
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kanker servik merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami 

wanita usia subur di seluruh dunia. Kanker servik merupakan kanker ganas yang 

terjadi pada leher rahim yang disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus 

(HPV). 75% wanita terkena HPV yang disebabkan oleh hubungan seksual. 

Penyakit kanker servik atau yang biasa dikenal dengan kanker leher rahim saat 

ini menarik perhatian di dunia maupun di Indonesia, saat ini kanker servik 

memasuki masa kritis dimana jumlah penderita kanker servik mengalami 

peningkatan pada setiap tahunnya. Kanker servik termasuk jenis kanker yang 

mematikan kedua dari seluruh jenis kanker pada perempuan di dunia dan 

menempati urutan pertama pada negara berkembang (WHO, 2005). Menurut 

WHO 2007, diperkirakan lebih dari 500.000 kasus baru kanker leher rahim di 

temukan di dunia dan 90% dari kasus tersebut terdapat di negara-negara 

berkembang.  

Menurut WHO, sebanyak 630 juta wanita usia subur terjangkit penyakit 

kanker leher rahim. Setiap 630 juta wanita di dunia meningal dunia akibat 

kanker leher rahim (Soebachman, 2011). Dari data Globocan 2008, terdapat 

529.409 kasus baru kanker servik dengan perkiraan sekitar 274.883 kematian di 

dunia. Hampir 85% kasus terdapat pada negara berkembang (Nuranna, 2010).  

Kasus kanker servik termasuk dalam angka incidance rate 9,7% dan 

dengan jumlah kematian sebanyak 9,3% dari seluruh jenis kanker pada  
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perempuan di dunia (Depkes RI, 2008). Pada tahun 2012, badan 

kesehatan dunia mengatakan terdapat 493.234 jiwa pertahun penderita kanker 

servik dan dengan angka kematian sebanyak 273.505 jiwa per tahun. 

Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pembangunan 

berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global baru untuk periode 2016 

sampai 2030 meneruskan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 

yang telah berakhir pada tahun 2015. Tujuan SDGs yang ke-3 adalah 

meningkatkan kesehatan yang baik dengan target yang akan dicapai yaitu 

mengurangi sepertiga kematian akibat penyakit tidak menular. Kanker servik 

merupakan salah satu penyakit yang tidak menular (Kemenkes, 2015).  

Program deteksi dini telah dimasukkan oleh pemerintahan ke dalam 

Rencana Straegis Kemenkes 2010-2014 MDGs. Pemerintah pun menargetkan, 

pada tahun 2014 pencegahan dan penanggulangan kanker servik dapat 

menjangkau hampir seluruh provinsi. Pada tahun 2014 pemerintah 

mengharapkan 24% warga usia subur melakukan pemeriksaan deteksi dini 

kanker servik dengan sasaran 80% wanita usia subur 30-50 tahun. Hal ini 

didukung dengan adanya Pedoman Teknisi Pengendalian Kanker Payudara dan 

Kanker Leher Rahim yang difokuskan pada perempuan berusia 30-50 tahun 

yang tercantum dalam keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI) No 796/Menkes/SK/VII/2010 (Depkes RI, 2010) 

Data dari Yayasan Kanker Servik Indonesia tahun 2012 jumlah penderita 

kanker servik di Indonesia Mencapai 15.000 kasus dan 14% dari kasus 

mengalami kematian. Salah satu estimasi jumlah terbesar penderita kanker 
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berada di Provinsi Jawa Timur. Jawa timur memiliki prevalensi kanker servik 

sebesar 1,1% dengan jumlah penderita sebanyak 21.313 jiwa (DepKes RI, 

2013).  

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mencatat jumlah penderita 

kanker servik terdapat sebanyak 122 kasus dengan usia lebih dari 40 tahun pada 

tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 175 kejadian kanker servik 

dengan usia diatas 40 tahun dan terdeteksi setelah memasuki stadium lanjut.  

