
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker serviks merupakan penyakit mematikan kedua yang sering 

terjadi pada wanita. Penyakit ini sebanyak 529.800 di dunia pada tahun 

2008 dan 85% terjadi di negara berkembang. Angka kejadian tertinggi 

terjadi di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Karibia, Sub-Sahara 

Afrika, dan Asia Selatan. Angka kejadian terendah terdapat di negara 

Timur Tengah, Amerika Utara, Australia, Cina dan bagian Eropa Barat. 

Kanker serviks menjadi penyebab kematian keempat pada wanita di 

seluruh dunia pada tahun 2008, dengan perkiraan 275.100 kematian. 

Hampir 90% dari kematian akibat kanker serviks terjadi di berbagai 

negara, antara lain 53.300 kematian di Afrika, 31.700 kematian di 

Amerika Latin, dan 159.800 kematian di Asia. Negara India merupakan 

negara penyumbang nomor dua kematian akibat kanker serviks yaitu 

sebesar 26% (72.800) (American Cancer Society, 2011). 

Hasil data International Agency for Research on Cancer (IARC) 

tahun 2012 diketahui bahwa kanker serviks merupakan penyakit kanker 

dengan persentase kasus baru yaitu sebesar 14%, dan persentase kematian 

akibat kanker serviks sebesar 7%. Menurut data WHO tahun 2012, 

terdapat 530.000 kasus baru yang mewakili 7,5% dari semua kematian 
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akibat kanker yang terjadi pada perempuan. Setiap tahun lebih dari 

270.000 kematian terjadi akibat kanker serviks.  

Penyakit kanker serviks dan kanker payudara merupakan penyakit 

kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia pada tahun 2013, yaitu 

kanker serviks sebesar 0,8%. Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku 

Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki prevalensi kanker serviks 

tertinggi yaitu sebesar 1,5%. Berdasarkan estimasi jumlah penderita 

kanker serviks terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur dan Provinsi 

Jawa Tengah (Kemenkes, 2015). 

Menurut profil kesehatan Jawa Tengah pada tahun 2012, terdapat 

957 penderita kanker serviks. Jumlah penderita kanker serviks di Kota 

Surakarta pada tahun 2012 sebanyak 59 orang. Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta tahun 2014 terdapat 313 penderita kanker 

serviks yang terdaftar di seluruh puskesmas di wilayah Kota Surakarta. 

Sedangkan penderita kanker serviks yang terdaftar di seluruh rumah sakit 

wilayah Kota Surakarta sebanyak 2000 penderita. 

Menurut penelitian Melva (2008), terjadi kanker serviks pada 

penderita yang berobat di RSUP H. Adam Malik Medan, karena adanya 

faktor infeksi pada alat kelamin dan faktor usia melakukan hubungan 

seksual pertama <20 tahun. Sedangkan menurut Syatriani (2011), faktor 

risiko kanker serviks di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, 

dikarenakan wanita yang menggunakan pembalut ketika menstruasi dan 

tidak sering diganti berisiko 2,3 kali lebih besar menderita kanker serviks. 
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Selain itu, wanita yang menggunakan sabun dengan pH > 4 berisiko 2,4 

kali lebih besar untuk menderita kanker serviks. Wanita yang tingkat 

pendapatannya rendah dan memiliki pasangan yang tidak disirkumsisi 

memiliki risiko 4,1 kali lebih besar dan 2,1 kali lebih besar untuk 

menderita kanker serviks. 

Perempuan yang telah melakukan hubungan seksual secara aktif, 

terutama yang berusia 30-50 tahun dianjurkan untuk melakukan deteksi 

dini/penapisan minimal 5 tahun sekali. Salah satu penapisan kanker 

serviks yaitu dengan IVA test, yang merupakan pemeriksaan inspeksi 

visual dengan mata telanjang (tanpa pembesaran) seluruh permukaan leher 

rahim dengan bantuan asam asetat/cuka yang diencerkan. Pemeriksaan 

IVA hampir sama efektifnya dengan pemeriksaan Pap Smear dalam  

mendeteksi lesi prakanker (Depkes, 2009). 

Upaya deteksi dini kanker bertujuan untuk menemukan lesi 

prakanker leher rahim dan menemukan kanker pada stadium awal. Target 

program ini yakni 80% perempuan berusia 30-50 tahun. Sampai tahun 

2013, program telah berjalan di 32 provinsi pada 184 kabupaten/kota di 

462 Puskesmas. Tim Trainer yang sudah dibentuk sebanyak 202 orang 

(onkolog obsgin, onkolog bedah, obsgin, dokter bedah, dokter umum, 

bidan) dan 1.352 provider di puskesmas (dokter umum dan bidan). 

