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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Kanker serviks adalah jenis kanker kedua terbanyak yang menyerang 

wanita di seluruh dunia. Pada tahun 2013 diperkirakan terdapat sekitar 

528.000 kasus baru dan 266.000 kematian akibat kanker serviks. Populasi 

wanita berusia diatas 15 tahun di Indonesia sebanyak 89,07 juta jiwa yang 

merupakan populasi berisiko tinggi terkena kanker serviks. Kelompok usia 

terbanyak yang menderita kanker serviks adalah usia 40-64 tahun. (ICO, 

2014). 

Di Indonesia, angka insiden kanker serviks tahun 2013 sebesar 17,1 per 

100.000 penduduk, hal ini lebih tinggi daripada rata-rata angka insiden di 

dunia. Angka kejadian kanker serviks per tahun di Indonesia diperkirakan 

mencapai 20.998 kasus, dan jumlah kematian akibat kanker serviks sebanyak 

9.498 jiwa.  Angka kejadian kanker serviks di DKI Jakarta terus meningkat 

setiap tahun dan pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 5.919 kasus 

(Kemenkes RI, 2015).  

 Dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 796 tahun 2010 tentang 

Pedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim 

menyebutkan bahwa terdapat empat komponen penting yang menjadi pilar 

dalam penanganan kanker leher rahim. Komponen penting tersebut terdiri 

atas: tindakan pencegahan infeksi HPV dengan menghindari faktor risiko dan 

vaksinasi HPV, deteksi dini melalui peningkatan kewaspadaan dan program 

skrining yang terorganisasi, diagnosis dan tata laksana, serta perawatan 

paliatif untuk kasus lanjut.  

Penyebab primer kanker serviks adalah infeksi kronik leher rahim oleh 

satu atau lebih virus Human papilomavirus (HPV) tipe onkogenik 16 dan 18 

yang ditularkan melalui hubungan seksual (sexually transmitted disease) (Eva 

& Anna, 2014). Pengenalan vaksin telah menjadi salah satu intervensi 
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kesehatan masyarakat yang paling efektif untuk memerangi penyakit menular 

(Perlman S et al., 2014). Vaksin HPV merupakan pencegahan primer yang 

aman dan efesien untuk mengurangi penyebaran penyakit kanker serviks. 

Vaksin ini memiliki 2 jenis yaitu, vaksin cervarix dan vaksin gardasil (Turiho 

et al., 2014).  

Beberapa penelitian menggunakan vaksin bivalent menunjukkan bahwa 

efektivitas vaksin cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 90%. Vaksin 

quadrivalent merupakan vaksin yang dapat mencegah dari infeksi HPV tipe 

16 dan tipe 18 serta infeksi tipe 6 dan 11 yang dapat menyebabkan genital 

warts atau kondiloma akuminata. Efektifitas vaksin quadrivalent diperkirakan 

antara 70-100% dan diperkirakan dapat mengurangi insidensi kasus kanker 

serviks sampai 90% (Radji, 2009). 

 Rekomendasi usia untuk vaksinasi HPV agar diperoleh hasil yang efektif 

adalah pada wanita usia 10–26 tahun, tetapi hasil penelitian memperlihatkan 

vaksin masih memberikan manfaat apabila diberikan pada wanita sampai usia 

55 tahun (WHO, 2013). Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Persatuan 

Dokter Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) merekomendasikan vaksin HPV 

diberikan pada anak remaja dan dewasa. Rekomendasi untuk anak dan remaja 

vaksinasi dapat diberikan sejak usia 10 hingga 18 tahun. Sedangkan 

berdasarkan rekomendasi vaksinasi untuk usia dewasa dari PAPDI, vaksinasi 

HPV dapat diberikan pada usia 19–55 tahun (PAPDI, 2013). 

Provinsi di Indonesia belum banyak yang melaksanakan imunisasi HPV 

karena harga vaksin yang berkisar antara Rp 170 ribu, masih belum 

terjangkau untuk seluruh masyarakat. Tahun ini dialokasikan di DKI Jakarta 

jumlahnya sebanyak 75 ribu anak yang diimunisasi. Direktur Surveilans dan 

Karantina Kesehatan Kemenkes RI, dr. Elizabeth Jane Soepardi, MOH, Dsc, 

mengatakan Vaksinasi HPV dilakukan gratis dan direncanakan sebagai salah 

satu vaksin wajib program imunisasi nasional yang dilakukan di 2 kota 

dengan prevelansi kanker serviks paling tinggi, yaitu DKI Jakarta dan DI 

Yogyakarta. Pemberian vaksin HPV paling efektif di usia 9-13 tahun yaitu di 
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kelas 5 dan 6 SD. Hal ini karena pada usia tersebut anak belum melakukan 

hubungan seks, sedangkan bila diatas umur tersebut kurang efektif, karena 

kemungkinan infeksi sudah masuk terlebih dahulu (Kemenkes RI, 2016). 

Tingginya angka kejadian penyakit kanker serviks dijadikan 

pertimbangan, maka dilakukan penambahan vaksin baru ke dalam program 

imunisasi nasional yaitu vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks. 

