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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker serviks merupakan penyakit kanker pada perempuan yang 

menimbulkan kematian terbanyak. Diperkirakan dijumpai kanker serviks baru 

sebanyak 500.000 orang di seluruh dunia dan sebagian besar terjadi di negara 

berkembang (Kampono, 2014). 

Kasus kanker serviks atau kanker mulut rahim di Indonesia sangat tinggi. 

Sebuah data menyebutkan bahwa dalam satu tahun terdapat sebanyak 15.000 

kasus kanker serviks dan 50% diantaranya meninggal dunia. Oleh sebab itu tidak 

heran jika kanker serviks merupakan pembunuh wanita nomor satu di Indonesia 

(Handayani, 2012). 

Jumlah keseluruhan penderita kanker serviks di Jawa Timur mencapai 

1.844 kasus dan  Kota Malang sebagai penyumbang terbesar yakni sebanyak 747 

perempuan atau 41% dari total seluruh kasus kanker serviks di Jawa Timur. 

Jumlah itu merupakan yang tertinggi di antara 38 kabupaten dan kota di provinsi 

Jawa Timur (Dinkes Prov.Jatim, 2012). 

Pada umumnya, penderita kanker serviks di Indonesia baru berobat setelah 

stadium lanjut sehingga sukar diatasi karena pada stadium ini ginaekolog hanya 

dapat meringankan penderitaan pasien. Negara maju yang sudah melakukan 

deteksi dini melalui program pap smear memiliki penurunan angka kejadian dan 

angka kematian kanker serviks (Altintas et al, 2008). Pap smear dapat dilakukan 

oleh dokter, bidan, ataupun perawat yang terlatih (Depkes RI, 2009). 
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Tingginya angka kejadian kanker serviks di Kota Malang tentu 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk melakukan deteksi dini dengan pap smear. Selain itu juga 

banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan biaya pap smear yang 

cenderung mahal. Berdasarkan survey pendahuluan, rata-rata biaya pemeriksaan 

pap smear di dokter umum yang ada di Kota Malang berkisar antara 

Rp.120.000,00 sampai Rp.150.000,00, sedangkan pemeriksaan pap smear oleh 

dokter spesialis biayanya tentu akan lebih mahal. 

Faktor lain yang bisa mempengaruhi tingginya angka kejadian kanker 

serviks di Kota Malang yaitu kurangnya kemampuan/ keterampilan (skill) 

mengenai pemeriksaan pap smear oleh petugas kesehatan seperti bidan-bidan 

yang ada di daerah pinggiran Kota Malang. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh 

pengetahuan mengenai pap smear dari masing-masing petugas kesehatan tersebut. 

Mayoritas hasil pemeriksaan yang mereka kerjakan tidak memenuhi kriteria 

diagnostik yang ada sehingga hasilnya pun menjadi tidak adekuat. Padahal 

skrining pap smear yang adekuat dapat menurunkan angka kejadian kanker 

serviks sebanyak 80% dan angka kematian akibat kanker serviks sebanyak 70% 

(Mehta et al, 2013). Selain itu juga telah disebutkan dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar 

Profesi Bidan, bahwa dalam aspek keterampilan dasar seorang bidan harus 

mampu mengambil dan mengirim sediaan papsmear secara teknis. 

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka diperlukan suatu media informasi 

yang dapat menunjang pengetahuan petugas kesehatan yang ada, seperti pelatihan 

kesehatan yang nantinya dapat ditujukan ke bidan-bidan yang ada di daerah 
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pinggiran Kota Malang. Dengan adanya pelatihan kesehatan tersebut diharapkan 

keterampilan (skill) mereka akan semakin baik dan hasil dari pap smear yang 

dikerjakan juga dapat memenuhi kriteria diagnostik. Selain itu juga diharapkan 

masyarakat yang ada di daerah pinggiran Kota Malang akan lebih banyak yang 

dijangkau, terutama dari segi ekonomi. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2012) Kota 

Malang memiliki 15 Unit Puskesmas Terpadu (UPT) yang tersebar di wilayah 

seluas 110 km2. Sedangkan jumlah bidan yang berada di Kota Malang sebanyak 

102 orang dan 32 orang diantaranya berada di wilayah kerja Puskesmas Kendal 

Kerep, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dengan mencakup 31% dari jumlah 

bidan yang ada di Kota Malang, diharapkan pelatihan kesehatan yang akan 

dilaksanakan nanti bermanfaat untuk menunjang deteksi dini kanker serviks dan 

dapat menurunkan angka kejadian kanker serviks di Kota Malang.  

