
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kanker Serviks 

       Kanker serviks adalah keganasan di dalam leher rahim, yang umumnya 

memberikan gejala perdarahan per vagina yang abnormal, meskipun dalam 

beberapa kasus mungkin tidak terdapat gejala yang menonjol sampai 

didapatkan kanker stadium lanjut. Salah satu peyebabnya adalah infeksi Human 

Papiloma Virus (HPV) yang merangsang perubahan perilaku sel epitel serviks.1 

      Serviks atau leher rahim merupakan bagian ujung bawah rahim yang 

menonjol ke liang senggama (vagina). Kanker serviks berkembang secara 

bertahap tetapi progresif. Proses terjadinya kanker ini dimulai dengan sel yang 

mengalami mutasi lalu berkembang menjadi sel displatik sehingga terjadi 

kelainan epitel yang disebut displasia. Dimulai dari displasia ringan, displasia 

sedang, displasia berat dan akhirnya menjadi Carcinoma in situ (CIN), 

kemudian berkembang lagi menjadi karsinoma invasif. Dari displasia menjadi 

karsinoma in situ diperlukan waktu 1-7 tahun, sedangkan karsinoma in situ 

menjadi karsinoma invasif berkisar 8-20 tahun.20 
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       Jadi dapat disimpulkan bahwa kanker serviks adalah pembelahan yang 

terjadi pada sel serviks secara abnormal atau pembelahan yang tidak terkendali. 

B. Epidemiologi kanker serviks 

       Kanker serviks atau kanker mulut rahim masih merupakan masalah 

kesehatan perempuan di Indonesia sehubungan dengan angka kejadian dan 

angka kematiannya yang tinggi. Keterlambatan diagnosis pada stadium lanjut, 

keadaan umum yang lemah, status sosial ekonomi yang rendah, keterbatasan 

sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana, jenis hispatologi dan derajat 

pendidikan ikut serta dalam menentukan prognosis dari penderita kanker 

serviks masih menempati posisi kedua terbanyak pada keganasan wanita 

(setelah kanker payudara) dan di perkirakan diderita oleh 500.000 wanita setiap 

tahunnya di Indonesia, diperkirakan  40 ribu kasus baru kanker mulut rahim 

ditemukan setiap tahunnya.21 

        Kasus baru kanker serviks diperkirakan mencapai 528.000 kasus dan 

kematian akibat kanker serviks diperkirakan mencapai 266.000 kematian. 

Penyakit kanker serviks merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi 

di indonesia pada tahun 2013, yaitu sebesar 0,8%.22 Sedangkan estimasi 

prevalensi jumlah kasus kanker serviks menurut provinsi jawa tengah sebesar 

19.734 (1,2%).8   
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C. Diagnosis Kanker Serviks, Tanda dan Gejala Kanker Serviks 

Invasif 

       Kanker mikroinvasif dapat asimtomatik, dan mungkin hanya dapat di 

deteksi saat investigasi pada hasil tes pap smear.21 Sebaliknya, kebanyakan 

kasus pasien dengan kanker serviks yang invasif datang ke petugas kesehatan 

saat mereka telah mengalami gejala sebagai berikut : 

1. Awal 

a. Keputihan kadang berbau busuk 

b. Perdarahan tidak teratur pada wanita usia produktif 

c. Perdarahan pasca hubungan seksual pada wanita segala usia bahkan 

wanita usia muda 

d. Perdarahan pasca menopause 

e. Pada kasus perdarahan saat menopouse, kanker serviks harus selalu 

dicurigai, jika perdarahan tersebut tidak berespon terhadap pengobatan 

yang sesuai. 

2. Akhir 

a. Nyeri berkemih 

b. Peningkatan frekuensi berkemih 

c. Nyeri punggung 

d. Nyeri abdomen bawah 

3. Paling akhir 
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a. Penurunan berat badan 

b. Penurunan pengeluaran urin (dari obstruksi ureter atau gagal ginjal) 

c. Kebocoran urin atau feses dari vagina 

d. Pembengkakan ekstremitas bawah 

e. Breathlessness (karena anemia) 

        Diagnosis kanker serviks dapat ditegakkan berdasarkan gejala dan hasil 

pemeriksaan sebagai berikut.20 

1. IVA (Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat) 

Metode pemeriksaan dengan mengoles serviks atau leher rahim dengan 

larutan asam asetat 3-5% secara inspekulo. Kemudian diamati apakah ada 

kelainan seperti area berwarna putih. Dibutuhkan waktu 2-3 menit untuk 

melihat perubahan jaringan epitel. Jika tidak ada perubahan warna maka dapat 

dianggap tidak ada infeksi pada serviks. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di 

puskesmas dengan harga relatif murah. Jika terlihat tanda yang mencurigakan, 

maka metode deteksi lainnya yang lebih lanjut harus dilakuka.20 

2. Pemeriksaan Pap Smear 

Pap smear dapat mendeteksi sampai 90% kasus kanker serviks secara 

akurat dan dengan biaya yang tidak mahal. Dengan tes pap smear angka 

kematian akibat kanker leher rahim pun menurun sampai lebih dari 50%. Setiap 

wanita yang telah aktif secara seksual sebaiknya menjalani tes pap smear secara 

teratur yaitu 1 kali setiap tahun. Apabila selama 3 kali berturut-turut 

menunjukkan hasil pemeriksaan yang normal, maka pemeriksaan tes pap smear 



22 
 

bisa dilakukan setiap 2 atau 3 tahun sekali.20 Hasil pemeriksaan tes pap smear 

adalah sebagai berikut : 

a. Normal 

b. Displasia ringan (perubahan dini yang belum bersifat ganas) 

c. Displasia berat (perubahan lanjut yang belum bersifat ganas) 

d. Karsinoma in situ (kanker terbatas pada lapisan serviks paling luar) 

e. Kanker invasif (kanker telah menyebar ke lapisan serviks yang lebih 

dalam atau ke organ tubuh lainnya) 

