
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker serviks merupakan kanker yang ada di urutan keempat berdasarkan 

data dari Kemenkes pada tahun 2016 dimana kanker ini paling sering terjadi pada 

wanita dengan perkiraan 570.000 kasus baru pada tahun 2018 dan mewakili 6,6% 

dari semua kanker pada wanita. Sekitar 90% kematian akibat kanker serviks 

terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Menurut World 

Health Organization (WHO) tahun 2018 tingkat kematian yang tinggi dari kanker 

serviks secara global dapat dikurangi melalui pendekatan komprehensif yang 

mencakup pencegahan, diagnosis dini, skrining yang efektif dan program 

pengobatan (Wartini, 2016). 

Skrining bertujuan untuk mendeteksi lesi prakanker, yang jika tidak 

diobati, dapat menyebabkan kanker. Wanita yang ditemukan memiliki kelainan 

pada skrining perlu ditindak lanjuti, diagnosis dan pengobatan, untuk mencegah 

perkembangan kanker atau untuk mengobati kanker pada tahap awal. WHO telah 

meninjau bukti mengenai kemungkinan modalitas untuk skrining kanker serviks 

dan telah menyimpulkan bahwa skrining harus dilakukan setidaknya sekali untuk 

setiap wanita dalam kelompok usia sasaran 30-49 tahun, Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) adalah tes skrining yang direkomendasikan (WHO, 2018). 

Pemeriksaan IVA merupakan alternatif skrining untuk kanker serviks. Tes 

ini sangat mudah dan praktis dilaksanakan, sehingga tenaga kesehatan non dokter 

ginekologi, bidan praktek bisa melakukannya. Pada pemeriksaan IVA tes, 

pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat serviks yang telah diberi asam asetat 



 
 

 
 

3-5% secara inspekulo. Setelah serviks diulas dengan asam asetat, akan terjadi 

perubahan warna pada serviks yang dapat diamati secara langsung dan dapat 

dibaca sebagai normal atau abnormal. Dibutuhkan waktu satu sampai dua menit 

untuk dapat melihat perubahan pada jaringan epitel, Pemeriksaan IVA test sangat 

penting dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan lesi prakanker pada 

serviks (Sabilu, Lisnawaty, and Pratiwi 2018). 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 wanita 

dapat melakukan pemeriksaan IVA test diantaranya apabila sudah melakukan 

kontak seksual, usia 30–50 tahun, tidak sedang hamil, bersedia dilakukan 

pemeriksaan IVA dan SADANIS. Sedangkan menurut Benyamin Bloom (1908) 

seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku manusia itu ke dalam 3 

domain, ranah atau kawasan yakni : kognitif (pengetahuan), afektif  (sikap), dan 

psikomotor (tindakan). Menurut penelitian dari Agustina, 2014 Pengetahuan 

terhadap pemeriksaan IVA merupakan hal penting dalam terbentuknya suatu 

tindakan pemeriksaan IVA yang dapat menurunkan angka kejadian dan angka 

kematian akibat kanker serviks (Sartiwi 2016). 

Kementerian Kesehatan RI menargetkan program cakupan deteksi dini 

kanker sebesar 50% perempuan berusia 30-50 tahun yang dicapai pada tahun 

2019. Sampai tahun 2014, cakupan deteksi dini kanker serviks yang telah 

dilakukan masih rendah yaitu sebesar 2,45% dengan hasil IVA positif sebanyak 

4,94% dan suspect kanker serviks sebanyak 1.056 orang. Data ini menunjukan 

masih kurangnya minat wanita usia subur untuk mengikuti pemeriksaan IVA, hal 

ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya dapat disebabkan karena kurang 

informasi dan akses untuk deteksi penyakit oleh sebagian besar masyarakat 



 
 

 
 

padahal masalah kesehatan wanita sangat penting, hal ini disebabkan karena 

sosialisasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, selain itu meski 

sasaran Wanita Usia Subur (WUS) telah mendapatkan sosialisasi masih banyak 

yang belum memiliki kesadaran untuk mengikuti pemeriksaan IVA karena 

beberapa alasan, misalnya malu, takut, dan merasa tidak membutuhkan sehingga 

kurang termotivasi untuk melakukan pemeriksaan IVA.  

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2012) 

dukungan suami 3,05 kali mempengaruhi perilaku dalam deteksi dini kanker 

serviks. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2015) terdapat 

hubungan yang signifikan secara statistik antara motivasi dan dukungan suami 

terhadap perilaku pemeriksaan IVA. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2018 

semua puskesmas di Kabupaten Tabanan telah melaksanakan kegiatan deteksi dini 

kanker serviks yaitu dengan pemeriksaan IVA. Dari 44.307 WUS di Kabupaten 

Tabanan telah dilakukakan pemeriksaan IVA sebanyak 2,2%. Puskesmas dengan 

cakupan terendah adalah UPTD Puskesmas Tabanan I sebesar 5%. Dari hasil 

pemeriksaan tersebut ditemukan 346 orang IVA positif dan 1 orang dicurigai 

terkena kanker serviks. Cakupan ini belum mencakup semua perempuan yang 

beresiko khususnya cakupan wilayah terendah yaitu UPTD Puskesmas Tabanan I 

(Dinkes Tabanan 2018). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana Gambaran Pengetahuan dan Motivasi Wanita Usia Subur Tentang 

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat di UPTD Puskesmas Tabanan I. 

 



 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu : Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan dan Motivasi Wanita 

Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat di UPTD 

Puskesmas Tabanan I? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran 

Pengetahuan dan Motivasi Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat di UPTD Puskesmas Tabanan I. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengidentifikasi Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat di UPTD Puskesmas Tabanan I. 

b. Mengidentifikasi Motivasi Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat di UPTD Puskesmas Tabanan I. 

D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan 

informasi untuk lebih mengembangkan dan menambah wawasanilmu pengetahuan 

khususnya di bidang kesehatan reproduksi dalam prilaku pencegahan kanker 

serviks. 

 

 



 
 

 
 

b. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi tempat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai data untuk perencanaan 

program selanjutnya dari tenaga kesehatan terkait kesehatan reproduksi 

pencegahan kanker serviks dan memaksimalkan program IVA test. 

b. Manfaat bagi bidan dan tenaga kesehatan lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

meningkatkan pengembangan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi serta 

pengetahuan mengenai pentingnya pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat bagi 

perempuan yang sudah aktif melakukan perilaku seksual pranikah. 

c. Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan 

mengenai kesehatan reproduksi pada perempuan sehingga dapat berperilaku sehat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 


