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     BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kanker serviks adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang 

tidak terkontrol dan penyebaran sel yang abnormal (Herlana et al, 2017). Kanker 

serviks merupakan penyakit kedua terbanyak yang dialami oleh wanita di 

seluruh dunia (Hety, 2011). Kanker serviks mempunyai beberapa  faktor risiko 

yaitu faktor sosiodemografi dan faktor aktifitas seksual. Faktor sosiodemografi 

meliputi usia lebih dari 35 tahun, status sosial ekonomi rendah, tingkat 

pendidikan rendah. Faktor aktifitas seksual meliputi usia muda saat pertama kali 

melakukan  hubungan  seksual (kurang dari 16 tahun), pasangan  seksual yang 

berganti-ganti, paritas lebih dari 3, kurang menjaga kebersihan genital, riwayat 

penyakit kelamin, trauma kronis pada serviks, serta penggunaan kontrasepsi oral 

dalam jangka lama yaitu lebih dari 4 tahun (Damayanti, 2013).  Pasien dengan 

immunosuppresive contohnya pada penyakit HIV atau mendapat 

penyakit/penekanan kekebalan yang bersamaan dengan infeksi HPV dan perempuan 

merokok merupakan faktor lain yang menyebabkan terjadinya kanker serviks 

(Prawirohardjo, 2016).  

Global Burden of Cancer Study (GLOBOCAN) (2012) menyatakan bahwa 

kanker serviks menduduki urutan ke-7 secara global dalam angka kejadian dan 

urutan ke-8 sebagai penyebab kematian dengan mortalitas sebasar 3,2%. Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2013) menyatakan prevalensi kanker pada semua 

usia di Indonesia tahun 2013 sebesar 1,4% dan 0,8% di antaranya adalah kanker 

serviks. Kasus kanker serviks di Surakarta berada pada peringkat ke-8 dari 10 

penyebab kematian terbesar (Hidayat et al, 2014). Informasi dari RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta (2014) menyatakan bahwa RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

sebagai rumah sakit terbesar dan satu-satunya rumah sakit tipe A di Surakarta 

dengan tingkat paripurna.  



Paritas merupakan salah satu aktifitas seksual yang menjadi faktor risiko terjadinya 

kanker serviks. Penelitian yang dilakukan oleh Mayrita dan Handayani (2015) di Yayasan 

Kanker Wisnuwardhana Surabaya menyatakan bahwa orang yang memiliki paritas 2-4 

memiliki risiko 5,5 kali lebih besar untuk terkena kanker serviks. Penelitian yang dilakukan 

oleh Wardani et al (2015) di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh menyatakan bahwa orang 

yang memiliki paritas > 3 mempunyai risiko lebih besar untuk terkena kanker serviks dengan 

hasil penelitian sebesar 76%, sedangkan orang yang memiliki paritas < 3 mempunyai risiko 

lebih kecil untuk terkena kanker serviks dengan hasil penelitian sebesar 23% sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti (2013) serta sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hidayat et al (2014) di RSUD Dr. Moewardi menyatakan bahwa orang 

yang memiliki paritas > 3 sebesar 63,4% dan < 3 sebesar 36,6% kanker serviks.. Penelitian 

lain oleh Herlana et al (2017) di RSUD Al-Ihsan Bandung dengan hasil penelitian < 3 

sebesar 36,6% dan > 3 sebesar 63,4%.  

Faktor risiko lain yang mempengaruhi terjadinya kanker serviks adalah tingkat 

pendidikan. Penelitian yang di lakukan Damayanti (2013) di RSUD Arifin Achmad  Riau 

menyatakan bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan rendah berisiko terkena kanker 

serviks. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Prandana dan Rusda (2013) di 

RSUP H. Adam Malik Medan dan Sulistiowati dan Bertiani (2014) di Kecamatan Bogor 

Tengah menyatakan bahwa kejadian kanker serviks banyak terjadi pada golongan 

pendidikan tingkat sedang (SMP-SMA), sedangkan penelitian oleh Ningsih et al (2017) di 

RSUP Sardjito Yogyakarta menyatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi (SMA, D3/S1/S2) 

lebih banyak terkena kanker serviks dari pada tingkat pendidikan rendah (tidak sekolah-

SMP). 

Paritas > 3 dan tingkat pendidikan rendah merupakan faktor risiko yang dapat 

meningkatkan terjadinya kanker serviks dengan p = 0,000 untuk paritas, dan p = 0,000 untuk 

tingkat pendidikan (Damayanti, 2013). Catatan dari buku registrasi rekam medik Di RSUD 

(Rumah Sakit Umum Daerah) Dr. Moewardi Surakarta jumlah kasus kanker serviks pada 

tahun 2012 sejumlah 841 kasus, sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah 

penderita kanker serviks menjadi 1.757 kasus (Ambarwati dan Wardani, 2015). Penelitian 

dari Hidayat et al (2014) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan menggunakan metode 

pendekatan case control di dapatkan 41 pasien kanker serviks  dan 41 pasien tidak kanker 

serviks. Berdasarkan penelitian diatas penulis ingin mengetahui hubungan antara paritas dan 

tingkat pendidikan terhadap kejadian kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 
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1. Apakah ada hubungan antara paritas dengan kejadian kanker serviks? 

2. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian kanker serviks? 

3. Apakah ada hubungan antara paritas dan tingkat pendidikan dengan kejadian kanker 

serviks? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan paritas terhadap kejadian kanker serviks. 

2. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan terhadap kejadian kanker serviks. 

3. Mengetahui hubungan antara paritas dan tingkat pendidikan terhadiap kanker serviks. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang 

hubungan paritas dan tingkat pendidikan terhadap kejadian kanker serviks. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat menjadi referensi terbaru mengenai hubungan paritas dan 

tingkat pendidikan terhadap kejadian kanker serviks, serta dapat memberikan 

sumbangan ilmu dalam lingkup fakultas. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang kanker serviks 

dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.  

c. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


