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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Kanker leher rahim saat ini masih merupakan masalah kesehatan wanita 

di seluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia. 

Kanker leher rahim menduduki urutan ke dua dari penyakit kanker yang 

menyerang perempuan di dunia. Di negara maju kanker leher rahim 

menduduki peringkat ke-10 dari semua keganasan, sedangkan di negara 

berkembang masih menduduki pertama dan merupakan penyebab utama 

kematian akibat kanker (Kemenkes RI , 2013).  

Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (World Health 

Organization), terdapat data penderita kanker Rahim di dunia sebanyak 

493.243 jiwa per tahun sedangkan untuk data kematian yang diakibatkan oleh 

kanker leher rahim sebanyak 273.505 jiwa per tahun (Emilia, 2010). Menurut 

data WHO tahun 2013, insidens kanker meningkat dari 12,7 juta kasus tahun 

2008 menjadi 14,1 juta kasus tahun 2012.  Jumlah kematian meningkat dari 

7,6 juta orang tahun 2008 menjadi 8,2 juta pada tahun 2012. Diperkirakan 

pada 2030 insidens kanker dapat mencapai 26 juta orang dan 17 juta di 

antaranya meninggal akibat kanker, terlebih untuk negara miskin dan 

berkembang kejadiannya akan lebih cepat (Kementrian Kesehatan RI, 2013). 
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Di Indonesia, prevalensi penyakit kanker juga cukup tinggi. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi 

tumor atau kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk, atau sekitar 

330.000 orang. Kanker tertinggi di Indonesia pada perempuan adalah kanker 

payudara dan kanker leher rahim. Berdasarkan estimasi Globocan, 

International Agency for Research on Cancer (IARC) tahun 2012, insidens 

kanker leher rahim 17 per 100.000 perempuan, Berdasarkan data Sistem 

Informasi Rumah Sakit 2010, kasus rawat inap kanker payudara sebanyak 

12.014 kasus (28,7%) dan kanker leher rahim sebanyak 5.349 kasus 

(12,8%).(Kemenkes RI, 2013) 

Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi Kanker leher rahim 

Kalimantan Barat sebesar 0,4 per-1.000 (Nasional 0,8 per-1.000), dengan 

jumlah asumsi jumlah penduduk perempuan Kalimantan Barat sebesar 2,3 juta 

(data Badan Pusat Statistik), maka diprediksi akan ada sejumlah 920 penderita 

kanker leher rahim di Kalimantan Barat (Kalbar prov, 2015). 

Deteksi dini kanker leher rahim yang dikenal umum adalah pap smear, 

yang biasanya dilakukan di rumah sakit di bagian laboratorium. Namun, ada 

pula cara alternative yakni metode  Inspeksi Visual Asam asetat (IVA). IVA 

merupakan pemeriksaan dengan cara mengamati secara inspekulo leher rahim 

yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka ( 3-5% ) selama 1 menit 

(Samadi, 2010).  

Program pemeriksaan atau screening yang ideal dan optimal untuk 

kanker leher rahim menurut WHO, sangat dianjurkan pada setiap wanita dan 
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dilakukan setiap 3 tahun pada usia 25 – 60 tahun. Metode ini sudah banyak 

digunakan di Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri (BPM), ataupun di Rumah 

Sakit. Metode inspeksi lebih mudah, lebih sederhana, sehingga skrining dapat 

dilakukan dengan cakupan lebih luas dan diharapkan temuan kanker servik 

dini akan bisa lebih banyak (Samadi, 2010). 

Salah satu penapisan kanker leher rahim yaitu dengan IVA test, yang 

merupakan pemeriksaan inspeksi visual dengan mata telanjang (tanpa 

pembesaran) seluruh permukaan leher rahim dengan bantuan asam asetat/cuka 

yang diencerkan. Pemeriksaan IVA hampir sama efektifnya dengan 

pemeriksaan Pap smear dalam mendeteksi lesi prakanker (Depkes, 2009). 

Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Dinas 

Kesehatan, telah melatih sebanyak 87 dokter dan 123 bidan, yang tersebar di 

63 Puskesmas dan 10 Rumah Sakit, Di Kalimantan Barat, deteksi dini Kanker 

leher rahim dengan metode IVA telah berhasil melakukan pemeriksaan 

terhadap 11.257 perempuan, dimana IVA positif berjumlah 535 orang, dan 

suspek kanker sejumlah 122 orang (Kalbar Prov, 2015). 

Berdasarkan data di Puskesmas Tanjung Puri didapatkan data jumlah 

wanita pasangan usia subur (PUS) yang melakukan pemeriksaan IVA tahun 

2014 sebanyak 130 orang, pada tahun 2015 pemeriksaan IVA sebanyak 121 

orang dan pada tahun 2016 hingga bulan September yang melakukan 

pemeriksaan IVA sebanyak 63 orang.  
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Dibandingkan data Puskesmas Dara Juanti jumlah Wanita Pasangan 

Usia Subur (PUS) yang melakukan pemeriksaan IVA tahun 2013 sebanyak 32 

orang, tahun 2014 sebanyak 39 orang, dan tahun 2015 sebanyak 45 orang. 

