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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Carcinoma cervicis uteri /kanker leher rahim pada awalnya berasal dari sel 

epitel cervix, tepatnya di skuamokolumner junction yaitu daerah peralihan mukosa 

vagina dan mukosa kanalis servikalis yang mengalami mutasi genetik sehingga 

mengubah perilakunya. Sel yang bermutasi ini akan melakukan pembelahan sel 

yang tidak terkendali, immortal, dan menginvasi jaringan stroma di bagian 

bawahnya. Keadaan yang menyebabkan mutasi genetik pyang tak dapat diperbaiki 

akan menyebabkan pertumbuhan kanker ini (Wardhani et al., 2013). 

Kanker serviks merupakan salah satu kanker penyebab utama kematian 

wanita di seluruh dunia. Kanker serviks menduduki urutan tertinggi di negara 

berkembang dan berada pada urutan ke 10 di negara maju atau urutan ke 5 secara 

global. Di Indonesia kanker, serviks menduduki urutan pertama dari 10 kanker 

terbanyak yang ditemukan di 13 labarotorium patologi anatomi di Indonesia. 

Menurut World Health Organization (WHO), Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah penderita kanker serviks terbesar di dunia (Ningsih et al., 2017). 

Menurut data Globocan International Agency for Research on Cancer 

(IARC) tahun 2012 memperkirakan 528.000 kasus baru kanker serviks. Sebagian 

besar (sekitar 85%) dari beban global terjadi di daerah yang kurang berkembang 

yang menyumbang hampir 12% dari semua kanker pada wanita. Daerah yang 

berisiko tinggi, berdasarkan Age Standardized Rate (ASRs) lebih dari 30 per 

100.000 populasi, adalah Afrika Timur (42,7), Melanesia (33,3), Afrika Selatan 

(31,5) dan Afrika Tengah (30,6). Jumlah terendah terdapat di Australia/Selandia 

Baru  5,5) dan di Asia Barat (4,4). Kanker serviks adalah kanker yang paling umum 

terjadi pada wanita di Afrika Timur dan Tengah (Ningsih et al., 2017). 

Kejadian kanker serviks di Jawa Tengah diketahui pada tahun 2013 terdapat 

19.734. Untuk provinsi Jawa Tengah kejadian kanker serviks lebih besar dari pada 

kejadian kanker payudara yaitu sebesar 11.511 (Riskesdas, 2013). Kejadian kanker 

serviks dari data RSUD dr. Moewardi dari 10 penyebab penyakit dengan angka 

kematian tersering, berada di urutan ke-8 (Hidayat et al., 2014). 
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Kanker serviks disebabkan oleh Human Papilloma Virus. HPV tipe 16 dan 

18 merupakan penyebab utama 70% kasus kanker serviks di dunia (Hakimah, 2016). 

Faktor intinsik yang berhubungan dengan sosiodemografi yang terdiri atas umur, 

agama, suku, tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, daerah tempat 

tinggal, dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor ekstrinsiknya selain virus HPV 

yaitu tingginya paritas, usia dini saat koitus pertama, jumlah pasangan seksual, 

sosial ekonomi rendah (hygiene seksual buruk), kebiasaan merokok, dan lain-lain ( 

Wardhani et al., 2013). 

Usia pertama kali menikah berhubungan dengan kontak seksual. Wanita 

yang menikah usia muda berisiko terkena kanker serviks. Karena epitel serviks 

belum mampu menerima benda asing dari luar sehingga bisa terkena HPV 

(Hakimah, 2016). Prevalensi perkawinan usia remaja di Indonesia cukup tinggi 

yaitu 160.273 (Badan Pusat Statistik, 2016).  

Penggunaan kontrasepsi hormonal lebih dari 4 tahun dapat meningkatkan 

risiko terkena kanker serviks 1,5-2,5 kali. Salah satu sifat khas dari hormon 

esterogen adalah menimbulkan perlunakan pada serviks. Selain itu pemakaian 

kontasepsi hormonal dapat menurunkan jumlah kadar nutrient (Vitamin C, B12, B6, 

B2, asam folat dan Zinc) yang terlibat dalam imunitas (Roura, et al., 2016). 

Dari latar belakang tersebut, maka dari itu penulis ingin mengetahui apakah 

usia pertama kali menikah bisa meningkatkan risiko kejadian kanker serviks dan 

penggunaan kontrasepsi hormonal bisa meningkatkan kejadian kanker serviks. Di 

rumah sakit dr. Moewardi. Kanker serviks termasuk ke dalam 10 besar penyakit 

penyebab kematian. Maka dari itu penulis memilih lokasi di RSUD dr. Moewardi. 

Menurut penelitian (Ningsih et al., 2017 ; Abdullah, 2013 ; Pradya, 2015) 

menunjukkan usia pertama kali menikah ≤ 20 tahun dan penggunaan kontrasepsi 

hormonal memiliki hubungan yang signifikan. Sedangkan menurut penelitian 

Suhartini dan Herlina (2010) di RSUD Dr. Soeroto Ngawi menyatakan usia pertama 

kali menikah < 20 tahun tidak signifikan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal dengan 

kejadian kanker serviks? 

2. Apakah ada hubungan antara usia pertama kali menikah dengan kejadian 

kanker serviks? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal dengan 

kejadian kanker serviks? 

2. Mengetahui hubungan antara usia pertama kali menikah dengan kejadian 

kanker  serviks? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

tentang kanker serviks untuk perkembangan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam lingkup 

pendidikan. 

b. Bagi Tenaga Medis 

Diharapkan dokter maupun bidan dapat mendiagnosis kanker 

serviks dan segera merujuk jika positif kanker serviks. 

c. Bagi Masyarakat 

Diharapkan wanita menikah usia diatas 20 tahun dan menggunakan 

kontrasepsi kondom. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan  dapat menjadi dasar penelitian lanjutian yang 

berhubungan dengan kanker serviks. 

 


