
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Kanker payudara adalah tumor ganas yang terbentuk oleh pertumbuhan dan 

perkembangan sel yang tak terkendali di payudara dan menyebar diantara 

jaringan dan organ sekitar payudara atau bagian tubuh lainnya. Kanker 

payudara dimulai di jaringan payudara, yang memuat lobulus dan pembuluh 

yang menyatukan lobulus dengan puting. Bagian lain payudara terdiri dari 

lemak, jaringan ikat, dan getah bening. Payudara adalah letak pertama dimana 

kanker berkembang pada wanita 1,2. 

      Menurut data Global Cancer Observatory (Globocon), kanker payudaa 

terjadi di 185 negara dan merupakan kanker dengan insiden tertinggi di 107 

negara di dunia, dan 3 negara dengan kasus kanker payudara (Breast Cancer) 

tertinggi pada tahun 2021 adalah China, USA dan India. Dengan angka kejadian 

(IR), kanker payudara menyumbang 11,7% dari 19,2 juta kasus yaitu sebanyak 

2.261.419 orang disemua usia 3. 

      Di sisi lain, angka kejadian kanker payudara di Indonesia sebanyak 65.858 

(16,6%) kasus berada pada urutan ke 11 didunia, urutan 4 di Asia, sedangkan di 

Asia Tenggara urutan ke 1. Kanker payudara memiliki insiden tertinggi pada 

wanita, sebesar 30,8% per 100.000 penduduk dan angka mortalitas sebesar 

20,4% yaitu 22.430 kasus 1,3. 

      Kanker payudara tergolong penyakit tidak menular dan penyebabnya masih 

belum diketahui secara pasti. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan sel-sel 

pada jaringan payudara dan perubahan karakteristik genetik. Kanker  payudara  

membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang dalam tubuh, dan memiliki 

faktor risiko yang sangat beragam yaitu faktor genetik yaitu riwayat kanker 

payudara di keluarga dan faktor lingkungan berupa wanita, usia, perubahan gen, 

ras, usia pertama menstruasi < 12 tahun, usia menopause > 55 tahun, tak 

menikah, tidak punya anak, menggunakan kontrasepsi hormonal, obesitas, 

stress dan gaya hidup tidak baik. Selain faktor diatas, terdapat faktor lain yang 



meningkatkan risiko kanker payudara yaitu pola makan tidak baik seperti 

konsumsi makanan tinggi lemak, daging merah, daging olahan, gula berlebih, 

makanan yang dibakar 1,2. 

      Gejala awal kanker payudara seringkali tak dikenali atau dirasakan dengan 

jelas oleh penderita menjadi penyebab tingginya angka kematian kanker 

payudara. Kematian akibat kanker payudara bisa dicegah sejak dini,  jika kanker 

payudara dideteksi sejak dini, angka harapan hidup bisa mencapai 80% hingga 

95%. Tapi ternyata 70% dari pasien kanker payudara berkunjung ke Dokter saat 

sudah stadium lanjut sehingga memengaruhi kualitas hidup pasien 1,4. 

      Menurut Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), saat ini usia 

penderita kanker payudara bukan hanya pada usia diatas 35 tahun tapi sudah 

cenderung terjadi pada wanita usia muda. Hal tersebut dipicu oleh perubahan 

gaya hidup seperti kebiasaan konsumsi junk food, kerap terpapar radiasi 

elektromagnetik, dan faktor lingkungan contohnya CO yang bersifat 

karsinogen. Penyebab lainnya yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang 

faktor risiko kanker payudara, gejalanya, serta perilaku hidup sehat. Tak sedikit 

pula menjalani pengobatan yang salah, dan ketika stadiumnya sudah lanjut 

memeriksanan diri ke sarana pelayanan kesehatan sehingga biaya pengobatan 

menjadi lebih mahal 1,5. 

      Deteksi dini pada perempuan diperlukan untuk mencegah peningkatan 

angka kejadian kanker payudara. Deteksi dini merupakan pemeriksaan pada 

payudara untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara dan menjadi 

upaya untuk menemukan kanker yang dapat disembuhkan, seperti kanker lama, 

kanker dengan ukuran kecil, dan kanker yang bisa menimbulkan kerusakan. 

Sasaran dari upaya deteksi sini adalah mereka yang sehat, asimtomatik, dan 

yang berisiko tinggi mendapatkan kanker. Beberapa metode deteksi dini yang 

tersedia antara lain MRI (Magnetic Resonance Imaging), SADANIS 

(Pemeriksaan Payudara Klinis), SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri), 

Pemeriksaan Penunjang seperti Mamografi atau USG Payudara. Upaya 

pencegahan yang dapat dilakukan sendiri dan mudah adalah SADARI yang 

memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya benjolan dalam payudara, dapat 



mengenal dan mengetahui kondisi serta perubahan signifikan yang terjadi pada 

payudara 1,2.  

