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ABSTRACT
Cervical cancer is a chronical disease that occurs on woman’s cervix. The
mortality rate of this cancer in Indonesia is around 90 – 100 cases among 100.000
woman per year. Cases of cervical cancer can be influenced by several factors: age,
age at the first sexual intercourse, multiple sex partners, number of marriage, parity,
history of genital disease, and the level of knowledge. The purpose of this research is
to determine the incidence of cervical cancer among the productive-aged woman in
Primary Health Care II of South Denpasar. The study design was a cross sectional
descriptive study. Sampling in this study using a systematic random sampling of
women in reproductive age who done a pap smear in Puskesmas II Denpasar Selatan
as many as 40 WUS. Based on research conducted on WUS in the working area of the
Puskesmas II Denpasar Selatan can be seen that the incidence of cervical cancer was
25%. It show the high incidence of cervical cancer, therefore early detection is needed
especially women in reproductive age.
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serviks, serta penggunaan kontrasepsi oral

Denpasar Selatan dengan jumlah sampel 40

dalam jangka lama (Setyarini, 2009)

WUS yang diambil dengan menggunakan

Puskesmas II Denpasar Selatan merupakan
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pelayanan pap smear dan memiliki klinik
IMS yang sampai saat ini berjalan dengan
baik. Berdasarkan latar belakang diatas,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang kejadian kanker serviks pada WUS
di Puskesmas II Denpasar Selatan.
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METODE
Jenis rancangan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian cross
sectional deskriptif dengan tujuan untuk
mengetahui kejadian kanker serviks pada
WUS

di

Puskesmas

Denpasar

Selatan.

Sampel penelitian ini adalah WUS yang
melakukan pap smear di Puskesmas II

HASIL & DISKUSI
Puskesmas II Denpasar Selatan merupakan
salah satu dari 4 puskesmas di wilayah
Denpasar Selatan yang berlokasi di Jalan
Danau Buyan III Sanur dengan luas wilayah
yaitu ± 13,11 km2 . Jumlah penduduk di
wilayah Puskesmas II Denpasar Selatan

Table 1. Karakteristik Wanita Usia Subur di Puskesmas II Denpasar Selatan.
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sebanyak 43.934 jiwa dengan jumlah WUS

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa

sebanyak 9.697 jiwa.

proporsi kasus kanker serviks lebih tinggi
pada usia >35 tahun. Semakin tua usia

Karakteristik Responden
Berdasarkan tabel 1 kelompok usia > 35
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Table 2. Distribusi Kejadian Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur di Puskesmas II Denpasar Selatan.

sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 7
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pap smear dan menjaga kesehatan organ
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dan usia pertama kali melakukan hubungan
seksual. Apabila responden memiliki jumlah
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