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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.1.1 Penyakit Kanker di Indonesia 

Melihat dari website Yayasan Kanker Indonesia, setiap tahunnya tidak 

kurang dari 15.000 kasus kanker terjadi, dan membuatnya disebut sebagai 

penyakit pembunuh wanita nomor satu di Indonesia. Jumlah data pengidap 

kanker pada tahun 2016 adalah 17,8 juta jiwa dan pada tahun 2017 menjadi 

21,7 juta jiwa. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) pada 

tahun 2030 akan terjadi lonjakan penderita kanker di Indonesia hingga tujuh 

kali lipat. Jumlah penderita kanker yang meninggal pun juga kian 

memprihatinkan dilihat dari peningkatan jumlah pengida/p kanker setiap 

tahunnya. (www.yayasankankerindonesia.com)  

Berdasarkan hasil data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, 

Indonesia merupakan peringkat 3 teratas yang memiliki penyakit kanker 

tertinggi bersama dengan Malaysia dan Singapura. Khususnya Provinsi 

Jawa Tengah di Indonesia yang merupakan salah satu provinsi teratas 

dengan jumlah kasus kanker terbanyak. Penyakit kanker ini tidak terbatas 

pada lanjut usia atau dewasa saja, anak – anak pun juga dapat terjangkit 

penyakit kanker. (www.riskesdas.com) 
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Tabel 1.1. Daftar 5 Besar Provinsi Jumlah Penderita Kanker di 

Indonesia Tahun 2013 

(Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2013 yang di kutip pada 

www.pusdatin.kemkes.go.id) 
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Kanker adalah salah satu penyakit mematikan di Indonesia yang 

memiliki jenis yang bisa dibilang cukup banyak, terdapat lebih dari 20 jenis 

kanker yang ada di Indonesia. World Health Organization (WHO) 

mengelompokkan 6 jenis kanker yang paling berbahaya dengan tingkat 

kematian tertinggi, yaitu : 

1. Kanker Paru – Paru, Trakea dan Bronkus 

2. Kanker Payudara 

3. Kanker Kolorektal (usus) 

4. Kanker Hati 

5. Kanker Serviks 

6. Kanker Prostat 

Soetarti Gondhowiardjo selaku Ketua Komite Penanggulangan Kanker 

Nasional (KPKN) pada saat konferensi pers Peringatan Hari Kanker 

Sedunia, mengatakan bahwa kanker payudara memiliki tingkat kematian 

tertinggi dibandingkan kanker serviks yang angka kejadiannya relatif lebih 

rendah, namun keduanya masih sama – sama menakutkan.  

Melihat dari website health detik, pengobatan penyakit kanker di 

Indonesia selama ini menggunakan metode pembedahan, radioterapi, dan 

kemoterapi. Alat radioterapi sendiri di Indonesia hanya ada sekitar 28 unit. 

Sangat jauh dari kondisi idealnya, yaitu 1 alat untuk 1 juta penduduk dengan 

jumlah penduduk Indonesia yang hampir 250 juta jiwa, setidaknya 

dibutuhkan 250 alat radioterapi. Sedangkan harga 1 alat radioterapi sendiri 

sekitar Rp 15 Milyar. Penyebarannya pun tidak merata ada di semua pulau 

di Indonesia, terbanyak berada di Pulau Jawa dan Sumatera.  

Pasien membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat 

menggunakan alat radioterapi ini karena sedikitnya alat radioterapi yang 

tersedia di setiap rumah sakit. Harga untuk melakukan kemoterapi ini tidak 

bisa dibilang murah karena pasien harus membayar sedikitnya Rp. 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tergantung kelas kamar, tingkat keparahan, 

dan jenis kanker yang dimiliki oleh pasien. Pengobatan kemoterapi ini 

dilakukan 2 kali dalam sebulan. 

Padahal penyakit kanker sendiri sebenarnya masih dapat dicegah sejak 

dini dengan melihat riwayat keluarga apakah pernah ada yang memiliki 

penyakit kanker atau tidak, mengurangi frekuensi makanan berasap atau 

dibakar dan juga makanan yang mengandung bahan pewarna berlebih, 

menghindari alkohol ataupun minuman keras dan juga rokok, 

mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat, rutin berolahraga, dan gaya 
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hidup sehat lainnya. (www.deherba.com). Namun seringkali orang tidak 

memperhatikan kondisi tubuhnya, sehingga mereka tidak sadar bahwa 

mereka memiliki gejala kanker atau bahkan sudah tumbuh kanker di dalam 

tubuh mereka. Hingga pada akhirnya saat mereka akan memeriksakan ke 

dokter, tahapan kanker mereka sudah mencapai stadium II atau lebih. 