      Menurut Humprey dkk (2006), Breast Self-Examination (BSE) atau 

SADARI adalah metode sederhana serta sangat mudah untuk dilakukan wanita 

dengan mandiri. Pemeriksaan payudara sendiri memiliki tujuan untuk 

mendeteksi kelainan payudara sedini mungkin. Pemeriksaan SADARI memiliki 

keuntungan dimana wanita akan menjadi lebih peka apabila ada perubahan yang 

mencurigakan pada payudaranya dan menimbulkan kesadaran untuk 

melakukan diagnosis lebih lanjut. Sebagai salah satu teknik pencegahan kanker 

payudara, dianjurkan untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan kanker 

payudara. Sedangkan, pemeriksaan payudara klinis (CSE) atau pemeriksaan 

payudara klinis serta mammogram CBE perlu dilakukan ke rumah sakit untuk 

perawatannya, membutuhkan peralatan dan keahlian khusus serta biayanya 

mahal 6. 

      Menurut Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (IARC), berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di Myanmar sebanyak 73,5% kasus kanker payudara 

terdeteksi dengan metode pemeriksaan fisik, dan ada bukti bahwa SADARI 

mampu menemukan tumor dengan diameter 22,1 mm. SADARI juga dapat 

membantu mendiagnosis kanker payudara lebih dari 90% di tahap awal. Hassan 

et,al., (2015) juga membuktikan bahwa mendeteksi kanker payudara pada tahap 

awal dapat dilakukan dengan SADARI dan menyarankan untuk digunakan 

sebagai tes screening di kalangan masyarakat dengan biaya rendah 7. 

      Begitu pula di Indonesia berdasarkan Riset Penyakit Tidak Menular (PTM). 

Pada tahun 2016, jumlah yang tidak menjalani SADARI sebanyak 53,7%, dan 

yang menjalani sebanyak 46,3%. Pada tahun 2017, perempuan usia subur pada 

kelompok usia 30-50 tahun, hanya 3 juta atau sekitar 2,98% yang melakukan 

deteksi dini kanker payudara (SADANIS). Dalam data P2P Kementerian 

Kesehatan RI tahun 2019, ditemukan 28.910 kasus tumor payudara 8,9. 

     Ada berbagai faktor, yang memengarui perilaku SADARI antara lain 

pengetahuan dan sikap. Pengetahuan yang rendah mengenai SADARI akan 

menimbulkan sikap kurang perduli terhadap upaya SADARI, sikap yang kurang 



perduli terhadap upaya SADARI akan membuat seorang memiliki tindakan 

buruk dalam deteksi dini sebagai pencegahan kanker payudara. Pengetahuan 

dan sikap akan memengaruhi perilaku seseorang, yang mana perilaku tersebut 

dapat atau tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku merupakan respon atau 

reaksi seseorang yang tercipta karna adanya rangsangan dari luar yang berupa 

pengetahuan atau sikap 10. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Istianah, dkk (2020), terkait analisis 

determinan perilaku pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada 83 

mahasiswi FKM. Mereka mengisi kuesioner online melalui google form, dan 

didapatkan 65,1% mahasiswi memiliki pengetahuan SADARI; 69,9% memiliki 

sikap baik, dan 52,2% pernah melakukan SADARI. Dapat disimpulkan bahwa 

antara sikap dan perilaku SADARI memiliki perbedaan yang signifikan 

sedangkan dari segi pengetahuan tidak terdapat perbedaan yang antara perilaku 

SADARI mahasiswi 11. 

      Universitas Jambi merupakan salah satu perguruan tinggi di provinsi Jambi 

yang memiliki program studi ilmu kesehatan masyarakat (kesmas), berbasis 

pendidikan kesehatan yang berfokus pada pelayanan promotif dan preventif. 

Jurusan kesehatan masyarakat pada umumnya telah memperoleh pengetahuan 

terkait deteksi dini melalui pendidikan sehingga terbentuk sikap yang 

cenderung positif dan tercermin dalam perilakunya, karena pengetahuan 

memiliki pengaruh dalam  membentuk perilaku individu. Mahasiswi kesmas 

juga lebih sadar akan perilaku kesehatan dan memprioritaskan upaya 

pencegahan yang dapat mempraktekkan pendidikan yang diberikan di kampus, 

menanamkan sikap positif dan menerapkannya dalam kesehariannya. Serta 

menerapkan budaya pencegahan termasuk dalam konteks SADARI ini, 

sehingga dapat menjadi panutan bagi mahasiswa non-kesehatan lainnya di 

lingkungan Universitas Jambi 11,12.  

      Peneliti memilih responden ber-usia di atas 20 tahun sesuai dengan arahan 

ACS ( American Cancer Society), karena pada usia tersebut jaringan payudara 

sudah tumbuh dengan baik, wanita pun sudah mengalami menstruasi, dan sudah 

terjadi gangguan pada hormon estrogen. Kestabilan hormon estrogen terjadi 



pada wanita saat wanita sudah berusia 20 tahun ke atas. Saat dilakukan 

penelitian ini, mahasiswi terhitung sudah menjalani perkuliahan selama 3-4 

tahun, pengetahuan mahasiswa tentang kesehatan khususnya SADARI sudah 

mengalami banyak perkembangan baik diperoleh melalui tenaga pengajar di 

perguruan tinggi, tugas kuliah, maupun melalui inisiatif sendiri tapi masih harus 

ditingkatkan. Sehingga dapat memengaruhi kesadaran akan SADARI dan 

perilaku untuk melakukannya sesuai dengan prosedurnya 2,6. 

