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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kanker payudara merupakan tumor ganas pada sel-sel yang terdapat pada 

jaringan payudara yang paling sering terjadi pada wanita. Umumnya kanker 

payudara menyerang pada wanita yang telah berusia kira-kira 40 tahun, 

tetapi sekarang ini wanita yang berusia lebih muda mempunyai resiko untuk 

terserang kanker payudara (Mardiana, 2007). Usia penderita kanker 

payudara termuda adalah 20-29 tahun sedangkan yang tertua adalah 80-89 

tahun dan usia terbanyak untuk kasus payudara sendiri berusia 40-49 tahun 

(Wiknjosastro, 2009). 

 

Menurut Global Cancer Statistic pada tahun 2008, kanker payudara 

merupakan kanker yang paling banyak terdiagnosa dan penyebab kematian 

di dunia, terhitung banyak 1.380.000 (23%) dari total kasus kanker dan 

458,400 (14%) dari total angka kematian akibat kanker. Sekitar setengah 

dari kasus kanker payudara dan 60% kematian yang diperkirakan terjadi di 

negara-negara berkembang (American Cancer Society, 2011).  
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World Health Organization (WHO) pada tahun 2010, memperkirakan 

sebanyak 206.966 wanita di Amerika Serikat terdiagnosa kanker payudara 

dan  sebanyak 40.996 wanita meninggal dunia akibat kanker payudara (U.S. 

Cancer Statistics Working Group, 2013). Selain itu pada tahun 2013 

menurut American Cancer Society (ACS) dan National Cancer Institute 

(NCI) terdapat kasus baru sebanyak 232,340 dan sebanyak 39,620 kasus 

kematian akibat payudara (American Cancer Society, 2013). 

 

Berdasarkan data dari International Agency Research on Cancer (IARC) 

Globocan 2008, didapatkan estimasi insidensi kanker payudara di Indonesia 

sebesar 36 per 100.000 wanita. Sedangkan data dari Sistem Informasi 

Rumah Sakit (SIRS) di Indonesia diketahui bahwa insidensi kanker 

payudara menempati urutan pertama pasien rawat inap (16,85%) dan pasien 

rawat jalan (21,69%) atau lebih tinggi dibandingkan dengan kanker leher 

rahim (11,78%) (Depkes RI, 2008). 

 

Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI No.796/Menkes/SK/VII/2010 

mengenai “Pedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker 

Leher Rahim”, sebenarnya insidensi masih belum dapat diketahui secara 

pasti karena belum ada registrasi kanker berbasis populasi yang 

dilaksanakan (Putri, 2011). 

 

Pada tahun 2013 di Provinsi Lampung, belum ada data yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengenai insidensi kanker 
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payudara (Dinkes Provinsi Lampung, 2013). Sedangkan untuk di Kota 

Bandar Lampung berdasarkan data kesakitan dari Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung pada bulan Februari tahun 2013, di beberapa puskesmas 

ditemukan kasus kanker payudara yang dirujuk ke RSUD H. Abdoel 

Moeloek. Pada kelompok usia 20-69 tahun berturut-turut terdapat 16 kasus 

lama dan 8 kasus baru di Puskesmas Rawat Inap Kedaton, 6 kasus lama dan 

2 kasus baru di Puskesmas Sukarame, 5 kasus lama dan 2 kasus baru di 

Puskesmas Simpur, 1 kasus lama dan 4 kasus baru di Puskesmas Rawat Inap 

Gedong Air Tanjung Karang Barat, 5 kasus baru di Puskesmas Way Kandis, 

4 kasus lama di Puskesmas Kampung Sawah Tanjung Karang Timur, 3 

kasus lama di Puskesmas Susunan Baru Tanjung Karang Barat, 1 kasus 

lama di Puskesmas Campang Raya Tanjung Karang Timur (Dinkes Kota 

Bandar Lampung, 2013). 

 

Survei yang dilakukan Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta pada tahun 

2005 menunjukkan 80% masyarakat tidak mengerti pentingnya pemeriksaan 

payudara sendiri. Selain itu sebanyak 70% kasus kanker payudara 

ditemukan dalam stadium lanjut. Hal ini disebabkan masih rendahnya 

kesadaran, pengertian dan pengetahuan masyarakat tentang kanker 

payudara, sementara penanganan kanker payudara secara lintas sektoral 

belum mendapat prioritas dari pemerintah (Rasjidi, 2010b). 