3. Thin Prep 

Metode ini lebih akurat dibanding tes pap smear. Jika tes pap smear 

hanya mengambil dari sebagian dari sel-sel di serviks atau leher rahim, maka 

metode ini memeriksa seluruh bagian serviks atau leher rahim27, hasilnya akan 

lebih tepat dan akurat 

a. Pemeriksaan DNA HPV 

Pemeriksaan ini dimasukkan pada skrining bersama-sama dengan 

Pap smear untuk wanita dengan usia di atas 30 tahun. Penelitian dalam 

skala besar mendapatkan bahwa tes pap smear negatif disertai DNA HPV 

yang negatif mengindikasikan tidak akan ada CIN 3 (Carcinoma 

Intraepithelial Neoplasia) sebanyak hampir 100%. Kombinasi 

pemeriksaan ini dianjurkan untuk wanita dengan umur diatas 30 tahun 

karena prevalensi infeksi HPV menurun sejalan dengan waktu. 

b. Kolposkopi 
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Jika semua tes sebelumnya menunjukkan adanya infeksi atau 

kejanggalan, prosedur koloskopi akan dilakukan dengan menggunakan 

alat yang dilengkapi lensa pembesar untuk mengamati bagian yang 

terinfeksi. Tujuannya untuk menentukan apakah ada lesi atau jaringan 

yang tidak normal pada serviks atau leher rahim. Jika ada yang tidak 

normal selanjutnya dilakukan tindakan biopsi 

c. Biopsi 

Biopsi merupakan salah satu tindakan medis dimana pengambilan sel 

atau sebagian jaringan tubuh untuk di analisa lebih lanjut. Misalnya untuk 

membedakan benjolan sebagai tumor jinak atau ganas (kanker). Biopsi 

dilakukan jika pada pemeriksaan panggul tampak suatu pertumbuhan atau 

luka pada serviks atau jika hasil pemeriksaan pap smear menunjukkan 

suatu abnormalitas atau kanker. 

d. Tes Schiller 

Serviks diolesi dengan larutan yodium, sel yang sehat berubah 

menjadi coklat sedangkan sel yang abnormal warnanya menjadi putih 

atau kuning.20 

D. Riwayat Alami Kanker Serviks 

       Hampir semua (99,7%)  kanker serviks secara langsung berkaitan dengan 

infeksi sebelumnya dari salah satu atau lebih virus Human Papiloma (HPV), 

sedangkan menurut Walboomers et al, 1999 hanya 93%. Virus HPV merupakan 
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salah satu virus yang sering menyebabkan penyakit menular seksual.23 Jenis 

virus HPV yang sering terdeteksi pada kasus kanker serviks yaitu tipe 

16,18,31,45,52 serta 51 dan tipe 16 merupakan penyebab dari setengah jumlah 

kasus yang terjadi di seluruh dunia. Masuknya human papiloma virus (HPV) 

dan zat-zat mutagen dapat mengubah perangai sel secara genetik pada saat fase 

aktif metaplasia menjadi sel-sel yang berpotensi ganas. 24 

       Gambar di bawah ini menyajikan riwayat alamiah infeksi HPV dan potensi 

menjadi kanker. Sebagian besar kanker serviks dimulai dengan infeksi awal 

oleh HPV, tetapi sebagian besar infeksi HPV tidak berkembang menjadi kanker 

serviks. Infeksi awal HPV dapat berlanjut dan menjadi displasia atau hilang 

dengan spontan. Pada kanker leher rahim, tahap ini disebut lesi pra kanker (pra 

invasif). Mula-mula terjadi perubahan sel menjadi displasia. Displasia ini dibagi 

dalam 3 tingkat, yaitu displasia ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi terbaru 

menggunakan istilah CIN (cervical intraepithelial neoplasia) untuk bentuk 

displasia dan carcinoma in situ (CIS).24 
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Gambar 2.1 Riwayat Alami Kanker Serviks 

Sebagian besar wanita yang terinfeksi HPV akan mengalami displasia tingkat 

rendah, disebut CIN I (cervical intraepithelial neoplasia), dalam beberapa bulan atau 

tahun terinfeksi. Sebagian besar (60%) dari CIN I mengalami regresi dan menghilang 

dengan spontan dalam tempo 2-3 tahun terutama pada wanita usia dibawah 35 tahun. 

Displasia tingkat rendah (CIN I) perlu dimonitor tetapu tidak perlu diobati. Sebagian 

kecil kasus CIN 2/3. Sekitar 15% infeksi HPV yang persisten akan berkembang 

menjadi CIN II dan CIN III dalam tempo 3-4 tahun, baik dengan atau tanpa melalui 

CIN I, CIN II dan CIN III merupakan prekursor kanker serviks, karena itu harus 

diobati. Perjalanan kanker serviks memiliki masa laten sangat panjang hingga 20 

tahun. Risiko perkembangan dari lesi prakanker (CIN 2/3) menjadi kanker invasif 

adalah sekitar 30-70% (rata-rata 32%) dalam tempo 10 tahun. Kanker serviks paling 

sering terjadi pada wanta setelah usia 40 tahun, lebih-lebih wanita di usia 50 dan 60 

tahunan 

Pada sebagian kasus displasia awal atau NIS derajat rendah ada kemungkinan 

tidak mengalami perkembangan terutama bagi wanita muda.25 Perubahan perilaku 

berisiko, terutama pada NIS derajat rendah dapat mengurangi risiko perkembangan 

virus, virus tersebut tetap berada dalam tubuh, tetapi tidak mengalami perkembangan. 

