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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, mendefinisikan 

kesehatan adalah suatu kondisi sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual 

yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif baik sosial maupun 

ekonomis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu 

unsur kesejahteraan yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. 

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin hak-hak kesehatan masyarakat 

melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

 Salah satu dari tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya 

umur harapan hidup. Dampak meningkatnya umur harapan hidup adalah 

terjadinya perubahan struktur umur penduduk menjadi ke struktur umur penduduk 

tua. Sehingga mengakibatkan terjadinya pergesaran pola penyakit serta tingkat 

kesehatan masyarakat dengan determinan yang mempengaruhinya. Penyakit 

infeksius yang awalnya berada di urutan penyakit teratas, secara perlahan-lahan 

mengalami pergesaran dan digantikan oleh penyakit non infeksi atau disebut juga 

sebagai penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes melitus, hipertensi dan 

lainnya (Wahyuni,dkk., 2009). 
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 Kanker dianggap sebagai salah satu penyakit non infeksi yang menjadi 

momok di kalangan masyarakat baik dunia maupun Indonesia. Kanker diibaratkan 

sebagai “silent killer” atau juga disebut dengan pembunuh diam-diam 

dikarenakan para penderita tidak mengalami gejala pada awal kemunculan. Rata-

rata para penderita akan mengeluhkan tanda dan gejala ketika memasuki stadium 

lanjut (Adejulaestari, 2010). Kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan 

oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang abnormal dan tidak terkendali. Sel-

sel kanker akan berkembang dengan cepat dan tidak terkendali serta akan terus 

membelah diri dan selanjutnya masuk ke jaringan sekitar dan terus menyebar 

melalui jaringan ikat, darah dan daerah-daerah penting serta saraf tulang belakang 

(Mangan, 2005). 

 Penyakit kanker merupakan penyakit non infeksi penyebab kematian 

nomor dua di dunia setelah penyakit kardiovaskuler, yakni sebesar 13%.  Setiap 

tahun insiden kanker semakin meningkat. Insiden kanker meningkat dari 12,7 juta 

kasus pada tahun 2008 menjadi 14,1 juta kasus pada tahun 2012 (WHO, 2013). 

Sedangkan jumlah kematian akibat kanker pada tahun 2008 sebesar 7,6 juta 

menjadi 8,2 juta pada tahun 2012. Pada tahun 2030 diperkirakan insiden kanker 

mencapai 26 juta orang dan 17 juta diantaranya meninggal, terlebih untuk negara 

miskin dan negara berkembang kejadiannya akan lebih cepat. Prevalensi penyakit 

kanker di Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi. Prevalensi tumor/kanker di Indonesia sebesar 1,4 per 1.000 penduduk atau 

diperkirakan sekitar 347.792 orang (Riskesdas, 2013).  
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 Kanker dapat menyerang semua organ tubuh manusia, salah satu jenis 

kanker yang menjadi momok bagi masyarakat dunia terutama pada kalangan 

kaum wanita adalah kanker serviks. Kanker serviks merupakan tumor ganas yang 

tumbuh di dalam leher rahim atau serviks yang merupakan organ reproduksi 

wanita yang menjadi pintu masuk ke arah rahim yang terletak diantara uterus 

dengan vagina. Keadaan tersebut biasanya disertai dengan pendarahan dan 

pengeluaran cairan vagina yang abnormal. Kanker serviks disebabkan oleh 

keabnormalan genetika atau sel yang membelah diri secara cepat dan tidak 

terkontrol sehingga membentuk suatu sel kanker yang berpotensial.  

 Pada tahun 2005, kanker serviks merupakan jenis kanker terbanyak di 

dunia dengan urutan nomor dua dunia setelah kanker payudara. Lebih dari 

250.000 penduduk wanita meninggal akibat kanker serviks. Kurang lebih 80% 

kematian akibat kanker serviks terjadi di negara-negara dengan pendapatan dan 

pendidikan yang rendah atau sedang. Sedangkan sekitar 471.000 wanita di seluruh 

dunia mengidap kanker serviks. Pada tahun yang sama terdapat 10.370 kasus baru 

kanker invasif di Amerika terdiagnosis dengan 3.170 pasien diperkirakan 

meninggal akibat kanker serviks (Rasjidi, 2009).  

 Berdasarkan data dari International Agency for Research on Cancer 

(IARC) kanker serviks memiliki insiden rate sebesar 9,7% dan jumlah kematian 

sebesar 9,3% dari seluruh kanker pada wanita di dunia. WHO memperkirakan 

bahwa setiap 2 menit terdapat 1 penduduk wanita di negara berkembang yang 

meninggal akibat kanker serviks. Kanker serviks banyak dijumpai di negara-

negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, India, Bangladesh, Thailand, 
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Vietnam, dan Filiphina. Prevalensi kanker serviks setiap tahun di Indonesia 

meningkat dan menjadi peringkat kedua setelah kanker payudara. Menurut data 

dari Pusdatin, pada tahun 2013 prevalensi penyakit kanker payudara sebesar 0,8 0 00⁄  dan prevalensi kanker serviks sebesar 0,5 0 00⁄  . 