 

Pencegahan kanker payudara dapat dilakukan melalui deteksi dini. 

Kurangnya kesadaran wanita yang melakukan deteksi dini untuk 
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menemukan kanker payudara pada stadium awal, biasanya wanita datang ke 

dokter dengan keadaan stadium lanjut dan prognosisnya sudah buruk (Supit, 

2005). Menemukan kasus dini dengan cara deteksi dini sebulan sekali 

dianjurkan sehingga dapat meningkatkan harapan hidup dan memberikan 

pilihan terapi kepada penderita (De Jong & Sjamsuhidajat, 2005).  

 

Deteksi dini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri atau dikenal dengan istilah SADARI yang merupakan salah satu 

langkah deteksi dini untuk menemukan kanker payudara stadium awal yang 

akan lebih efektif jika dilakukan sedini mungkin, dikarenakan sekitar 85% 

kelainan di payudara biasanya pertama kali dikenali oleh penderita (Rasjidi, 

2010a). 

 

Perilaku SADARI salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap. 

Menurut penelitian yang dilakukan Delfian (2010) di Sumatra Utara 

mengenai tingkat pengetahuan terhadap perilaku pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI), menunjukan bahwa tingkat pengetahuan wanita usia 20-

40 tahun mengenai SADARI masih kurang, didapatkan hasil sedang 

sebanyak 66 responden atau 67,3%, buruk sebanyak 23 responden atau 

23,5% dan 9 responden atau 9,2% memiliki pengetahuan baik. 

 

Penelitian mengenai pengetahuan dan sikap terhadap tindakan pemeriksaan 

payudara sendiri belum pernah dilakukan di kota Bandar Lampung, 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengetahuan dan sikap wanita usia 
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subur terhadap tindakan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam upaya 

pencegahan dan deteksi dini kanker payudara di kota Bandar Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: 

1. Adakah hubungan tingkat pengetahuan terhadap tindakan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) pada wanita usia subur di Posyandu 

Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar 

Lampung tahun 2013? 

2. Adakah hubungan sikap terhadap tindakan pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) pada wanita usia subur di Posyandu Kelurahan 

Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung tahun 

2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap terhadap tindakan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada wanita usia subur di 

Posyandu Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota 

Bandar Lampung tahun 2013. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mengenai tindakan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada wanita usia subur di 

Posyandu Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota 

Bandar Lampung tahun 2013. 

b. Mengetahui gambaran sikap mengenai tindakan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) pada wanita usia subur di Posyandu 

Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar 

Lampung tahun 2013. 

c. Mengetahui gambaran tindakan terhadap pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) pada wanita usia subur di Posyandu Kelurahan 

Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung 

Tahun 2013. 

d. Mengetahui hubungan antara pengetahuan terhadap tindakan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada wanita usia subur di 

Posyandu Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota 

Bandar Lampung tahun 2013. 

e. Mengetahui hubungan antara sikap terhadap tindakan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) pada wanita usia subur di Posyandu 

Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar 

Lampung tahun 2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah 

dipelajari sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan peneliti 

dan menambah pengetahuan peneliti mengenai gambaran pengetahuan 

dan sikap wanita usia subur tentang pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) sebagai deteksi dini kanker payudara. 

2. Bagi wanita usia subur, memberikan gambaran pengetahuan dan sikap  

terhadap tindakan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sehingga 

dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Bagi masyarakat, dapat menjadi informasi yang bermanfaat dibidang 

kesehatan terutama dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini 

kanker payudara.  

4. Bagi institusi, dapat berguna sebagai data yang dapat digunakan untuk 

melakukan pencegahan atau sebagai deteksi dini kanker payudara 

sehingga dapat merencanakan suatu strategi pelayanan kesehatan yang 

baik. Data juga dapat dimanfaatkan petugas puskesmas terutama petugas 

penyuluhan dalam kebijakan untuk menyalurkan pengetahuan dan cara 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

5. Bagi ilmu pengetahuan, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang penting bagi ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. 