Berdasarkan survey pendahuluan terhadap 10 orang wanita pasangan 

usia subur (PUS) di Puskesmas Tanjung Puri. Diperoleh info 60 % responden 

mengatakan belum pernah melakukan pemeriksaan IVA karena takut untuk 

periksa dan menerima hasil pemeriksaan, tidak ada yang mengantar/menemani 

dan tidak tahu manfaat dari pemeriksaan IVA, 30 % responden  mengatakan 

belum melakukan pemeriksaan IVA karena belum tua atau belum menjadi 

lansia dan tidak ada waktu luang (kerja, menjaga anak) dan 10 % responden 

mengatakan sudah pernah melakukan pemeriksaan IVA (dalam 5 tahun 

terakhir) tapi tidak melakukan kontrol ulang pasca periksa IVA.  

Menurut Rokhmawati (2011), bahwa perilaku masih menjadi 

penghambat pada wanita pasangan usia subur (PUS) untuk melakukan deteksi 

dini kanker leher rahim. Proses pembentukan/perubahan perilaku dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor 

eksternal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perilaku positif masyarakat 

terhadap deteksi dini kanker leher rahim, perlu dilakukan dengan pendekatan 

terhadap perilaku kesehatan tersebut.  

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker leher rahim di 

Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah didapatkan adanya 

pengaruh faktor pengetahuan, sikap, dukungan suami dan dukungan sebaya 
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terhadap perilaku deteksi dini kanker leher rahim. Sementara itu dari faktor 

usia, pendidikan, ekonomi, dan keterjangkauan menunjukkan tidak ada 

pengaruh terhadap perilaku deteksi dini yang dilakukan oleh wanita pasangan 

usia subur (PUS). 

Berdasarkan teori Lawrence Green (1980), perilaku ditentukan oleh tiga 

faktor utama yaitu faktor pemudah meliputi pengetahuan, sikap, tradisi dan 

kepercayaan, sistem nilai yang dianut, tingkat pendidikan, juga tingkat sosial 

ekonomi; faktor pemungkin yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana 

atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, 

posyandu, polindes dan sebagainya; dan juga faktor penguat yang meliputi 

peran petugas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, undang-undang dan 

peraturannya dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 2007). 

Berdasarkan data di atas peneliti perlu melakukan penelitian tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker serviks dengan 

metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas Tanjung 

Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran perilaku wanita pasangan usia subur (PUS) dalam 

melakukan deteksi dini kanker serviks dengan metode inspeksi visual 

asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten 

Sintang Tahun 2017 ? 
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2. Apakah faktor usia berhubungan dengan perilaku wanita pasangan usia 

subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan metode 

inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas Tanjung 

Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017 ? 

3. Apakah faktor pendidikan berhubungan dengan perilaku wanita pasangan 

usia subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan 

metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas 

Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017 ? 

4. Apakah faktor pengetahuan berhubungan dengan perilaku wanita pasangan 

usia subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan 

metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas 

Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017 ? 

5. Apakah faktor sikap berhubungan dengan perilaku wanita pasangan usia 

subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan metode 

inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas Tanjung 

Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017 ? 

6. Apakah faktor pekerjaan berhubungan dengan perilaku wanita pasangan 

usia subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan 

metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas 

Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017 ? 

7. Apakah faktor dukungan suami berhubungan dengan perilaku wanita 

pasangan usia subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks 
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dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja 

Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017 ? 

8. Apakah faktor lama usia pernikahan berhubungan dengan perilaku wanita 

pasangan usia subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks 

dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja 

Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017 ? 

 

I.3 Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan deteksi dini 

kanker serviks dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di 

wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui  hubungan  antara usia wanita  pasangan usia subur 

(PUS) dengan perilaku Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) dalam 

melakukan deteksi dini kanker serviks dengan metode inspeksi visual 

asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri 

Kabupaten Sintang Tahun 2017. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara lama usia pernikahan dengan 

perilaku wanita pasangan usia subur (PUS) dalam melakukan deteksi 

dini kanker serviks dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) 

di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 

2017 



8 

 

 

 

c. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

perilaku Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) dalam melakukan deteksi 

dini kanker serviks dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) 

di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 

2017. 

d. Untuk mengetahui hubungan  antara pekerjaan dengan perilaku 

Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini 

kanker serviks dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di 

wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 

2017. 

e. Untuk mengetahui  hubungan antara pengetahuan dengan perilaku 

Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini 

kanker serviks dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di 

wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 

2017. 

f. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan perilaku Wanita 

Pasangan Usia Subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini kanker 

serviks dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di wilayah 

kerja Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 2017. 

g. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan suami dengan perilaku 

Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini 

kanker serviks dengan metode inspeksi visual asam asetat (IVA) di 
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wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang Tahun 

2017. 