Cakupan hasil kegiatan sampai 2012, telah diskrining 575.503 orang dan 

IVA positif 25.805 orang (4,5%), suspect kanker leher rahim 666 (1,2 per 

1000) (Kemenkes, 2010b). 
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Masih banyak wanita yang belum melakukan deteksi dini kanker 

serviks karena berbagai alasan. Menurut penelitian Wahyuni (2013), 

adanya pengaruh faktor pengetahuan (p value: 0,000 dan OR: 0,265), sikap 

(p value: 0,000 dan OR: 2,191), dukungan suami (p value: 0,000 dan OR: 

3,050) dan dukungan sebaya terhadap perilaku deteksi dini kanker serviks 

di Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Sementara itu 

faktor  usia,  pendidikan, ekonomi, dan keterjangkauan menunjukkan tidak 

ada pengaruh terhadap perilaku deteksi dini yang dilakukan oleh WUS. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2011), ada hubungan 

antara peran kader kesehatan dengan rendahnya kunjungan Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) di Puskesmas Halmahera Kecamatan Semarang Timur 

Tahun 2010 (p value: 0,009 dan OR: 0,374). Hal ini disebabkan karena 

kader kesehatan kurang memberikan promosi kesehatan tentang kanker 

servik dan pentingnya deteksi dini kanker servik dengan IVA.  

Menurut penelitian Yuliwati (2012), ada pengaruh keterpaparan 

informasi (p value: 0,000 dan OR: 2,040) dan keterjangkauan jarak (p 

value: 0,003 dan OR: 1.786) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks 

di Wilayah Puskesmas Prembun Kabupaten Kebumen. Wanita usia subur 

yang terpapar informasi dengan baik berpeluang 2,040 lebih besar untuk 

melakukan pemeriksaan IVA test. Sedangkan wanita usia subur yang 

keterjangkauan jarak dekat dengan tempat pelayanan kesehatan 

mempunyai peluang 1,786 kali lebih besar untuk berperilaku baik dalam 

pemeriksaan IVA test.  
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Studi pendahuluan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta, Puskesmas Manahan mempunyai angka tertinggi untuk 

kejadian kanker serviks pada tahun 2014, yaitu sebanyak 56 penderita. 

Hasil dari wawancara dengan 10 WUS yang ada di wilayah tersebut, 70% 

WUS menyatakan bahwa tidak mengetahui informasi mengenai 

pemeriksaan IVA dan manfaatnya. Sedangkan 30% WUS sudah 

mengetahui dan melakukan pemeriksaan IVA test. Fasilitas untuk 

melakukan pemeriksaan IVA test untuk wanita usia subur sebenarnya 

tersedia di Puskesmas Manahan, namun kurang informasi dan sebagian 

besar belum melakukan pemeriksaan IVA test maka fasilitas tersebut 

kurang dimanfaatkan secara maksimal. 

Kanker serviks menjadi penyebab tingginya kematian wanita di 

dunia. Besarnya risiko wanita terhadap kanker serviks menjadi faktor 

pendorong agar para wanita untuk melakukan deteksi dini. Rendahnya 

cakupan wanita di Puskesmas Manahan untuk melakukan pemeriksaan 

IVA test sebagai upaya deteksi dini, mendorong peneliti untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan wanita usia 

subur untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara faktor pengetahuan, sikap, jarak fasilitas 

kesehatan, akses informasi, dukungan suami dan dukungan kader dengan 

kesediaan WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di 

Puskesmas Manahan Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan WUS 

dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di Puskesmas Manahan 

Surakarta.  

2. Tujuan Khusus 

a. Membuktikan hubungan antara pengetahuan dengan kesediaan 

WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di Puskesmas 

Manahan Surakarta. 

b. Membuktikan hubungan antara sikap dengan kesediaan WUS 

dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di Puskesmas 

Manahan Surakarta. 

c. Membuktikan hubungan antara jarak fasilitas kesehatan dengan 

kesediaan WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di 

Puskesmas Manahan Surakarta. 

d. Membuktikan hubungan antara akses informasi dengan kesediaan 

WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di Puskesmas 

Manahan Surakarta. 

e. Membuktikan hubungan antara dukungan suami dengan kesediaan 

WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di Puskesmas 

Manahan Surakarta. 
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f. Membuktikan hubungan antara dukungan kader dengan kesediaan 

WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di Puskesmas 

Manahan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi 

Sebagai bahan tambahan informasi untuk memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat terutama kepada wanita mengenai bahaya kanker 

serviks, pencegahan serta pentingnya tindakan deteksi dini kanker 

serviks. 

2. Bagi Masyarakat 

a) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama wanita 

tentang kanker serviks dan bahaya kanker serviks. 

b) Menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama wanita untuk 

melakukan deteksi dini kanker serviks. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

yang sejenis pada masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 


