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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan 

penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat 

bagi setiap penduduk untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal, yaitu sempurnanya kesehatan fisik dan mental. 

Pembangunan kesehatan itu merupakan salah satu unsur kesejahteraan 

umum dari tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai oleh Bangsa 

Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.  

Upaya pembangunan bidang kesehatan tidak hanya terfokus pada 

upaya penyembuhan saja, tetapi juga berkembang kearah promotif, preventif 

dan rehabilitatif. Salah satu upaya pembangunan bidang kesehatan 

diwujudkan dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan para ibu 

karena banyaknya kasus – kasus penyakit yang terjadi pada wanita, terutama 

mengenai masalah yang menyangkut organ – organ reproduksi. 

Salah satu masalah yang sering terjadi pada wanita baik di negara 

maju maupun negara – negara berkembang seperti Indonesia adalah 

peningkatan penyakit kanker serviks. Pada tahun 2000 sekitar 80% penyakit 

kanker serviks ada di negara berkembang, yaitu di Afrika sekitar 69.000 

kasus, di Amerika Latin sekitar 77.000 kasus, dan di Asia sekitar 235.000 

kasus (Rachmadahniar, 2005). Setiap tahunnya di dunia terdapat sekitar 



500.000 kasus baru kanker leher rahim dengan tingkat kematian sekitar 

200.000 kasus (Rachmadahniar, 2005).  

Di Indonesia terjadi sekitar 90 sampai 100 kasus baru kanker serviks 

per 100.000 penduduk per tahun (Depkes, 2001). Profil kesehatan 2010 

menyebutkan bahwa indikator penyakit kanker  serviks adalah 19,70% per 

10.000 penduduk. Berdasarkan laporan program yang berasal dari Rumah 

Sakit dan Puskesmas di Jawa Tengah pada tahun 2005, kasus penyakit 

kanker yang ditemukan sebanyak 2.020 kasus, 55% di antaranya adalah 

kanker serviks dan 90% diantaranya bukan kanker serviks (Depkes, 2005). 

Berdasarkan data yang didapat dari buku registrasi kunjungan harian 

di bagian rekam medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dapat diketahui 

bahwa jumlah pasien kanker serviks selalu mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah kasus kanker serviks sebanyak 804 

kasus, tahun 2006 sebanyak 1554 kasus, dan pada tahun 2007 sebanyak 

2026 kasus.  

Kanker serviks memiliki dampak fisik, psikologis dan sosial. Dampak 

fisik berupa penurunan fungsi salah satu organ tubuh yang dioperasi atau 

diamputasi, rasa nyeri dan perubahan penampilan fisik karena efek samping 

dari pengobatan yang dijalani pasien. Dampak psikologis dapat berupa 

reaksi psikologis terhadap diagnosa kanker serviks yang harus dihadapi, 

rangkaian terapi atau pengobatan yang dijalani pasien dan kondisi fisik yang 

baru. Dampak sosial yang dapat terjadi yaitu perubahan status sosial karena 

kehilangan pekerjaan dari tempat kerja pasien, perubahan peran dan tugas 



dirumah karena tidak mampu melakukan tugasnya sebagai salah satu 

angggota keluarga (Rachmadahniar (2005). 

Melihat latar belakang banyaknya kasus kanker serviks dan dampak 

kanker serviks penulis tertarik untuk melakukan studi kasus kanker serviks 

karena kanker serviks merupakan salah satu penyakit kanker penyebab 

kematian yang banyak terjadi pada kaum wanita. Disamping itu memiliki 

dampak fisik, psikologis dan sosial yang sangat besar bagi kehidupan kaum 

wanita. 

Atas dasar uraian  di atas, maka penulis   mengambil judul laporan ini: 

Asuhan Keperawatan Pada Ny. S Dengan Gangguan Sistem Reproduksi: 

Kanker Serviks di Bangsal Mawar III RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

B. Identifikasi masalah 

Dari uraian data – data yang terdapat pada latar belakang di atas, maka 

diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Asuhan keperawatan 

Pada Ny. S dengan ganggguan sistem reproduksi: kanker serviks di bangsal 

mawar III RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

C. Tujuan penulisan 

1. TujuanUmum  

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran dan pelaksanaan Asuhan keperawatan pada Ny. S dengan 



ganggguan sistem reproduksi kanker serviks di Bangsal Mawar III 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Tujuan Khusus 

a. Mengetahui dan menerapkan malalui pengkajian pada ibu dengan 

kanker serviks   

b. Mengetahui dan menentukan prioritas masalah keperawatan pada 

ibu dengan kanker serviks.  

c. Mengetahui dan menyusun rencana keperawatan pada ibu dengan 

kangker serviks.  

d. Mengetahui dan melakukan tindakan keperawatan pada ibu dengan 

kanker serviks.  

e. Melakukan evaluasi keperawatan  pada ibu  dengan kanker serviks. 

 

D. Manfaat 

1. Pasien rawat inap 

Agar lebih meningkatkan kwalitas pelayanan pada pasien kanker 

serviks  

2. Peneliti  

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta 

menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi khususnya 

metodologi penelitian dalam rangka menganalisa masalah kebidanan 

khususnya penderita kanker serviks  

3. Instalasi pendidikan 



Sebagai bahan wacana diperpustakaan dan referensi awal penelitian 

selanjutnya bagi perpustakaan di instalansi pendidikan 

4. Bagi masyarakat   

Agar masyarakat terutama bagi calon ibu yang berusia kurang dari 20 

tahun sebaiknya menunda pernikahan dan bagi ibu-ibu yang sudah 

menikah setialah pada pasangan 

 


