita usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker 

payudara metode SADARI di Wilayah Kerja Puskesmas Nusukan 

Surakarta yang meliputi pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan 

keterpaparan informasi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan gambaran karakteristik WUS tentang 

umur, pendidikan dan pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Nusukan Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan gambaran pengetahuan, sikap, dukungan 

keluarga dan keterpaparan informasi WUS tentang deteksi dini 

kanker payudara metode SADARI. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan perilaku 

WUS dalam melakukan deteksi dini kanker payudara metode 

SADARI. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan perilaku WUS 

dalam melakukan deteksi dini kanker payudara metode SADARI. 
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e. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan 

perilaku WUS dalam melakukan deteksi dini kanker payudara 

metode SADARI. 

f. Untuk mengetahui hubungan antara keterpaparan informasi dengan 

perilaku WUS dalam melakukan deteksi dini kanker payudara 

metode SADARI. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Dinas Kesehatan 

       Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan 

informasi tambahan untuk meningkatkan upaya deteksi dini kanker 

payudara pada wanita usia subur. 

b. Bagi Puskesmas 

       Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk membuat program mengenai deteksi dini kanker payudara. 

c. Bagi Masyarakat 

       Sebagai sarana pemberian pengetahuan dan informasi mengenai 

deteksi dini kanker payudara agar wanita usia subur dapat melakukan 

pendeteksian awal kanker payudara. 

d. Bagi Peneliti lain 

       Sebagai acuan penelitian yang akan datang sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk perencanaan yang akan datang sebagai bahan 

penelitian selanjutnya. 


