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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pap smear merupakan pemeriksaan sitologi pada serviks dan portio 

alat genitalia wanita (Rasjidi, 2008). Pap smear digunakan untuk deteksi dini 

pada kanker serviks karena metodologinya mudah di aplikasikan. Pemeriksaan 

ini dapat mendeteksi  adanya lesi pada kanker serviks (Costa, 2015). Pap 

smear biasanya dilakukan pada wanita usia subur yang telah melakukan 

hubungan seksual (Raski, 2013). 

Data Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

menunjukan bahwa tindakan pemeriksaan pap smear menurun pada tahun 

2012 (BKKBN, 2012). Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh 

pengetahuan yang kurang tentang kanker serviks. Pengetahuan diperlukan 

untuk memberikan informasi  yang tepat mengenai perilaku seseorang 

(Widiani, 2010).  

Mayoritas penderita kanker serviks berobat ketika keadaannya telah 

kritis atau penyakitnya sudah stadium lanjut. Hal ini tidak akan terjadi jika 

para ibu rutin melakukan pemeriksaan pap smear dan memiliki pengetahuan 

yang cukup tentang pap smear. Tindakan pemeriksaan pap smear secara rutin 

dapat memudahkan diagnosis dan penatalaksanaan kanker serviks (Yamani, 

2011).  

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2010 terdapat 

493.234 jiwa yang menderita kanker serviksdengan angka kematian 273.505 

jiwa di seluruh dunia  (WHO,2010).Yayasan Kanker Indonesia menyatakan 

bahwa kanker serviks menduduki angka kematian tertinggi di antara jenis 

kanker lain dikalangan perempuan. Sebanyak 52.000.000 perempuan 

Indonesia memiliki risiko yang tinggi mengalami kanker  serviks dengan 

5.000 kasus baru per tahun dan 8.000 kematian (Nurwijaya,2010). Penyakit 

kanker di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebanyak 11.341 kasus dan 

19,92% kasus adalah kanker serviks  (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2012).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Yasli pada tahun 2015 menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang kanker serviks dan 

pemeriksaan pap smear (Yasli, 2015). 

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yasli pada tahun 2015 terletak pada variabel yang diteliti. 

Yasli meneliti pengetahuan dan sikap keluarga tentang deteksi dini kanker 

serviks dan kanker payudara, sedangkan penulis meneliti tentang hubungan 

antara pengetahuan wanita usia subur tentang kanker serviks dan tindakan 

pemeriksaan pap smear. 

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara pengetahuan pada wanita usia subur 

tentang kanker serviks dan tindakan pemeriksaan pap smear di Kelurahan  

Sidanegara Kabupaten Cilacap.  

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara pengetahuan wanita usia subur tentang 

kanker serviks dan tindakan pemeriksaan pap smear di Kelurahan  Sidanegara 

Kabupaten Cilacap? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah ada hubungan 

antara pengetahuan wanita usia subur tentang kanker serviks dan tindakan 

pemeriksaan pap smear di Kelurahan Sidanegara Kabupaten Cilacap.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca 

tentang hubungan antara pengetahuan pada wanita usia subur tentang 

kanker serviks dan tindakan pemeriksaan pap smear di Sidanegara 

Kabupaten Cilacap.  

2.  Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 

berikutnya.