I.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Tanjung Puri Sintang 

Hasil penelitian ini dapat membantu Puskesmas setempat untuk 

meningkatkan program deteksi dini kanker leher rahim menggunakan 

metode inspeksi visual dengan asam asetat. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan tambahan informasi bagi masyarakat di Sintang tentang 

IVA dan masyarakat dapat lebih mengerti dan dengan inisiatif sendiri 

mau melakukan deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode 

inspeksi visual dengan asam asetat. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Memberikan tambahan kajian pustaka institusi tentang IVA khususnya 

faktor-faktor yang berhubungan dengan deteksi dini kanker leher rahim 

menggunakan metode inspeksi visual dengan asam asetat (IVA). 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam menerapkan 

ilmu yang telah didapat dan memberikan pengalaman bagi peneliti 

dalam melakukan penelitin tentang faktor yang berhubungan dengan 

perilaku wanita pasangan usia subur (PUS) dalam pemeriksaan inspeksi 

visual asam asetat (IVA). 
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I.5 Keaslian Penelitian 

No 
Pengarang 

Skripsi  
Judul Variabel Metode Hasil Perbedaan 

1. Tarigan, Frida 

L (2015) 

 Faktor - Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Pemeriksaan Inspeksi  

Visual Asam Asetat 

Pada Wanita Usia 

Subur Di Desa 

Klumpang  

Kebun Kecamatan 

Hamparan Perak 

Kabupaten 

Deliserdang  

Tahun 2015 

Terikat : Pemeriksaan 

Visual Asam Asetat 

 

Bebas : tingkat 

pendidikan, 

pengetahuan, sikap, 

akses informasi, 

peran kader, 

penyuluhan 

kesehatan, dukungan 

keluarga 

Analitik 

observasional dengan 

rancangan cross 

sectional, yang 

dilengkapi dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Teknik pengambilan 

sampel dilakukan 

dengan cara simple 

random sampling 

Ada hubungan antara 

tingkat pendidikan, 

pengetahuan, sikap  

akses informasi, peran 

kader kesehatan, 

penyuluhan kesehatan 

dan dukungan keluarga 

dengan  pemeriksaan 

IVA. 

Perbedaan pada 

variabel bebas 

yaitu peneliti 

menggunakan 

variabel usia, 

pekerjaan juga 

lama usia 

pernikahan ibu. 

Tempat dan 

waktu penelitian 

berbeda. 

2. Wati, Dewi S 

(2015) 

Faktor - Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Perilaku Wus Dalam 

Deteksi Dini Kanker 

Leher Rahim Dengan 

Metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat 

(Iva)  

Di Desa Genuk 

Kecamatan  

Ungaran Barat  

Tahun 2015 

Terikat : Perilaku 

Wus Dalam Deteksi 

Dini Kanker Leher 

Rahim Dengan 

Metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat 

(IVA) 

Bebas : pengetahuan, 

dukungan tenaga 

kesehatan, sumber 

informasi 

Deskriptif korelasi 

dengan pendekatan 

Cross Sectional 

Ada hubungan antara 

pengetahuan, dukungan 

tenaga kesehatan,  

dengan perilaku deteksi 

dini kanker leher rahim 

dengan metode IVA, 

tidak ada hubungan 

antara sumber informasi 

dengan perilaku deteksi 

dini kanker leher rahim 

dengan metode IVA 

Perbedaan pada 

variabel bebas, 

peneliti 

menggunakan 

variabel bebas 

yang lebih 

banyak dibanding 

peneliti 

sebelumnya yaitu 

lama usia 

pernikahan ibu, 
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No 
Pengarang 

Skripsi  
Judul Variabel Metode Hasil Perbedaan 

juga tempat dan 

waktu penelitian. 

3. Kurniawati, 

dkk (2015) 

Faktor–Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Perilaku WUS dalam 

Melakukan Deteksi 

Dini Kanker Serviks 

dengan Metode 

Inspeksi Visual 

dengan Asam Asetat 

(IVA) di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Kretek 

Bantul Yogyakarta 

Tahun 2015 

Terikat : perilaku 

WUS dalam 

melakukan deteksi 

dini kanker serviks 

dengan metode IVA 

 

Bebas : pendidikan, 

pekerjaan, dukungan 

suami, dan sikap. 

Metode penelitian 

analitik korelasi, 

dengan rancangan 

Cross 

Sectional, teknik 

pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

proportional 

random sampling 

Ada hubungan antara 

pendidikan, dukungan 

suami, dan sikap 

dengan perilaku WUS 

dalam melakukan 

deteksi dini kanker 

serviks 

dengan metode IVA, 

namun pekerjaan tidak 

berhubungan dengan 

perilaku WUS dalam 

melakukan deteksi dini 

kanker serviks 

dengan metode IVA 

Perbedaan pada 

teknik 

pengambilan 

sampel, tempat 

dan waktu 

penelitian juga 

variabel bebas, 

peneliti 

menggunakan 

variabel bebas 

yang lebih 

banyak dibanding 

peneliti 

sebelumnya yaitu 

lama usia 

pernikahan ibu. 

 

 