1.1.2 Penyakit Kanker di Kota Semarang 

Disisi lain masyarakat juga dapat mendeteksi apakah mereka terkena 

kanker serviks atau tidak melalui beberapa metode seperti melakukan 

imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) atau melakukan Pap Smear atau 

melakukan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Ibu Mutia Galuh selaku 

sekbid kanker bagian Pencegahan dan Pemberantasan (P2P) di Dinas 

Kesehatan kota Semarang mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang 

gencar – gencar nya melakukan kampanye sosial deteksi awal pencegahan 

kanker serviks dengan tes IVA. Hal tersebut dilakukan demi mendukung 

salah satu program pemerintah, ‘Deteksi dini diviksi dengan metode IVA 

kepada Wanita Usia Subur (WUS)’ dimana tiap wilayah diberikan target 

kurang lebih 300 penderita atau 20% nya melakukan tes IVA tiap tahunnya. 

Tes IVA dikhususkan untuk wanita yang sudah menikah atau sudah pernah 

melakukan hubungan seksual. 

Masyarakat lebih diarahkan untuk melakukan tes dengan metode IVA 

daripada metode Pap Smear, karena melakukan tes dengan metode IVA 

lebih mudah dan cepat di dapatkan hasilnya daripada menggunakan metode 

Pap Smear. Hanya dengan melakukan tes IVA masyarakat bisa 

mendapatkan hasil saat itu juga, hanya dengan menunggu sekitar kurang 

lebih 1menit. Sehingga di dapatkan hasil apakah dirinya memiliki IVA positif 

ataupun IVA negatif di dalam dirinya. Sedangkan bila menggunakan metode 

Pap Smear harus menunggu hasilnya jadi sekitar 1 minggu paling cepat. 

Kemudian apabila ingin melakukan tes Pap Smear keesokan paginya, maka 

2 hari sebelum tes tidak boleh melakukan hubungan seksual. Sedangkan 

bila menggunakan tes IVA, pada saat sedang menstruasi ataupun 

malamnya telah melakukan hubungan badan, masih tetap bisa untuk 

melakukan tes IVA.  

 

 

 

 

http://www.deherba.com/
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Tes IVA di kota Semarang sendiri sudah dapat dilakukan di 13 

puskesmas, diantaranya : 

1. Puskesmas Mijen 

2. Puskesmas Bangetayu 

3. Puskesmas Tlogosari Kulon 

4. Puskesmas Sekaran 

5. Puskesmas Halmahera 

6. Puskesmas Karang Ayu 

7. Puskesmas Kedungmundu 

8. Puskesmas Poncol 

9. Puskesmas Lebdosari 

10. Puskesmas Pandanaran 

11. Puskesmas Bulu Lor 

12. Puskesmas Lamper Tengah 

13. Puskesmas Karangdoro 

Dinas kesehatan kota Semarang sendiri sudah seringkali 

melakukan event dengan mengundang pakar kanker serta artis yang 

mendukung atau pernah menderita kanker, namun belum banyak 

masyarakat yang tertarik untuk berperan serta. Pada kenyataannya 

masyarakat di kota Semarang belum ada 10% tiap tahunnya yang 

melakukan tes IVA. Hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian 

masyarakat terhadap diri nya sendiri, terutama masyarakat golongan 

bawah. 