Imunitas yang tinggi sangat membantu untuk menghambat perkembangan. Imunitas 

yang tinggi sangat membantu untuk menghambat perkembangan virus tersebut, ini 
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adalah salah satu alasan dari beberapa penelitian yang mengatakan bahwa NIS 

derajat rendah tidak mengalami perkembangan pada wanita muda, karena 

wanita muda umumnya imunitasnya masih tinggi dan asupan nustrisinya masih 

bagus.26 

E. Klasifikasi Kanker Serviks 

       Klasifikasi WHO (1973) membagi prekursor kanker serviks menjadi 2 

kelompok, yakni : 

1. Karsinoma in situ, perubahan perangai sel dengan inti yang menampakkan 

keganasan, yang meliputi seluruh ketebalan epitel squamosa-serviks, tanpa 

menembus membrana basalis 

2. Displasia, perubahan perangai sel dengan inti yang menampakkan 

keganasan, tetapi tidak melibatkan keseluruhan ketebalan epitel dan juga 

tidak menembus membran basalis. Displasia dibagi lagi dalam tiga derajat, 

yaitu ringan, sedang, dan berat 

Displasia adalah Cervical Intraepitelial Neoplasia (CIN) atau istilah lainnya 

adalah Neoplasia Intraepitelial Serviks (NIS). Menurut Sjamsuddin NIS terdiri 

dari : 

a. NIS I untuk displasia ringan; Lesi derajat rendah (Low-grade skuamosa 

intraepithelial lesions = LGSIL), adalah lesi yang sepertiga bagian dari 

epithelium terdapat sel-sel displasia 

b. NIS II untuk dsplasia sedang 
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c. NIS III untuk displasia berat dan karsinoma in situ. Lesi derajat tinggi 

(High-grade Lesi Intraepitelial Skuamosa = HGSIL), atau NIS II dan NIS 

III, adalah lesi yang lebih dari sepertiga dari kedalaman cervical 

epitheliumnya ditutupi oleh sel-sel displasia31. 

Klasifikasi ini penting untuk menentukan jenis pengobatan yang akan 

dilakukan. Sistem yang sering digunakan untuk mendeskripsi klasifikasi kanker 

serviks adalah berdasarkan stadium kanker serviks.24 

F. Stadium Kanker Serviks 

       Menurut FGO (Federaton of Gynecology and Obstetricts), stadium kanker 

serviks adalah sebagai berikut : 

1. Stadium 1 

Karsinoma masih terbatas pada serviks 

1A : Invasi kanker ke stroma hanya dapat dikenali secara mikroskopik 

lesi dapat dilihat secara langsung walau dengan invasi yang 

sangat superfisial dikelompokkan sebagai stadium 1b. 

Kedalaman invasi ke stroma tidak lebih dari 5mm dan lebarnya 

lesi tidak lebih dari 7mm 

1A1 : Invasi ke stroma dengan kedalaman tidak lebih dari 3mm dan 

lebar tidak lebih dari 7mm 

1A2 : Invasi ke stroma dengan kedalaman lebih dar 3mm tapi kurang 

dari 5mm dan lebar tidak lebih dari 7mm 
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1B : Lesi terbatas di serviks atau secara mikroskopis lebih dari 1a 

1B1 : Besar lesi secara klinis tidak lebih dari 4cm 

1B2 : Besar lesi secara klinis lebih dari 4cm 

2. Stadium II 

Telah melibatkan vagina, tetapi belum sampai 1/3 bawah atau infiltrasi ke 

parametrium belum mencapai dinding panggul 

IIA : Telah melibatkan vagina tapi belum melibatkan parametrium 

IIB : Infiltrasi ke parametrium, tetapi belum mencapai dinding panggul 

3. Stadium III 

Telah melibatkan 1/3 bawah vagina atau adanya perluasan sampai dinding 

panggul. kasus dengan hidroneprosis atau gangguan fungsi ginjal 

dimasukkan dalam stadium ini, kecuali kelainan ginjal dapat dibuktikan 

oleh sebab lain. 

IIIA : Keterlibatan 1/3 bawah vagina dan infiltrasi parametrium  

   belum mencapai dinding panggul 

IIIB : Perluasan sampai dinding panggul atau adanya hidroneprosis  

   atau gangguan fungsi ginjal 

4. Stadium IV 

Perluasan ke luar organ reproduktif 

IVA : Keterlibatan mukosa kandung kemih atau mukosa rectum 

IVB : Metastase jauh atau telah keluar dari rongga panggul.24 
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G. Pencegahan Kanker Serviks 

        Strategi kesehatan masyarakat dalam mencegah kematian karena kanker 

serviks antara lain adalah dengan pencegahan primer dan pencegahan sekunder 

pada tahap pra kanker sebelum berkembang menjadi kanker.27 Pencegahan 

kanker serviks dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencegahan primer, sekunder dan 

tersier. 