Imunisasi merupakan pencegahan primer kanker serviks dimana tingkat 

keberhasilan imunisasi HPV dalam mencegah kanker serviks yang 

disebabkan oleh HPV dapat mencapai 100% jika diberikan sebanyak 2 kali 

pada anak perempuan usia 9-13 tahun yang merupakan usia sekolah dasar. 

Karena itu, Pemerintah melaksanakan pemberian imunisasi HPV kepada 

siswi perempuan kelas 5 (dosis pertama) dan 6 (dosis kedua) SD/MI dan 

sederajat baik negeri maupun swasta melalui program Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) (Kemenkes RI, 2016). 

Program pencegahan penyakit menular menggunakan vaksin HPV 

seharusnya sudah diperoleh dan diketahui remaja dalam proses pendidikan 

baik dilingkungan sekolah maupun kampus serta melalui media cetak 

maupun elektronik. (Berlian et al., 2012). Tingkat pengetahuan dan sikap 

remaja terhadap kesehatan sangat berperan penting dalam menentukan 

pelaksanaan vaksin HPV (Rosberger et al., 2014). Sikap seseorang dibentuk 

dari berbagi unsur komponen, yaitu komponen kognitif (tingkat 

pengetahuan), komponen afektif (emosional) dan komponen konatif 

(perilaku) (Yusuf, 2006). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dethan CM pada siswi kelas X 

SMA Swasta di Kabupaten Badung tahun 2015 didapatkan hasil 16,9% 

responden yang memiliki pengetahuan baik tentang vaksin HPV, lebih dari 

50% responden memiliki sikap negatif terhadap vaksin HPV dan sebanyak 

142 responden (92,2%) belum melakukan vaksinasi HPV. Adanya 

keselarasan antara tingkat pengetahuan dan sikap terhadap vaksin HPV 

(Dethan CM, 2015). 
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Vaksinasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk 

mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu 

penyakit tertentu. Vaksinasi wajib menggunakan bahan yang halal dan suci. 

Vaksinasi yang mengandung bahan haram dan/atau najis tidak dibolehkan 

kecuali: digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat; belum ditemukan 

bahan vaksin yang halal dan suci (Fatwa MUI, 2016). 

Vaksin HPV tidak mengandung bahan yang haram oleh sebab itu vaksin 

HPV boleh dilakukan.  Vaksinasi HPV merupakan upaya pencegahan primer 

pada seseorang agar terhindar dari kanker serviks. Hal ini sesuai dengan 

perintah Agama Islam dalam menjaga kesehatan dan menghidari diri sendiri 

dari suatu penyakit (Fatwa MUI, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan skripsi penelitian dengan judul 

“Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Siswa SMAN 12 Jakarta Timur 

terhadap Vaksin Human papillomavirus Tahun 2016 dengan ditinjau dari 

Pandangan Islam”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah hubungan tingkat pengetahuan dengan 

sikap siswa SMAN 12 Jakarta Timur terhadap vaksin Human papillomavirus 

tahun 2016 dan ditinjau dari pandangan Islam. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1. Adakah hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap siswa SMAN 12 

Jakarta Timur terhadap vaksin HPV? 

2. Bagaimana pandangan Islam tentang hubungan tingkat pengetahuan 

dengan sikap siswa SMAN 12 Jakarta Timur terhadap vaksin HPV? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap siswa SMAN 

12 Jakarta Timur terhadap vaksin HPV. 

2. Mengetahui pandangan Islam tentang hubungan tingkat pengetahuan 

dengan sikap siswa SMAN 12 Jakarta Timur terhadap vaksin HPV. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

1. Sumber informasi mengenai hubungan tingkat pengetahuan dan sikap 

siswa SMAN 12 Jakarta Timur sehingga dapat menjadi pertimbangan 

dalam meningkatkan penggunaan vaksin HPV dikalangan remaja. 

2. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Sumber informasi mengenai pandangan Islam tentang hubungan 

tingkat pengetahuan dan sikap siswa SMAN 12 Jakarta Timur terhadap 

vaksin HPV. 

 

1.5.2 Manfaat metodologik  

Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademis dalam melaksanakan 

penelitian. 

 

1.5.3 Manfaat Aplikatif  

1.5.3.1 Manfaat bagi umum 

Menambah wawasan dan pemahaman siswa mengenai vaksin HPV 

serta pandangan Islam terhadap vaksin HPV. 

 

1.5.3.2 Manfaat bagi institusi  

1. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya 

agar dapat mengembangkan penelitian hubungan tingkat pengetahuan 

dan sikap terhadap vaksin HPV lebih baik lagi. 
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2. Menambahkan koleksi bahan pembelajaran di Universitas YARSI 

Jakarta. 

 

1.5.3.3 Manfaat bagi peneliti 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan 

penelitian. 

2. Menambah pengetahuan mengenai hubungan tingkat pengetahuan 

dengan sikap terhadap vaksin HPV. 

3. Menambah pengetahuan mengenai pandangan Islam hubungan tingkat 

pengetahuan dan sikap siswa SMAN 12 Jakarta Timur terhadap vaksin 

HPV. 

4. Dapat memenuhi persyaratan tugas akhir mahasiswa S1 Fakultas 

Kedoteran Universitas YARSI sebagai salah satu syarat kelulusan 

untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran umum.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