1.1.3 Human Papilloma Virus 

Human Papillon Virus (HPV) adalah virus yang dapat menyebabkan 

tumbuhnya benjolan atau kutil di berbagai bagian tubuh. Virus ini hidup pada  

sel-sel kulit dan memiliki lebih dari 100 jenis. Ada sekitar 60 jenis HPV 

penyebab benjolan yang biasanya menginfeksi bagian – bagian tubuh 

seperti kaki dan tangan, sementara 40 lainnya memicu munculnya benjolan 

pada kelamin. Namun tidak semua HPV dapat menyebabkan kanker, ada 

beberapa jenis HPV yang berbahaya seperti HPV 16 dan HPV 18, yang 

memiliki potensi besar terjadinya kanker serviks. World Health Organisation 

(WHO) memperkirakan sekitar 70% kanker serviks disebabkan oleh kedua 

jenis HPV tersebut. (www.alodokter.com) 

 

 

http://www.alodokter.com/
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Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker dengan peringkat 

tertinggi di Indonesia. Kebanyakan pasien sering terlambat mendapatkan 

penanganan karena pasien datang untuk memeriksakannya setelah stadium 

lanjut. Walaupun belum diketahui pasti penyebab munculnya kanker, namun 

ada beberapa faktor yang dapat memicu tumbuhnya kanker, yaitu riwayat 

keluarga dan tumor jinak, haid di usia terlalu muda, tidak menikah, tidak 

menyusui, alkohol, merokok, stres, dan juga pola makan yang tidak sehat. 

Masyarakat Indonesia sendiri belum secara luas mengerti tentang penyakit 

kanker ini. Demikian juga pencegahan dini terhadap serangan kanker yang 

sangat minim, apalagi di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang 

banyak terpapar berbagai bahan yang dapat menjadi pemicu munculnya 

kanker. 

Dokter Santosa, Sp. P.D.KHOM, FINASIM mengatakan bahwa faktor 

– faktor yang menyebabkan keterlambatan pengobatan maupun 

pencegahan kanker selain penderita berkunjung ke dokter atau rumah sakit 

pada keadaan stadium lanjut yaitu penderita yang takut untuk operasi atau 

kemoterapi dan radiasi, masih lebih percaya dengan pengobatan tradisional 

atau paranormal, tidak percaya bahwa kanker dapat disembuhkan, tidak 

sadar akan penyakit yang di deritanya, sulit dalam hal ekonomi, serta 

kurangnya pemahaman akan pencegahan kanker sejak dini. Padahal 

apabila hal tersebut tidak dihiraukan akan membuat rugi dirinya sendiri.  

Pada masa sekarang ini penderita kanker mulai di dominasi oleh 

wanita usia 20-an tahun. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi 

berbagai pihak, khususnya wanita. Antisipasi serta mengenali kemungkinan 

serangan kanker sedini mungkin sangatlah diperlukan, mengingat kanker 

adalah salah satu penyakit yang berbahaya dan mematikan. Masyarakat 

juga perlu memahami bahwa kanker dapat dicegah melalui deteksi dini. 

Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu 

Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan Tes Pap Smear. Kemudian 

dilanjutkan dengan krioterapi apabila ditemukan IVA positif. Selain itu 

pemerintah juga tengah mengintroduksi vaksin Human Papiloma Virus 

(HPV) untuk mencegah seseorang wanita terserang kanker. 

(www.kemenkesri.com). 
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Dilansir dari profil Kementerian Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 

pada tahun 2010 kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah 

dengan kasus kanker serviks tertinggi, yaitu 2.782 jiwa. Kemudian pada 

tahun 2011 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hingga mencapai 5.155 jiwa. 

Dan dari data terakhir pada tahun 2015 berjumlah 1.202 jiwa. (TP PKK Jawa 

Tengah) 

Menurut Dr. Mirza selaku sekretaris tim kanker RSUP Dr. Kariadi 

Semarang, hal itu dikarenakan 70% penderita selalu datang dalam keadaan 

terlambat. Padahal apabila kanker tersebut masih di stadium I ataupun II 

tingkat kesembuhannya mencapai 85%. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kanker merupakan salah satu penyakit mematikan nomor 1 di Indonesia, 

khususnya di Pulau Jawa dengan jumlah penderita kanker terbanyak. Namun masih 

banyak masyarakat khususnya perempuan yang belum mengerti akan pentingnya 

pemeriksaan secara dini melalui tes IVA dan juga pap smear. Padahal hal tersebut 

sangatlah penting bagi diri mereka. Dalam perancangan kampanye sosial 

Pentingnya Deteksi Dini Pencegahan Kanker Serviks ini, terdapat masalah – 

masalah yang akan dihadapi yaitu : 

- Kurangnya informasi tentang gejala dan penyebab kanker serviks kepada 

masyarakat di kota Semarang. 