1. Pencegahan Primer 

Pencegahan primer merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

setiap orang untuk menghindarkan diri dari faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya kanker. Pencegahan primer terdiri dari kegiatan : 

a. Upaya promosi kesehatan dengan memberikan penyuluhan, 

desiminasi informasi dan pendidikan untuk menggerakkan dan 

memberdayakan masyarakat agar mengurangi atau menghindari 

faktor risiko, misalnya dengan tidak kawin pada usia muda, setia 

pada pasangan seksual, tidak merokok, dan lain-lain.27 

b. Pemberian vaksinasi HPV (Human Papilomavirus), ada dua vaksin 

yang dikembangkan, untuk mencegah infeksi HPV terutama HPV -

16 dan HPV 18. Kerja kedua vaksin tersebut yaitu dengan 

meninkatkan imunitas humoral dan selular. Vaksin tersebut 

ditunjukan hanya untuk pencegahan (profilaksis) saja dan tidak 

menghilangkan keberadaan infeksi HPV atau mengobati penyakit 
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yang berhubungan dengan HPV. Vaksinasi HPV sebaiknya 

diberikan pada usia 9-13 tahun, dengan alasan pada usia tersebut 

aktivitas seksual belum aktif dilakukan dan respon antibodi pada 

kelompok tersebut tinggi.27 

2. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder kanker serviks dilakukan dengan deteksi dini dan 

skrining kanker serviks yang bertujuan untuk menemukan lesi prakanker dan 

kanker stadium dini sehingga kemungkinan penyembuhan dapat ditingkatkan. 

Dalam deteksi dini ada 2 komponen yakni : 

a. Penapisan (screening) adalah upaya pemeriksaan atau tes yang sederhana 

dan mudah dilakukan pada populasi masyarakat sehat yang bertujuan 

untuk mengetahui masyarakat yang sakit atau berisiko terkena penyakit 

diantara masyarakat yang sehat. 

b. Penemuan dini (early diagnostic) adalah upaya pemeriksaan pada 

masyarakat yang telah merasakan adanya gejala. Oleh karena itu edukasi 

untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda awal kemungkinan 

kanker di antara petugas kesehatan, kader masyarakat, maupun 

masyarakat secara umum merupakan kuncu utama keberhasilannya.28 

Deteksi dini kanker serviks ialah usaha untuk menemukan adanya kanker 

yang masih dapat disembuhkan, yaitu kanker yang belum lama tumbuh, masih 

lokal dan belum invasif seperti pada lesi prakanker dan kanker stadium awal. 

Deteksi dini kanker serviks direkomendasikan bagi seluruh wanita yang telah 
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aktif secara seksual dan dapat dimulai dalam tiga tahun setelah coitus pertama. 

Rasjidi, menyebutkan beberapa cara deteksi dini kanker serviks melalui : 

a. Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat), merupakan 

metode inspeksi yang sangat sederhana, murah, nyaman, praktis dan 

mudah 

b. Pemeriksaan Pap smear, merupakan pemeriksaan sitologi untuk 

mendeteksi kanker serviks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan 

mengambil contoh sel epitel serviks melalui kerokan dengan spatula 

khusus, kemudian hasil kerokan diapuskan pada kaca objek. Apusan 

sel pada kaca objek tersebut selanjutnya diamati di bawah mikroskop 

oleh ahli patologi 

c. Kolkoskopi merupakan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop 

binokuler dengan sumber cahaya yang terang untuk memperbesar 

gambaran visual serviks, sehingga dapat membantu diagnosa neoplasia 

serviks 

d. Pemeriksaan DNA HPV ini dilakukan berupa pengambilan sampel 

untuk mengetahui adanya infeksi HPV dengan menggunakan lidi 

kapas atau sikat. Tes ini lebih berguna bila dikombinasikan dengan 

pemeriksaan sitologi.21 

3. Pencegahan Tersier 

Pencegahan tersier ditunjukkan kepada wanita yang sudah menunjukkan 

adanya penyakit, tujuannya adalah untuk menurunkan keparahan dari penyakit, 
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meningkatkan kualitas hidup penderita supaya penderita tidak putus asa dengan 

penyakit yang dideritanya. Tindakan yang tepat dan sesuai dengan stadium 

penyakit akan dapat mengurangi kecacatan dan memperpanjang harapan hidup 

penderita. Terapi yang dilakukan adalah kemoterapi, radioterapi atau operasi. 

Dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan pada tahap pencegahan tersier, 

dalam usaha meningkatkan semangat hidup penderita.26 
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Gambar 2.3 Pencegahan Kanker Serviks 

H. Pengobatan Kanker Serviks 

       Menurut National Cancer Institute ada berbagai jenis pengobatan untuk 

kanker serviks. Sebagian pengobatan merupakan terapi standar (pengobatan 

yang saat ini digunakan), dan sebagian lainnya sedang dalam uji klinis. Sebuah 

uji klinis pengobatan adalah studi penelitian yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan perawatan atau memperoleh informasi tentang perawatan baru 
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untuk pasien dengan kanker. Ketika uji klinis menunjukkan bahwa pengobatan 

baru lebih baik daripada pengobatan standar, pengobatan baru dapat menjadi 

pengobatan standar. 

       Pemilihan pengobatan kanker leher rahim tergantung pada lokasi dan 

ukuran tumor, stadium penyakit, usia, keadaan umum penderita, dan rencana 

penderita untuk hamil lagi. menurut Kartikawati pengobatan kanker serviks 

antara lain: 

1. Pembedahan 

Pembedahan merupakan salah satu terapi yang bersifat kuratif maupun 

paliatif. Kuratif adalah tindakan yang langsung menghilangkan 

penyebabnya sehingga manifestasi klinik yang ditimbulkan dapat 

dihilangkan. Sedangkan tindakan paliatif adalah tindakan yang berarti 

memperbaiki keadaan penderita. 

