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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Kanker serviks merupakan jenis kanker terbanyak kedua pada wanita dan 

menjadi penyebab lebih dari 250.000 kematian pada tahun 2005. Kurang lebih 

80% kematian tersebut terjadi di negara berkembang. Kanker serviks disebabkan 

oleh infeksi yang terus menerus dari Human Papiloma Virus (HPV). Penularan 

penyakit kanker ini dapat melalui hubungan seksual, ditemukan lebih tinggi pada 

perempuan yang mulai berhubungan seksual sebelum usia 16 tahun (Bustan, 

2007).  Di Indonesia, tiap tahun diperkirakan terdapat 100 penderita baru per 

100.000 penduduk. Ini berarti dari jumlah 237 juta penduduk, ada sekitar 237.000 

penderita kanker baru setiap 3 tahunnya. Sejalan dengan itu, data empiris juga 

menunjukkan bahwa kematian akibat kanker dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, sekitar 5,7 % 

kematian semua umur disebabkan oleh kanker. Kanker merupakan penyebab 

kematian nomor 7 (5,7%) setelah stroke, TB,hipertensi, cedera, perinatal, dan DM 

(Riskesdas, 2007). Tingginya jumlah penderita kanker serviks di Indonesia 

idealnya diimbangi dengan tingginya jumlah provider (pelaksana program, yang 

terdiri dari dokter umum dan bidan) dan skrining di Puskesmas. Sampai dengan 

tahun 2013 terdapat 5.919 penderita kanker serviks. (Kemenkes RI, 2015) 

Vaksin secara umum merupakan usaha untuk mencegah penyakit-penyakit 

infeksi secara murah dan efektif. Vaksin HPV saat ini ditemukan tidak dapat 

memproteksi terhadap semua tipe onkogenik HPV dan tidak bertujuan mengobati 

kelainan yang sudah terjadi. Saat ini terdapat 2 vaksin yang sudah dikembangkan 

secara komersial, yaitu Cervarix adalah vaksin bivalen HPV-16/18 yang 

dikembangkan oleh Glaxosmithskin. Gardasil adalah vaksin kuadrivalen L1 HPV-

16/18/6/11 yang dikembangkan oleh Merck dan Co.inc. ( Bambang D, 2007). 

Penggunaan vaksin HPV dalam mencegah kanker serviks juga memerlukan 

sosialisasi serta penjelasan yang baik kepada semua pihak seperti pemerintah, 
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masyarakat, kaum medis, kaum agama dan kaum etik. Hal tersebut diperlukan 

untuk menjelaskan pentingnya penggunaan vaksin kanker serviks serta 

meluruskan kesalahpahaman yang mungkin terjadi mengenai vaksin HPV. 

(Pradipta, Bram & Sungkar, Saleha. 2007) 

Banyaknya kasus mengenai kesehatan reproduksi terutama mengenai perilaku 

seks membuktikan bahwa masih rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi hal 

ini dikarenakan mahasiswa belum menjadi sasaran program kesehatan reproduksi 

remaja, baik oleh pemerintah, maupun kalangan perguruan tinggi (Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2009). Menurut penelitian Ogunfowora 

Olumide Taiwo, dkk pada mahasiswi fakultas kedokteran di Crimea State Medical 

University menunjukkan bahwa tingkat kekhawatiran mahasiswi tersebut 

sangatlah rendah, dan kebanyakan mahasiswi tidak terlalu mengetahui tentang 

kanker serviks ( Taiwo O, dkk. 20014). Meskipun pengetahuan mahasiswa 

tentang vaksin memuaskan, terlihat bahwa  pengetahuan mereka tentang vaksin 

HPV, status imunisasi dan keinginan mendapatkan imunisasi sangatlah kecil. ( 

Kurt, Raziye keskin and dkk. 2014 ). 

Para fukoha agama Islam mengatakan bahwa vaksinasi adalah halal.  Pada 

prinsipnya vaksinasi adalah boleh alias halal karena; (1) vaksinasi-imunisasi 

sangat dibutuhkan sebagaimana penelitian-penelitian di bidang ilmu kedokteran, 

(2) belum ditemukan bahan lainnya yang mubah, (3) termasuk dalam keadaan 

darurat,(4) sesuai dengan prinsip kemudahan syariat di saat ada kesempitan atau 

kesulitan.  vaksinasi adalah obat dan berobat adalah mandub. Namun jika terbukti 

jenis terntentu dari vaksinasi itu membahayakan, seperti bahannya rusak atau 

membahayakan karena suatu sebab tertentu maka vaksinasi dalam kondisi seperti 

ini menjadi haram (Amir Tsaqofah, 2013) 

Vaksin HPV tidak mengandung bahan yang haram oleh sebab itu vaksin 

HPV boleh dilakukan. Tidak masalah melakukan pengobatan preventif 

(pencegahan) jika khawatir tertimpa suatu penyakit karena sedang terjadi wabah 

atau karena sebab lain yang dikhawatirkan menyebabkan sakit. Dengan demikian 
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boleh-boleh saja mengkonsumsi obat untuk mencegah penyakit yang 

dikhawatirkan muncul. (Azin, A. 2013)  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan skripsi penelitian dengan judul 

“Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Preklinik Berdasarkan 

Jenis Kelamin Fakultas kedokteranUniversitas YARSI Terhadap Vaksin HPV 

Tahun 2016 dan Menurut Tinjauan Islam”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap Mahasiswa Preklinik 

Berdasarkan Jenis Kelamin Fakultas kedokteran Universitas YARSI. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Adakah hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap Mahasiswa Preklinik 

Berdasarkan Jenis Kelamin Fakultas kedokteran Universitas YARSI 

terhadap vaksin HPV? 

2. Bagaimana tinjauan Islam tentang hubungan pengetahuan dan sikap 

Mahasiswa Preklinik Berdasarkan Jenis Kelamin Fakultas kedokteran 

Universitas YARSI terhadap vaksin HPV? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

dengan sikap Mahasiswa Preklinik Berdasarkan Jenis Kelamin Fakultas 

kedokteran Universitas YARSI. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dibuat diharapkan : 
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1.5.1 Manfaat Teoritik :  

1. Sumber informasi mengenai hubungan pengetahuan dan sikap 

mahasiswa preklinik berdasarkan jenis kelamin fakultas kedokteran 

Universitas YARSI sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam 

meningkatkan penggunaan vaksin HPV dikalangan  mahasiswa. 

2.  Diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Sumber informasi mengenai pandangan Islam tentang hubungan 

pengetahuan dan sikap mahasiswa preklinik berdasarkan jenis 

kelamin fakultas kedokteran Universitas YARSI 

 

1.5.2 Manfaat Metodologik : 

Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademis dalam melaksanakan 

penelitian. 

1.5.3 Manfaat Aplikatif : 

Manfaat bagi Umum : 

1 Menambah  wawasan dan pemahaman mahasiswa tentang vaksin HPV 

serta pandangan Islam terhadap vaksin HPV  

Manfaat bagi Institusi : 

1. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan penelitian hubungan pengetahuan dan sikap terhadap 

vaksin HPV lebih baik lagi. 

2. Dapat melengkapi koleksi bahan pembelajaran di kampus Universitas 

YARSI Jakarta. 
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Manfaat bagi Peneliti :  

Dapat memenuhi persyaratan tugas akhir mahasiswa S1 Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI Jakarta sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar sarjana kedokteran umum. 