Ketua bagian pencatatan  kanker di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 

menjelaskan bahwa di Kabupaten Pacitan saat ini belum bisa menangani kasus 

kanker servik hanya bisa melakukan deteksi dini kanker servik dengan cara 

sederhana yaitu dengan Inspeksi Visual Asam Asetat atau IVA Test di 

puskesmas desa dan pemberian pendidikan kesehatan kepada kader-kader pada 

setiap desa di kabupaten Pacitan. Dari hasil data yang didapat oleh Dinas 

Kesehatan kota Pacitan masyarakat terdeteksi kanker servik setelah  mencapai 

stadium lanjut. Hasil pencatatan kanker servik Dinas Kesehatan kota Pacitan, 

desa Tulakan memiliki prevelensi tinggi terkena kanker servik dengan angka 

kejadian 39 kasus pada tahun 2014 dan 51 kasus pada tahun 2015.  

Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tentang 

pengetahuan kanker servik dan deteksi dini pada wanita usia subur dengan latar 

belakang pendidikan terakhir SMP dan SMA di Desa Tulakan Kabupaten 

Pacitan dari 10 wanita terdapat 7 orang tidak mengetahui tentang kanker servik 

dan sebanyak 3 orang mengetahui dengan benar tentang kanker servik. Dari 10 
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wanita tersebut belum belum pernah melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker 

servik.  

Penduduk wanita Desa Tulakan dengan rata-rata berpendidikan terakhir 

SMP dan SMA dengan hal demikian maka tingkat pengetahuan warga termasuk 

rendah. Dari hasil studi pendahuluan beberapa warga belum mengetahui dengan 

benar tentang kanker servik dan rata-rata mereka belum pernah melakukan 

deteksi dini kanker servik. Penduduk menganggap deteksi dini kanker servik 

belum familiar bagi mereka. 

Alasan wanita tidak melakukan pemeriksaan dini kanker servik 

dikarenakan berbagai hal seperti kurang pengetahuan, rasa malu, rasa takut dan 

faktor biaya. Dengan pengetahuan yang rendah maka minat masyarakat juga 

rendah untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker servik. Pengetahuan 

kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang (Maharse & Indarwati, 2012). 

Kanker servik dapat dicegah dini dengan dilakukan pemeriksaan deteksi 

dini kanker servik dengan rutin dan tepat. Kanker servik biasanya terjadi pada 

wanita usia paro baya, sebanyak 50% kasus ditemukan pada wanita usia 30-60 

tahun dan 50% dari kasus ditemukan pada wanita usia dibawah 35 tahun. 

Semakin tinggi tingkatan usia semakin tinggi resiko wanita terkena penyakit 

kanker servik. Pendidikan yang rendah mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang mengenai kanker servik. Maka sosialisasi yang lebih gencar sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan untuk mengatasi masalah ini 

(Soebachman, 2011). Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 
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langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 

2005). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dengan kurangnya pengetahuan dan 

Sumber Daya Manusia yang termasuk rendah karena berpendidikan terakhir 

SMP dan SMA sehingga pengetahuan tentang kanker servik dan deteksi dini 

belum mereka ketahui dengan benar dan tepat maka, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Hubungan Antara Pengetahuan Wanita Usia 

Subur Tentang Kanker Servik dan Deteksi Dini di Desa Tulakan Kabupaten 

Pacitan”. 

Dari latar belakang masalah masyarakat Desa Tulakan yang 

berpendidikan rendah dan SDM yang rendah mempengaruhi tingkat 

pengetahuan warga tentang kanker servik dan deteksi dini, dimana masyarakat 

desa sebagian besar belum pernah melakukan deteksi dini kanker servik sesuai 

dengan aturan pemerintah daerah yang megharapkan setiap wanita usia subur 

yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dapat melakukan deteksi dini. 

Deteksi dini kanker servik sudah terfasilitasi di wilayahnya masing-masing 

masyarakat di kabupaten Pacitan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut 

“Hubungan Antara Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Kanker Servik 

dengan Deteksi Dini di Desa Tulakan Kabupaten Pacitan”. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 
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1. Tujuan Umum 

 

 

 

Penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisis tentang 

Hubungan Antara Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Kanker Servik 

dengan Deteksi Dini di Desa Tulakan Kabupaten Pacitan. 