2. Terapi penyinaran (radio terapi) 

Terapi penyinaran efektif untuk mengobati kanker invasif yang masih 

terbatas pada daerah panggul. Pada radioterapi digunakan sinar berenergi 

tinggi untuk merusak sel-sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. 

Pemeriksaan intravena urografi, yang dilakukan pada kanker serviks tahap 

lanjut, yang dapat menunjukkan adanya obstruksi pada ureter terminal. 

Pemeriksaan radiologi direkomendasikan untuk mengevaluasi kandung 

kemih dan rektum yang meliputi sitoskopi, IVP (intravena pielogram), 

enema barium, dan sigmoidoskopi. MRI (Magnetic Rasonance Imaging) 
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atau scan CT abdomen/pelvis digunakan untuk menilai penyebaran lokal 

dari rumor dan atau terkenanya nodus limpa regional.20 

3. Kemoterapi 

Apabila kanker telah menyebar keluar panggul, maka dianjurkan menjalani 

kemoterapi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk memperlambat 

atau membunuh sel-sel kanker. Obat anti kanker bisa diberikan melalui 

suntikan intravena atau melalui mulut. Prosedur kemoterapi dikatakan 

berhasil menyembuhkan penyakit jika sel kanker tidak dapat tumbuh lagi. 

4. Terapi biologis 

Terapi biologis juga disebut terapi pengubah respon biologis atau 

imunoterapi. Terapi biologi berguna untuk memperbaiki sistem kekebalan 

tubuh dalam melawan penyakit. Terapi biologis tersebut dilakukan pada 

kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. 

5. Terapi gen 

Terapi gen dilakukan dengan beberapa cara seperti : 

a. Mengganti gen yang rusak atau hilang 

b. Menghentikan kerja gen yang bertanggung jawab terhadap 

pembentukan sel kanker 

c. Menambahkan gen yang membuat sel kanker lebih mudah dideteksi 

dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh, kemoterapi, maupun 

radioterapi 
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d. Menghentikan kerja gen yang memicu pembuatan pembuluh darah 

baru di jaringan kanker sehingga sel-sel kankernya mati.20 

I. Faktor Risiko Kanker Serviks 

        Faktor risiko adalah suatu variabel yang meningkatkan risiko terjadinya 

suatu penyakit. Dari beberapa studi epidemiologis beberapa faktor-faktor risiko 

yang mempunyai peran penting dalam perkembangan kanker serviks adalah : 

1. Umur 

       Umur berhubungan dengan perkembangan kanker leher rahim, dimana 

risiko untuk terkena kanker leher rahim semakin meningkat dengan 

bertambahnya umur. Pada tahap pra invasif, NIS umumnya ditemukan 

pada usia muda sesudah berhubungan seks terjadi. Harahap menemukan 

selang waktu antara hubungan seks pertama dengan ditemukannya NIS 

adalah 2-33 tahun. NIS umumnya ditemukan pada usia kurang dari 30 

tahun, sedangkan CIS (Carsinoma In Situ) biasanya sekitar usia 35-43 

tahun, dengan berlanjutnya usia NIS akan berkembang. Usia pertama CIS 

biasanya 10 tahun lebih rendah dari usia penderita kanker leher rahim. 

Tidak heran jika NIS pada usia lebih dari 50 tahun sudah sangat berkurang, 

sedangkan kanker invasif meningkat 21 kali.29 

        Menurut PATH dibeberapa negara insiden kanker serviks invasif 

jarang sekali ditemukan pada usia di bawah 25 tahun. Insiden akan 

meningkat sekitar umur 35-40 tahun dan mencapai puncaknya pada wanita 
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di usia 50-60 tahun. Penelitian yang dilakukan Zuraidah, menemukan 

bahwa sebanyak 34,4% kasus kanker leher rahim jenis karsinoma sel 

skuamosa terdapat pada perempuan usia lebih dari 50 tahun (52-62 

tahun).30 

2. Pendidikan 

Berdasarkan beberapa penelitian, pendidikan berhubungan erat dengan 

kejadian kanker leher rahim. Pendidikan rendah memiliki risiko yang lebih 

tinggi untuk menderita kanker leher rahim.30 Kanker leher rahim sebagian besar 

disebabkan oleh ketidaktahuan atau rendahnya pengetahuan tentang 

pencegahan, sehingga mempengaruhi perilaku seseorang. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahaman 

terhadap informasi yang didapat.12 

Pendidikan juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, dengan 

mengetahui pendidikan pasien, maka akan dapat diperkirakan kondisi sosial 

ekonominya. Meurut Rasjidi, wanita di kelas sosial ekonomi rendah 

mempunyai faktor risiko 5 kali lebih besar daripada wanita di kelas sosial 

ekonomi atas.21 

3. Pekerjaan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, menyebutkan 

bahwa kanker leher rahim berhubungan dengan pekerjaan, dimana bila 

dibandingkan dengan wanita pekerja ringan atau bekerja di kantor dengan 

wanita pekerja kasar, seperti buruh dan petani mempunyai risiko 4 kali lebih 
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tinggi. Dimana kelompok yang kedua dapat diklasifikasikan dalam kelompok 