 Berdasarkan data Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Jawa Timur, 

diperkirakan di Indonesia setiap tahunnya terdapat 15.000 kasus baru kanker 

serviks dengan kasus kematian sekitar 8.000. Kasus kanker serviks di Jawa Timur 

meningkat sebesar 35% dari 818 kasus pada tahun 2011, menjadi 937 kasus pada 

tahun 2012 dengan angka kematian meningkat 15% dari 97 kasus kematian 

menjadi 133 kasus kematian pada tahun 2012 (Ardiantofan, 2013). Sedikitnya 

2.800 penduduk Surabaya atau sekitar 0,1 persen dari total penduduk Indonesia 

mengidap kanker setiap tahunnya. Pada tahun 2010, hanya 1.000 penderita kanker 

yang terdeteksi oleh Dinas Kesehatan Surabaya, dari 1.000 penderita kanker, 

23,21% adalah penderita kanker serviks, 16,07% kanker payudara, 15,18% kanker 

paru-paru dan sisanya kanker lain seperti kanker hati dan kanker nasofaring. Pada 

tahun 2015 kanker serviks merupakan penyakit mematikan nomor satu di 

Indonesia. 66,79% penderita kanker serviks berusia antara 35-54 tahun, dan 

sebanyak 44,75% diantaranya sudah mencapai stadium 3 (Hari, 2015). 

 Setiap tahun kejadian kanker serviks dan angka kematian di Indonesia 

semakin meningkat dikarenakan keterlambatan diagnosis dan kurangnya 

pengetahuan wanita mengenai gejala dan ancaman bahaya kanker serviks. 

Sehingga diperlukan suatu upaya penanganan yang sifatnya preventif untuk 

kelompok wanita yang berisiko dan upaya penanganan secara kuratif dan 
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rehabilatif untuk kelompok wanita yang terdiagnosis terkena kanker serviks. Ada 

dua macam strategi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dalam mencegah 

kematian kanker serviks, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. 

Pencegahan primer menekankan pada pendidikan kesehatan untuk menurunkan 

faktor risiko terjadinya kanker serviks, sedangkan pencegahan sekunder 

merupakan deteksi dini kanker serviks melalui pap smear.  

 Berdasarkan segitiga epidemiologi bahwa suatu penyakit terjadi karena 

adanya tiga faktor yang bersumber dari pejamu/host, agen dan lingkungan. Faktor 

risiko kanker serviks yang berasal dari pejamu/host  terdiri dari : karakteristik 

individu (usia, pendidikan, pendapatan, dan sosioekonomi), perilaku seksual (usia 

pertama kali melakukan hubungan seksual, jumlah pasangan seksual, dan 

frekuensi melakukan hubungan seksual), paritas, kontrasepsi (jenis kontrasepsi 

dan lama penggunaan kontrasepsi), kebiasaan merokok, dan sirkumsisi pasangan. 

Faktor risiko yang berasal dari agen adalah infeksi virus HPV (Human Papiloma 

Virus) dan tipe virus herpes lainnya. Sedangkan faktor risiko yang berasal dari 

lingkungan adalah lingkungan fisik dan biolgis. 

 Sebesar 99,7% kanker serviks disebabkan oleh adanya infeksi dari virus 

HPV (Human Papiloma Virus) (Samadi, 2010). Faktor yang dianggap sebagai 

risiko terjadinya kanker serviks selain adanya infeksi virus HPV, yaitu : agen 

infeksius lainnya, seperti Chlamydia trachomatis, hubungan seksual yang 

berisiko, usia, paritas (terkait dengan keadaan saat hamil serta trauma serviks 

berulang pada multipara), kontrasepsi hormonal, riwayat keluarga, dan keadaan 

sosioekonomi (Fatmawati, 2010). Faktor yang dianggap sebagai risiko kanker 
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serviks di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan derajat kesehatan, kekebalan 

tubuh, terutama kebiasaan atau perilaku seksual yang berhubungan erat dengan 

peningkatan prevalensi kanker serviks pada setiap daerah di Indoensia (Dwi, 

2009). 

 Semakin tingginya kejadian dan perkembangan kanker serviks 

mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor risiko 

terjadinya kanker serviks. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Surbakti pada 

tahun 2004, Melva pada tahun 2008, Rasjidi pada tahun 2008, dan lain-lain. 

Penelitian mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks tidak sedikit yang 

menunjukkan hasil yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, 

namun ada juga yang menunjukkan hasil penelitian yang sama. Misalnya, 14 dari 

19 penelitian menyatakan bahwa usia pertama kali melakukan hubungan seksual 

di usia dini merupakan faktor risiko terjadinya kanker serviks, sedangkan sisanya 

menunjukkan hasil bahwa usia pertama kali melakukan hubungan seksual di usia 

dini bukan faktor risiko terjadinya kanker serviks. Adanya perbedaan hasil dari 

berbagai penelitian mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks dapat 

menimbulkan masalah terutama dalam mengkonstruksi teori faktor risiko 

terjadinya kanker serviks atau menjadikan hasil penelitian sebagai landasan 

pengambilan keputusan dalam melakukan intervensi. Sehingga diperlukan sebuah 

penelitian telaah pustaka yang menggunakan suatu metode untuk meringkas 

beberapa penelitian dengan topik pembahasan yang sama, sehingga menghasilkan 

suatu kesimpulan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi META ANALISIS PADA FAKTOR RISIKO TERJADINYA 