- Kurangnya kesadaran masyarakat di kota Semarang terhadap penyakit 

kanker serviks. 

- Pemerataan informasi yang kurang kepada masyarakat di kota Semarang 

akan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.3.1 Batasan Permasalahan 

Batasan permasalahan yang akan dibahas adalah pentingnya deteksi 

dini kanker serviks bagi wanita usia subur di kota Semarang. 

1.3.2 Batasan Wilayah 

Batasan wilayah yang akan menjadi pembahasan adalah Indonesia. 

Sampling responden mengacu pada masyarakat Jawa Tengah khususnya 

kota Semarang 
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1.3.3 Sasaran 

Jenis Kelamin : Perempuan  

Usia  : Usia 20 – 30 tahun (Wanita Usia Subur) 

Golongan : ses C 

Alasan pemilihan sasaran berdasarkan pada usia dimana seorang 

wanita sudah memasuki usia subur dan disarankan sudah melakukan tes 

Inspesi Visual Asam Asetat (IVA). Masyarakat golongan ses C juga kurang 

memiliki pendidikan seperti ses A maupun B, sehingga dibutuhkan perhatian 

lebih. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah kampanye sosial yang informatif dan juga 

menarik untuk mengedukasi wanita usia 20 tahun ke atas di golongan ses C agar 

mereka tertarik dan tergerak untuk melakukan tes IVA. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan campaign  social deteksi awal pencegahan kanker serviks 

untuk  wanita usia subur  adalah untuk menyadarkan para wanita agar lebih peduli 

akan kesehatannya sekaligus mendukung Gerakan Indonesia Sehat 2025. 

Perancangan ini nantinya bagi target sasaran akan menyadarkan serta 

mengajak para wanita usia subur untuk lebih peduli terhadap kesehatannya, dan 

diharapkan dapat mendukung program Gerakan Indonesia Sehat 2025. Serta 

menekan jumlah penderita kanker serviks khususnya di kota Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Bagi peneliti, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

serta pengatasan penyakit kanker 

Sedangkan bagi keilmuan DKV sendiri akan mendapatkan salah satu contoh 

penelitian di bidang kesehatan yang target sasarannya merupakan masyarakat 

golongan ses C yang minim tersentuh. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Kuisioner 

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengoptimalkan desain 

yang akan dibuat dalam perancangan ini. Kuisioner mengambil 100 

responden di Bandarharjo kota Semarang. Kuisioner ini dapat dilakukan 

secara online ataupun tidak. Kusioner ini menjadi sebuah pendekatan 

terhadap target, sehingga desain yang dibuat efektif. 

1.7.2 Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara sebagai data utama 

dengan narasumber dari pakar di bidang kanker. Sehingga di dapatkan 

permasalahan, solusi permasalahan, pencegahan masalah, dan lain 

sebagainya untuk menjadi sumber informasi dalam perancangan ini. 

1.7.3 Video Logging 

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi secara video logging 

kepada target masyarakat yang dituju, dengan mengambil sampling di Jawa 

Tengah, dalam studi kasus ini di daerah Bandarharjo di kota Semarang. 

Untuk mendapatkan data melalui wawancara ke penderita kanker. Sehingga 

di dapatkan data social experiment untuk membantu mengingatkan kaum 

muda agar tidak terkena kanker. 

1.7.4 Studi Literatur 

Metode pengumpulan data dengan melakukan pencarian dari beberapa 

sumber tertulis. Peneliti juga akan membaca dan mempelajari data yang 

didapat dari buku, artikel dan jurnal mengenai permasalahan yang diambil 

sebagai data penunjang dalam pembentukan perancangan ini. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan 

manfaat, lingkup pembahasan, perumusan masalah, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang kerangka berfikir, teori – teori yang menjadi dasar 

penelitian, kajian data yang berhubungan dengan topik pembahasan 

serta studi komparasi yang digunakan sebagai perbandingan. 

BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI 

Berisi tentang analisa dari data yang didapat dan juga strategi 

komunikasi visual yang digunakan untuk memecahkan masalah yang 

ada. 

BAB IV : STRATEGI KREATIF 

Berisi tentang uraian konsep desain visual yang digunakan dalam 

strategi komunikasi visual, seperti logo, desain poster, media sosial dan 

lainnya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan 

rancangan startegi komunikasi visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