sosial ekonomi rendah.12 

4. Usia Pertama Melakukan Hubungan Seksual 

Hubungan seksual pertama (coitarche) pada usia dini sebagai faktor 

risiko untuk kejadian kanker serviks berkaitan dengan kondisi perubahan pada 

sambungan epitel skuamosa kolumnar yang rentan pada usia muda yang 

memungkinkan terjadinya infeksi penyakit menular seksual 

Data riset kesehatan dasar, dari keseluruhan remaja 10-24 tahun yang 

berstatus belum menikah adalah 86,7% pada 1,1% perempuan dan 3,0% laki-

laki menjawab pernah berhubungan seksual. Lebih lanjut diketahui pula bahwa 

umur pertama berhubungan seksual sudah terjadi pada usia yang sangat muda, 

yaitu 8 tahun. Terdapat 0,5% perempuan telah melakukan hubungan seksual 

pertama kali pada usia 8 tahun, dan 0,1% pada laki-laki.31 

Wanita yang melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia 

sebelum 20 tahun, berisiko terhadap kanker serviks 2,63 kali lebih tinggi 

daripada wanita yang melakukan hubungan seksual di atas usia > 20 tahun.32 

Hal ini berhubungan dengan makin dini risiko untuk tertular HPV, perubahan 

hormonal pada saat pubertas yang menyebabkan perubahan pada pH vagina dan 

sel-sel pada serviks yang belum matang memiliki kerentanan terhadap infeksi 

dan mutasi.33 

Dijelaskan oleh Youngkin bahwa secara fisiologis ada 2 faktor, yaitu 

transitional vagina epithelium dan kurangnya produksi lendir/mukus, yang 
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membuat remaja lebih berisiko tertular bakteri maupun virus secara seksual. 

Selama pubertas, epitel vagina berada dalam masa transisi terus-menerus. Sel 

kolumnar yang menonjol ke luar pada portio dari serviks adalah bagian yang 

paling sering menempelnya kuman seperti Neisseria, Chlamidia, dll. Lendir 

serviks merupakan hasil dari produksi cyclic progesteron dari ovarium yang 

matang. Pada remaja produksi lendir serviks masih kurang. Lendir serviks 

membentuk suatu protektif barrier yang mencegah patogen masuk ke dalam 

struktur alat reproduksi interna dan memiliki perlindungan yang spesifik antara 

lain produksi sel fagosit. Mekanisme proteksi ini belum berfungsi hingga 

terjadinya maturasi dari ovarium, terjadinya ovulasi dan sekresi ovarium 

progesteron. Ovarium maturasi biasanya terjadi 1-2 tahun setelah menarche. 

Perubahan mukosa vagina dan keberadaan lingkungan yang asam, memberikan 

mekanisme perlindungan pada wanita dewasa.34 

Imunitas organ seksual yang belum cukup juga dapat dijadikan sebagai 

alasan, walaupun pada zaman dahulu banyak orang yang menikah muda, tetapi 

risiko tertular rendah karena mereka mempunyai pola seks baik dan faktor 

risiko yang sangat minim untuk terinfeksi.25 

Hubungan seksual pada usia muda merupakan faktor yang penting.35 Hal 

ini didasarkan atas studi epidemiologi makin muda seseorang mulai melakukan 

hubungan seksual, makin besar risikonya mendapatkan kanker serviks. Risiko 

untuk mendapatkan kanker serviks meningkat 10 kali lipat pada wanita yang 

mulai melakukan hubungan seksual <15 tahun, dan bila usia kurang dari 17 
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tahun maka risiko mendapat kanker serviks adalah 3-4 kali. Keadaan ini 

dikaitkan dengan keadaan sel-sel serviks yang masih berkembang dan 

kemudian dipacu oleh sel mani yang berasal dari hubungan seksual.36 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth di RS Pirngadi Medan, 

bahwa responden yang berhubungan seksual pada usia <20 tahun mengalami 

risiko kanker serviks 3,5 kali lebih tinggi daripada responden yang melakukan 

hubungan seksual pertama kali pada usia >20 tahun, penelitian tersebut 

membuktikan bahwa hubungan seksual terlalu muda <20 tahun berisiko 

terhadap terjadinya kanker serviks. Sementara penelitian yang dilakukan oleh 

Octavia di Kabupaten Karawang menunjukkan responden yang berusia ≤20 

tahun pada saat pertama kali berhubungan seksual mempunyai peluang 2,4 kali 

lebih besar untuk menderita NIS/lesi prakanker serviks dibandingkan responden 

yang berusia >20 tahun pada saat pertama kali berhubungan seksual.26 

Salah satu tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan memberikan 

promosi kepada masyarakat supaya tidak menikah terlalu muda, disamping 

sangat berisiko bagi kesehatannya, juga menghambat bagi perempuan dalam 

menempuh jenjang pendidikannya 

5. Jumlah Pasangan Seksual 

HPV dapat dengan mudah ditularkan melalui aktivitas seksual meskipun 

demikian transmisi tidak tergantung dari adanya penetrasi namun cukup melalui 

sentuhan kulit di wilayah genital tersebut (skin to skin genital contact) dengan 

demikian setiap wanita yang aktif secara seksual memiliki risiko untuk terkena 
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kanker serviks, walaupun dia menggunakan kondom sebagai pelindung. HPV 

ditemukan pada semua jaringan genitalis, kondom tidak dapat melindungi 

100% dari HPV karena kondom tidak melindungi seluruh pangkal penis, 

artinya masih ada kemungkinan terjadinya kontak dengan kulit daerah pubis. 

