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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan salah satu kelompok penyakit

yang memberi beban kesehatan masyarakat karena keberadaannya tersebar di

seluruh dunia dan menjadi penyebab utama kematian yang cukup sulit

dikendalikan (Bustan, 2015). Berdasarkan hasil data WHO dalam Pusdatin

Kemenkes RI PTM (2012), menunjukkan bahwa kematian yang terjadi di

dunia pada tahun 2008 sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya

disebabkan oleh PTM. PTM juga membunuh penduduk dengan usia yang lebih

muda. Di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah dan menengah, dari

seluruh kematian yang terjadi pada orang-orang berusia kurang dari 60 tahun,

29% disebabkan oleh PTM (Kemenkes, 2012).

Penyakit tidak menular yang dapat mengancam kehidupan wanita maupun

pria yakni kanker. Pusdatin Kemenkes RI Situasi Penyakit Kanker (2015),

kanker merupakan penyebab kematian utama kedua di dunia setelah penyakit

kardiovaskular. Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis

kanker yang banyak terjadi pada perempuan. Data dari GLOBOCAN (IARC)

tahun 2012 dalam Pusdatin Kemenkes RI Stop Kanker (2015), kanker

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

persentase kematian akibat kanker payudara sebesar 12,9%. Kanker payudara
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memiliki persentase kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan

kasus baru sehingga jika penyakit kanker payudara dapat dideteksi sejak dini

maka kemungkinan sembuh akan lebih tinggi (Kemenkes, 2015).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013

dalam Pusdatin Kemenkes RI Stop Kanker (2015), secara nasional prevalensi

penyakit kanker pada penduduk semua umur di Indonesia sebesar 1,4 per 1000

penduduk atau sekitar 347.792 orang. Kanker payudara merupakan penyakit

kanker tertinggi kedua di Indonesia dengan jumlah penderita sebanyak 61.682

orang. Pada tahun 2013, jumlah penderita kanker payudara terbanyak

ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 11.511 orang dibandingkan dengan Jawa

Timur sebanyak 9.688 orang. Pada tahun 2014, jumlah kasus penyakit kanker

payudara di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Surakarta sebanyak 4.943 kasus

dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 9.320 kasus (Dinkes Surakarta, 2016).

Tingginya prevalensi kanker di Indonesia perlu dicermati dengan tindakan

pencegahan dan deteksi dini (Kemenkes, 2015).

Deteksi dini kanker payudara menurut American Cancer Society (ACS)

dapat dilakukan melalui pemeriksaan payudara sendiri (SADARI),

pemeriksaan payudara klinis (PPK) dan mamografi. Tindakan deteksi dini

tidak benar-benar mencegah kanker payudara, tetapi dapat membantu

menemukan gejala pada stadium awal sehingga dapat melakukan pengobatan

kanker lebih cepat dan kemungkinan sembuh juga meningkat (Savitri dkk,

2015). Deteksi dini sangat penting karena apabila kanker payudara dideteksi

pada stadium awal dan diobati dengan tepat maka tingkat kesembuhannya
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cukup tinggi (80-90%) (Rasjidi, 2009). Menurut Dalimartha (2004)

pemeriksaan payudara sendiri secara rutin dapat menemukan kanker payudara

75-85%. Pemeriksaan ini murah dan sangat mudah dilakukan oleh setiap

wanita untuk menemukan benjolan atau kelainan lainnya.

Wanita yang terkena kanker payudara 50% berada di rentang usia 25–50

tahun. Kanker payudara diketahui banyak ditemukan pada wanita muda dengan

rentang usia 20 tahun atau lebih dimana perkembangan kanker pada penderita

wanita berusia muda jauh lebih agresif daripada penderita wanita berusia lanjut

(Pratiwi, 2016). Menurut American Cancer Society (ACS), wanita usia 20

tahun atau lebih seharusnya melakukan pemeriksaan pada payudaranya sendiri

setiap bulan untuk dapat mendeteksi secara dini jika terdapat kelainan dan

segera mendapatkan penanganan yang tepat (Savitri dkk, 2015). Salah satu

kelompok yang telah mencapai usia tersebut yakni mahasiswi. Pada saat itu

seorang mahasiswi memasuki tahap perkembangan remaja akhir (late

adolescent) (Jose, 2010).

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu perguruan

tinggi yang memiliki program studi kesehatan masyarakat dimana mahasiswi

yang menempuh pendidikan dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan

masyarakat pada umumnya telah memperoleh pengetahuan tentang SADARI

sehingga cenderung membentuk sikap positif yang tercermin dalam

perilakunya. Adanya pengetahuan tersebut merupakan domain yang sangat

penting dalam membentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2007).

Mahasiswa kesehatan masyarakat merupakan mahasiswa yang sudah dianggap
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memiliki pengetahuan kesehatan yang baik karena telah mendapatkan ilmu

mengenai prevent, promote dan protect terhadap suatu penyakit. Penyakit

Tidak Menular seperti kanker payudara menjadi salah satu penyakit yang

seharusnya tidak asing bagi mahasiswa kesehatan masyarakat dan tentunya

mereka mengetahui bahwa melakukan SADARI merupakan tindakan yang

paling baik untuk deteksi dini atau pencegahan sekunder adanya kemungkinan

benjolan yang bisa tumbuh menjadi kanker payudara.