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilaksanakan di Puskesmas Kendal 

Kerep, dari 32 bidan hanya satu orang saja yang pernah mengikuti pelatihan 

tentang pap smear, sedangkan sisanya belum pernah. Selain itu juga keterbatasan 

alat dan dokter spesialis patologi anatomi di Puskesmas Kendal Kerep 

mengharuskan mereka untuk merujuk hasil sediaan pap smear ke Laboratorium 

Patologi Anatomi Welirang RSI Aisyiyah Malang. Namun sejak awal tahun 2015 

puskesmas ini tidak lagi membuka layanan untuk tes pap smear karena adanya 

kendala prosedural dengan laboratorium tempatnya melakukan rujukan tersebut. 

Dengan berkurangnya kesempatan para bidan untuk melakukan pemeriksaan pap 

smear secara langsung, hal ini tentu akan mempengaruhi keterampilan mereka 

dalam pengambilan sediaan pap smear. Oleh karena itu perlu diadakan pelatihan 
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tentang pap smear di Puskesmas Kendal Kerep mengingat di sana juga belum 

pernah diadakan pelatihan yang sama sebelumnya. Dengan diadakannya pelatihan 

terebut, diharapkan setelah kendala prosedural sebelumnya terselesaikan bidan-

bidan di sana akan lebih siap untuk melakukan pemeriksaan pap smear. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Evita dkk. pada tahun 

2013 di Kota Bitung, pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kader puskesmas dalam menerapkan standar pemantauan 

pertumbuhan balita. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Eka dkk. pada 

tahun 2014 di Puskesmas Mojo Surabaya, pelatihan juga dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam melaksanakan konseling 

efektif kepada pasien TB paru. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

Purwandari dkk. pada tahun 2015 di Kecamatan Baturraden Banyumas, pelatihan 

juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu/pengasuh mengenai 

manajemen demam di rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan keterampilan seseorang. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Pelatihan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan 

dan Kemampuan (skill) Petugas Kesehatan Tentang Pap Smear Di Puskesmas 

Kendal Kerep Kota Malang“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pelatihan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan 

kemampuan (skill) petugas kesehatan tentang pap smear di Puskesmas Kendal 

Kerep Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pelatihan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan dan kemampuan (skill) petugas kesehatan tentang 

pap smear di Puskesmas Kendal Kerep Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan petugas kesehatan tentang pap smear 

sebelum dan sesudah pelatihan 

b. Mendeskripsikan kemampuan petugas kesehatan tentang pap smear 

sebelum dan sesudah pelatihan 

c. Mendeskripsikan prosedur pemeriksaan pap smear yang benar ke 

petugas kesehatan 

d. Menganalisis pengaruh pelatihan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan petugas kesehatan tentang pap smear 

e. Menganalisis pengaruh pelatihan kesehatan terhadap kemampuan 

petugas kesehatan tentang pap smear 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

a. Menambah referensi sarana baca dan perpustakaan untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa. 

b. Menambah informasi untuk penelitian selanjutnya tentang 

pengaruh pelatihan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan 

kemampuan seseorang. 
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1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Meningkatkan jumlah SDM yang lebih berkualitas agar 

pemeriksaan pap smear dapat dilakukan dengan tepat dan dapat 

digunakan sebagai pencegahan kanker serviks. 

1.4.3 Manfaat Bagi Dinas Kesehatan 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan 

untuk meningkatkan program pelatihan kesehatan bagi petugas 

kesehatan yang ada di daerahnya masing-masing. 

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti 

a. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan, 

b. Menambah pengetahuan, pengalaman, serta sebagai masukan 

peneliti selanjutnya dan sebagai bahan pengembangan ilmu tentang 

pelatihan kesehatan dan pap smear. 

 

 

 