Disamping itu gesekan yang terjadi pada saat berhubungan seksual dapat 

menyebabkan perlukaan perlukaan kecil di dinding vagina yang menyebabkan 

transmisi virus lebih gampang terjadi.25 

Wanita yang mempunyai pasangan seks lebih dari satu mempunyai risiko 

lebih tinggi untuk menderita kanker serviks dari pada wanita yang hanya 

mempunyai satu pasangan seksual, apalagi bagi wanita yang melakukan seks 

bebas, hal ini berhubungan dengan peningkatan faktor risiko untuk tertular 

HPV. Wanita yang mempunyai lebih dari tiga pasangan seksual 4,75 kali lebih 

besar risikonya untuk mengidap kanker serviks dibandingkan wanita yang 

hanya memiliki satu pasangan seksual dan risiko itu semakin bertambah dengan 

bertambahnya jumlah persalinan/paritas. Penelitian Oktavia di Kabupaten 

Karawang mendapatkan jumlah pasangan seksual lebih dari satu akan berisiko 

5,6 kali lebih besar dibandingkan mereka yang hanya memiliki satu pasangan 

seksual.26 

Membatasi jumlah pasangan seks adalah salah satu cara membantu 

menurunkan risiko untuk menderita kanker serviks karena pemakaian kondom 

tidak melindungi 100% dari penularan HPV.26 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nielson, et al tentang faktor risiko yang 

mengakibatkan penularan HPV pada pria, bahwa jumlah pasangan seksual yang 

lebih dari 3 orang berisiko untuk tertular HPV 21,2 kali. Penelitian ini 

membuktikan bahwa jumlah pasangan seksual sangat berpengaruh terhadap 

penyebaran HPV, perempuan dan laki-laki yang tertular HPV tentunya saling 

menularkan virus kepada pasangannya yang lain.37 

6. Paritas 

Pergantian hormon selama hamil, menjadikan perempuan lebih mudah 

untuk tertular HPV dan perkembangan sel kanker, hal ini juga dihubungkan 

dengan rendahnya daya imun perempuan saat hamil dan melahirkan. Risiko 

kanker serviks meningkat bersamaan dengan meningkatnya paritas atau jumlah 

melahirkan, bahkan jika sudah menghindari usia dini untuk berhubungan 

seksual, tetapi jika paritas tinggi maka risiko kanker serviks pun tinggi, hal ini 

disebabkan oleh proses kehamilan dan melahirkan mempengaruhi untuk 

terjadinya kanker serviks melalui berbagai mekanisme, termasuk perubahan 

hormonal, efek dari nutrisi, faktor daya tahan tubuh, dan trauma pada serviks 

yang menyebabkan ectropion sehingga SCJ (Swuamocollumnar Junction) 

mudah terpajan oleh zat karsinogen.33 Wanita yang mempunyai riwayat paritas 

tinggi berisiko untuk menderita kanker serviks 2,6 kali lebih tinggi daripada 

wanita yang mempunyai riwayat paritas rendah. 
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7. Merokok 

Tembakau yang mengandung bahan-bahan karsinogen baik yang dihisap 

sebagai rokok/sigaret atau dikunyah. Asap rokok menghasilkan polycyclic 

aromatic hydrocarbon heterocyclic nitrosamines. Pada wanita perokok 

konsentrasi nikotin pada getah serviks 56 kali lebih tinggi dibandingkan di 

dalam serum. Efek langsung bahan-bahan tersebut pada serviks adalah 

menurunkan status imun lokal sehingga dapat menjadi kokarsinogen infeksi 

virus.20 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trimble, et al pada perokok 

aktif yaitu mengkonsumsi rokok 10-15 batang perhari menyebabkan risiko 

neoplasia pada serviks. Wanita yang merokok memiliki risiko 4-13 kali lebih 

besar untuk mengalami kanker serviks daripada wanita yang tidak merokok. 

Hal ini dikarenakan nikotin dalam rokok mempermudah semua selaput lendir 

termasuk sel mukosa dalam rahim untuk menjadi terangsang. Rangsangan yang 

berlebihan ini akan memicu kanker. Namun tidak diketahui dengan pasti berapa 

jumlah nikotin yang mampu menyebabkan kanker serviks 

Menurut National Cancer Institude Merokok dan menghirup asap rokok 

meningkatkan risiko kanker serviks. Diantara perempuan yang terinfeksi HPV, 

displasia dan kanker invasif terjadi sebesar 2-3 kali lebih sering pada perokok 

dan mantan perokok. Wanita yang terpapar asap rokok menyebabkan 

peningkatan yang lebih kecil dalam risiko terkena kanker serviks 
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8. Pemakaian Kontrasepsi Hormonal 

Wanita yang telah menggunakan kontrasepsi oral (pil KB) selama 5 tahun 

atau lebih memiliki risiko lebih besar terkena kanker serviks dibandingkan 

wanita yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi oral, pemakaian kontasepsi 

hormonal memiliki risiko lebih tinggi setelah 10 tahun penggunaan. 

Menurut Hartmann, penggunaan kontrasepsi hormonal lebih dari 4 atau 5 

tahun dapat meningkatkan risiko terkena kanker serviks 1,5-2,5 kali. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa kontrasepsi oral menyebabkan wanita sensitif 

terhadap HPV yang dapat menyebabkan adanya peradangan pada genitalia 

sehingga berisiko untuk terjadi kanker serviks 

Penggunaan pil KB dapat meningkatkan resiko kanker serviks. Analisis 

data yang dilakukan oleh International agency for Research on Cancer (IARC) 

pada tahun 2003, menemukan bahwa ada peningkatan risiko kanker serviks 

dengan penggunaan kontrasepsi oral dihentikan. Laporan lain dari IARC 

menyatakan bahwa dari data 8 studi mengenai efek penggunaan kontrasepsi 

oral pada wanita yang positif HPV, ditemukan peningkatan risiko 4 kali lebih 

besar pada mereka yang menggunakan kontrasepsi oral lebih dari 5 tahun.38 

Penggunaan kontrasepsi oral selama lebih dari empat tahun akan 

meningkatkan risiko kanker serviks sebesar 1,5-2,5 kali. Namun, efek dari 

penggunaan kontrasepsi oral terhadap kanker serviks masih kontroversial 

karena ada beberapa penelitian yang gagal menemukan peningkatan risiko pada 

perempuan pengguna atau mantan pengguna kontrasepsi oral. Penelitian 
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Wahyuningsih, menemukan bahwa wanitia yang menggunakan pil KB selama 