       Berdasarakan Global Cancer Observatory (Globocon) kasus kanker 

payudara pada perempuan di usia 20-24 tahun terjadi sebanyak 8,8 % (5.341 

kasus) dari 60.824 kasus, di Indonesia sendiri kasusnya 20,5% (430 kasus) dari 

2.094 kasus kanker di Indonesia menjadi urutan ke-5 di dunia sedangka di Asia 

Tenggara urutan ke-1. Sedangkan untuk angka mortalitas kanker payudara di 

Indonesia sebanyak 20 kasus di satu tahun belakangan ini 3. 

      Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friska dan Suci 

(2017), dengan hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dan sikap pada mahasiswi PGSD STKIP dengan perilaku 

SADARI dengan banyak responden yaitu 170 orang di usia 20-24 tahun. 

Didapatkan hasil 55,9% pengetahuan tidak baik, 57,6% sikap negatif dan 62,9% 

perilaku tidak baik 13.  

      Penelitian yang dilakukan oleh Ronilda (2017) , pada 93 responden dengan 

usia 20-23 tahun menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara tingkat pengetahuan tentang SADARI dengan perilaku SADARI pada 

mahasiswi kebidanan dengan hasil yang diperoleh 57 % memiliki pengetahuan 

baik dan 47,3% memiliki perilaku cukup baik 14. 

      Penelitian Fifian dkk (2018), pun menyatakan dengan sampel sebanyak 227 

responden direntan usia 20 tahun menunjukkan terdapat hubungan antara 

pengetahuan, sikap dengan praktik SADARI pada mahasiswi non-kesehatan 

dengan hasil diperoleh 73,6 % pengetahuan cukup baik, 60,4 % sikap negatif 

dan 77,5 % melakukan praktik SADARI 15.  

      Penelitian oleh Puspita Sari, dkk (2020) mendukung bahwa pengetahuan 

memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku SADARI yang dilakukan 



pada 93 responden dimana terdapat 34,4% wanita usia subur memiliki perilaku 

SADARI tidak baik 16. Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Sarina, dkk (2020), penelitian dilakukan pada mahasiswi FKM Universitas 

Hasanuddin angkatan 2016 dan 2017 diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan 

antara sikap dengan perilaku SADARI 6. 

      Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan November 2020 melalui 

wawancara pada sepuluh mahasiswi di Universitas Jambi didapatkan hasil 

bahwa dari sepuluh mahasiswi 5 diantaranya mengetahui apa itu SADARI, 

tetapi 4 orang saja yang memiliki sikap positif dimana tercermin melakukan 

SADARI sebelum mandi walaupun tidak secara teratur, meskipun 2 diantaranya 

melakukan tidak sesuai prosedur yang ada. Sedangkan 1 mahasiswi yang 

mengetahui SADARI memiliki sikap yang negatif hal tersebut tercermin  dari 

tidak pernah melakukan SADARI dikarenakan ada rasa tidak percaya diri 

(malu, merasa tabu dan geli). Serta berdasarkan informasi yang ada peneliti 

memperoleh informasi terdapat tiga mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

positif tumor payudara/mammae carcinoma dan telah didiagnosis oleh tenaga 

kesehatan.  

      Berdasarkan latar belakang masalah diatas, serta didukung oleh data 

penelitian sebelumnya, bahwa pengetahuan dan sikap dapat memengaruhi 

penerapan perilaku SADARI, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku SADARI 

pada Mahasiswi di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar konteks yang telah dibahas dilatar belakang, maka 

rumusan masalah yang diambil yaitu “Bagaimana hubungan pengetahuan dan 

sikap dengan perilaku SADARI pada mahasiswi di prodi Ilmu Kesehatan 

Masyarakat Universitas Jambi?” 



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

      Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

SADARI pada mahasiswi program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jambi 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang SADARI pada 

mahasiswi program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 

Jambi 

2. Untuk mengetahui gambaran sikap tentang SADARI pada mahasiswi 

program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi 

3. Untuk mengetahui gambaran perilaku tentang SADARI pada 

mahasiswi program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 

Jambi 

4. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku SADARI 

pada mahasiswi program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 

Jambi 

5. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan perilaku SADARI pada 

mahasiswi program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 

Jambi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat  

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

mahasiswa kesehatan masyarakat khususnya perempuan mengenai kanker 

payudara dan juga meningkatkan kesadaran untuk melakukan SADARI 

sebagai deteksi dini kanker payudara 

2. Bagi Instansi (Program Studi Kesehatan Masyarakat) 

      Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah kepustakaan 

tentang kanker payudara sendiri serta sebagai kajian dalam pengembangan 



kebijakan mengenai pencegahan penyakit tidak menular terutama kanker 

payudara pada mahasiswi 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Hasil penelitian diharapkan dapat membantu sebagai bahan bacaan, 

panduan, dan referensi yang mendukung bagi penelitian selanjutnya 

 