2. Tujuan Khusus

a) Mengidentifikasi tingkat pengetahuan kanker servik pada wanita usia 

subur di Desa Tulakan Kabupaten Pacitan 

b) Mengidentifikasi perilaku deteksi dini kanker servik pada wanita usia 

subur di Desa Tulakan Kabupaten Pacitan 

c) Mengetahui hubungan antara pegetahuan wanita usia subur tentang 

kanker servik dengan deteksi dini di Desa Tulakan Kabupaten Pacitan 

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan 

pentingnya pengetahuan kanker servik dan deteksi dini pada wanita usia 

subur di Desa Tulakan Kabupaten Pacitan 

2. Bagi Layanan Kesehatan

Dapat membantu menambah informasi mengenai deteksi dini kanker 

serviks serta memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kesehatan wanita usia subur di Desa 

Tulakan Kabupaten Pacitan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 
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3. Bagi Wanita 

 

Menambah pengetahuan bagi wanita tentang pentingnya menjaga 

kesehatan reproduksi dengan dilakukan pemeriksaan dini kanker servik 

guna menurunkan angka kejadian kanker servik dan angka kematian akbat 

kanker servik di Indonesia 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini akan menjadi pedoman 

bagi peneliti selanjutnya dan melanjutkan kekurangan yang belum ada pada 

penelitian ini. 

1. Menurut hasil jurnal penelitian yang dilakukan oleh Suesti, Sri Ratnaningsih 

dan Esitra Herfanda pada tahun 2013 dengan judul “Hubungan Pengetahuan 

Tentang Kanker Serviks dengan Minat Melakukan Pemerksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA)”. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif 

korelasi dengan mengunakan pendekatan waktu crossectonal. Populasi yang 

digunakan seluruh wanita usia subur di Dusun Soka, Sleman, Yogyakarta 

dengan pengambilan sampel degan teknik random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup. Hasil penelitan dengan 

uji Chi Square menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

tentang kanker servik dengan minat melakukan pemeriksan IVA. 

2. Menurut jurnal penelitian kedua yang dilakukan oleh Sri Aminingsih, Marta 

Budiningtyas pada tahun 2016 yang berjudul “Hubungan Tingkat Pegetahuan 

dengan Motivasi Melakukan IVA Test Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa 

E. Keaslian Penelitian 
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Sakung Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten”. Pada penlitian ini telah 

dilakukan studi pendahuluan di desa Sakung mengenai kanker servik, hasil 

dari studi pendahuluan didapatkan 2 dari 5 ibu rumah tangga tahu tentag 

kanker serviks, sementara 3 ibu rumah tangga tidak mengetahui dengan 

benar. Metode penelitian ini menggunakan cross sectional dengan jumlah 

sampel sebanyak 86 ibu rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 

hubungan dengan tingkat pengetahuan dengan motivasi melakukan IVA Test 

di desa Sakung, kecamatan Delanggu, kabupaten Klaten. 

3.  Jurnal penelitian ke tiga yang dilakukan oleh Ni Made Sri Dewi L, Nunuk 

Suryani dan Pancrasia Murdani dengan judul ”Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur (WUS) dengan Pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Aseta (IVA) di Puskesmas Buleleng I” pada tahun 

2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional analitik 

dengan pendekatan crossectional dengan populasi WUS yang ada di wilayah 

Buleleng berjumlah 40 orang, dengan teknik random sampling dan instrumen 

penelitian kuesioner. Dari penelitian ini didapatkan hasil pengetahuan WUS 

(p=0,007), sikap WUS (p=0,014) dan secara stimultan pengetahuan dan sikap 

WUS berpengaruh tehadap perilaku pemeriksaan IVA sebesar 72,7%. 

Terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan dan sikap WUS degan 

pemeriksaan IVA di puskesmas Buleleng I. 
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