≥4 tahun memiliki risiko 42 kali untuk mengalami kejadian lesi prakanker 

serviks dibandingkan wanita yang menggunakan pil KB progesteron 

noretindron. Kontrasepsi ini mengandung dosis estrogen dan progesteron yang 

tetap. Penggunaan pil KB berisiko kanker serviks karena pemakaian estrogen 

yang terkandung dalam pil KB merangsang terjadinya penebalan dinding 

endometrium dan dapat merangsang sel-sel endometrium berubah sifat menjadi 

sel kanker.10 

Kontrasepsi oral yang dipakai dalam jangka panjang, yaitu lebih dari 5 

tahun dapat meningkatkan risiko relatif 1,53 kali. WHO melaporkan risiko 

reslatif pada pemakaian kontrasepsi oral sebesar 1,19kali dan meningkat sesuai 

dengan lamanya pemakaian.24 

9. Riwayat Keluarga yang Menderita Kanker Serviks 

Riwayat keluarga seperti ibu dan saudara perempuan juga menentukan 

tingginya potensi terkena kanker serviks. Setidaknya risiko meningkat dua kali 

lipat di bandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat keluarga. Hal ini 

terjadi karena dalam riwayat keluarga terdapat sistem imun yang sama, sel yang 

dibawa oleh faktor keturunan, serta daya tahan tubuh dan faktor terinfeksi yang 

sama. 

10. Riwayat Paparan Asap Rokok 

Paparan asap rokok atau seringkali disebut sebagai perokok pasif adalah 

seorang yang mengambil nafas dari perokok yang mengeluarkan asap rokok. 
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Paparan perokok pasif seringkali terjadi di rumah, tempat kerja, taman umum, 

dan pelayanan umum. Efek kesehatan terpapar asap rokok, di antaranya adalah 

gangguan kesehatan berupa kanker paru dan kanker jantung yang diakibatkan 

oleh asap rokok yang dihirup dari seorang perokok.39 

Kandungan dalam asap rokok memiliki banyak zat berbahaya seperti tar, 

karbon monoksida (CO) dan nikotin, kadmium, amoniak, HCN/Asam Sianida, 

Nitrous Oxide (NO), Formaldehid, Fenol. Zat-zat ini dapat merugikan bagi 

tubuh, menimbulkan gangguan pernafasan, kardiovaskuler, ketergantungan, dan 

keganasan. Zat berbahaya seperti tar merupakan zat karsinogen yang dapat 

menyebabkan terjadinya kanker.39,40 

Diperkirakan mekanisme transmisi paparan asap rokok terhadap kanker 

serviks sama dengan merokok aktif. Sebagai contoh pernah dilaporkan bahwa 

wanita yang terpapar asap tembakau didalam lingkungan rumah memiliki kadar 

nikotin lebih tinggi dibadingkan dengan wanita yang terpapar diluar rumah. Hal 

ini didukung juga oleh penelitian yang pernah menunjukkan bahwa ruangan 

bagian rumah seorang perokok masih meninggalkan asap rokok dalam ruangan 

termasuk nikotin. Nikotin tertinggal dalam udara permukaan ruangan rumah 3-

8 kali lebih besar dibandikan pada rumah seorang perokok diluar ruangan.41 

Pada wanita perokok cotinine, metabolit nikotin dapat diukur dalam 

lendir serviks. Keberadaan cotinine dalam lendir serviks wanita bukan perokok 

dan terpapar asap rokok dapat terjadi dan dapat berkontribusi terhadap 

karsinogenesis melalui jalur yang sama seperti pada wanita perokok aktif.41 



46 
 

11. Riwayat Vaginal Douching 

Vaginal douching adalah pencucian vagina dengan cara menyemprotkan 

air atau cairan seperti cuka, baking soda, atau bahan antiseptik. Air atau cairan 

tersebut diletakkan dalam botol kemudian disemprotkan ke dalam vagina 

melalui suatu tabung dan ujung penyemprot.42 

Vaginal douching adalah proses intravaginal dengan larutan cair. 

Pembersihan vagina untuk alasan kesehatan yang dirasakan telah dijelaskan 

sejak jaman kuno. Alasan yang memberikan perempuan untuk praktik douching 

sebagian besar adalah kebersihan, mencegah bau dan infeksi, mengobati 

infeksi, mencegah kehamilan, dan pembersihan setelah menstruasi dan seks.42 

Vaginal douching mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan 

kimiawi dan flora vagina. Vaginal douching yang dilakukan sering dan terus 

menerus dapat menyebabkan lecet epitel fisik atau mengganggu lingkungan 

mikro normal vagina, sehingga memfasilitasi transmisi infeksi HPV sebagai 

penyebab kanker serviks. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Thanh Cong 

Bui yang menyatakan bahwa riwayat douching 6 bulan terakhir memiliki risiko 

sebesar 1,56 kali lebih besar terinfeksi virus HPV dibandingkan yang tidak 

melakukan douching.42,43 

 