Berdasarkan survei pendahuluan 18 Oktober 2016 melalui angket dan

wawancara yang telah dilakukan pada 10 mahasiswi kesehatan masyarakat di

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hanya terdapat 1 orang yang

melakukan SADARI secara rutin dan benar sedangkan sisanya kadang-kadang.

Diperoleh informasi dari 10 mahasiswi, 7 orang melakukan SADARI saat

mandi, 2 orang di depan cermin dan 1 orang sudah melakukan semua cara (saat

mandi, di depan cermin, dan berbaring) namun terdapat 9 mahasiswi yang

memiliki sikap negatif karena melakukan SADARI sebelum menstruasi.

Responden sudah menerima informasi mengenai deteksi dini kanker payudara

metode SADARI mengingat responden merupakan mahasiswi kesehatan

masyarakat namun hanya 5 mahasiswi yang mendapatkan informasi dari

keluarga untuk melakukan SADARI. Sebagai mahasiswi kesehatan masyarakat

yang telah memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan cara pencegahan

penyakit seharusnya berpeluang besar untuk melakukan SADARI secara rutin

dan benar sebagai usaha deteksi dini kanker payudara mengingat upaya

pencegahan ini sangat efektif pada kelompok usia tersebut.
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Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor predisposisi (pengetahuan dan

sikap) dan faktor penguat (dukungan keluarga dan keterpaparan informasi).

Demikian halnya SADARI, berdasarkan penelitian Sari dkk (2015) terdapat

hubungan pengetahuan (p-value = 0,006) dan sikap (p-value = 0,012) dengan

tindakan SADARI sebagai deteksi dini kanker payudara pada Mahasiswi

Fakultas Kesehatan Masyarakat. Penelitian Rizani dkk (2015) juga menyatakan

bahwa ada hubungan pengetahuan (p-value = 0,001) dengan perilaku SADARI

Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin namun terdapat perbedaan

penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dkk (2013) bahwa tidak ada hubungan

pengetahuan (p-value = 0,96) dengan cara periksa SADARI pada mahasiswi

keperawatan.

Penelitian yang dilakukan Hanifah (2015) juga menyatakan faktor yang

berhubungan dengan perilaku wanita usia subur dalam melakukan deteksi dini

kanker payudara metode SADARI yaitu sikap (p-value = 0,005), dukungan

keluarga (p-value = 0,001) dan keterpaparan informasi (p-value = 0,000).

Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan deteksi dini SADARI yaitu

pengetahuan (p-value = 0,084). Sedangkan menurut Green (1980) dalam

Notoatmodjo (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku SADARI yaitu

predisposing factors (pengetahuan, sikap, dan motivasi), enabling factor

(pendidikan kesehatan) dan reinforcing factor (dukungan keluarga dan

keterpaparan informasi).

SADARI sangat penting, murah, mudah dan efektif dilakukan sebagai

upaya pencegahan atau deteksi dini kanker payudara pada wanita usia 20 tahun
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atau lebih terutama mahasiswi yang telah memiliki pendidikan pencegahan

penyakit. Peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan pengetahuan, sikap,

dukungan keluarga, dan keterpaparan informasi dengan perilaku pemeriksaan

payudara sendiri (SADARI) pada mahasiswi kesehatan masyarakat di

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dan

keterpaparan informasi dengan perilaku pemeriksaan payudara sendiri

(SADARI) pada mahasiswi kesehatan masyarakat di Universitas

Muhammadiyah Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis hubungan pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dan

keterpaparan informasi dengan perilaku pemeriksaan payudara sendiri

(SADARI) pada mahasiswi kesehatan masyarakat di Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mendeskripsikan karakteristik mahasiswi kesehatan masyarakat di

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Untuk mendeskripsikan pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan

keterpaparan informasi mahasiswi kesehatan masyarakat tentang deteksi

dini kanker payudara metode SADARI.
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c. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku pemeriksaan

payudara sendiri (SADARI) pada mahasiswi kesehatan masyarakat di

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

d. Untuk menganalisis hubungan sikap dengan perilaku pemeriksaan

payudara sendiri (SADARI) pada mahasiswi kesehatan masyarakat di

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

e. Untuk menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan perilaku

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada mahasiswi kesehatan

masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

f. Untuk menganalisis hubungan keterpaparan informasi dengan perilaku

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada mahasiswi kesehatan

masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswi Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi mahasiswa kesehatan

masyarakat khususnya perempuan yang lebih berisiko tinggi menderita

kanker payudara agar tidak hanya mempelajari tetapi melakukan

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebagai deteksi dini kanker

payudara.

2. Bagi Institusi (Program Studi Kesehatan Masyarakat)

Bahan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian

dalam pengembangan kebijakan mengenai materi perkuliahan tentang cara

pencegahan penyakit tidak menular terutama kanker payudara.
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3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan

pengetahuan tentang faktor yang berhubungan dengan kanker payudara

terutama pencegahan deteksi dini.