KANKER SERVIKS DI INDONESIA

ARYANTI ARDININGRUM



7 
 

 Salah satu bentuk telaah pustaka adalah review litarature atau biasa 

dikenal dengan juga dengan nama review article, overview atau state of the art 

review. Berdasarkan database refrensi American Psychological Association 

PsycINFO mengartikan review literature sebagai proses melalukan sintesis dari 

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya (Cooper dan Hedges, 2010). 

Tujuan melakukan review literature adalah untuk mendapatkan landasan teori 

dalam melakukan pemecahan masalah dalam suatu penelitian dengan cara 

melakukan peninjauan kembali penelitian-penelitian yang berhubungan untuk 

memperoleh kesimpulan yang akurat. Ada beberapa metode dalam review 

literature, yaitu narratiev review, descriptive review, vote counting, dan meta 

analisis. Dari keempat metode review literature, meta analisis merupakan metode 

yang fokus pada pendekatan kuantitatif, yang berfokus pada perhitungan effect 

size (William dan Jun He, 2005).  

 Meta analisis merupakan suatu metode statistik yang bersifat spesifik 

untuk menkombinasikan hasil dari beberapa penelitian primer menjadi suatu 

estimasi tunggal (Green, 2005). Hasil analisis pada penelitian primer digunakan 

untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti. 

Meta analisis diperkenalkan pertama kali oleh Karl Pearson sebagai metode 

penelitian pada tahun 1904. Namun, pada tahun 1970-an meta analisis belum 

berkembang dikarenakan pada tahun 1970-an para peneliti menggunakan 

narrative review sebagai metode dalam melakukan review literature. Namun 

seiring berjalannya waktu, pada pertengahan tahun 1980 sampai 1990 an, para 

peneliti mulai berpindah menggunakan metode meta analisis dalam melakukan 
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review literature (Borenstein, dkk., 2009). Tepatnya setelah Glass 

memperkenalkan meta analisis pada tahun 1976 sebagai bagian dari teknik 

analisis statistika yang mengkombinasikan berbagai hasil penelitian primer 

dengan tujuan untuk melakukan integrasi hasil penelitian atau penarikan 

kesimpulan (King, William dan Jun Hee, 2005), metode analisis mulai 

berkembang pesat. Dilaporkan oleh The Cochrane Collaboration pada tahun 2009 

terdapat 3700 penelitian mengenai meta analisis di bidang pelayanan kesehatan 

termasuk sakit kepala, kanker, alergi, penyakit kardiovaskular, pencegahan 

penyakit dan depresi (Borenstein, dkk., 2009). 

 Kelebihan meta analisis adalah memberikan summary of effect evidence 

bagi peneliti dan pembuat keputusan yang tidak memiliki banyak waktu untuk 

mencari berbagai bukti primer yang jumlahnya sangat banyak dan menelaahnya 

satu-persatu dalam melakukan review literature (Green, 2005). Sampel dari 

masing-masing penelitian primer yang telah dikombinasikan melalui metode meta 

analisis secara keseluruhan menjadi lebih besar dan mampu meningkatkan 

kekuatan statistik (statistical power) dari analisis begitu pula presisi dari estimasi 

(Akobeng, 2005). Meta analisis mampu mengatasi terjadinya bias yang 

berhubungan dengan desain trial dalam ukuran sampel yang kecil, dikarenakan 

pada penelitian yang ukuran sampelnya kecil, kekuatan statistik tidak cukup kuat 

dalam mengatasi variasi karena peluang apabila efek observasi tidak terlalu besar 

(Green, 2005). 

 Meta analisis mampu meningkatkan kemampuan generalisasi melalui 

pengkombinasian hasil dari beberapa penelitian primer dengan populasi yang 
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bervariasi jika dibandingkan dengan hanya satu penelitian primer dengan ukuran 

sampel yang kecil dan berasal dari satu populasi (Green, 2005). Meta analisis 

dapat diperbarui apabila terdapat penelitian primer terbaru yang dipublikasikan, 

serta membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih 

lanjut (Akobeng, 2005). Tujuan utama meta analisis adalah untuk menghasilkan 

suatu ukuran kuantitatif yang disebut dengan effect size.  

 Effect size adalah sebuah ukuran mengenai besarnya efek, besarnya 

perbedaan maupun hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung atau 

variabel satu dengan variabel lainnya. Effect size dalam meta analisis memungkin 

untuk mengkombinasikan beberapa penelitian primer yang mengangkat topik 

bahasan yang sama dan memiliki jumlah sampel yang berbeda namun memiliki 

variabel bebas dan variabel tergantung yang sama sehingga diperoleh hasil yang 

lebih informatif dan lebih akurat mengenai hubungan antara variabel bebas dan 

variabel tergantung. Ada beberapa macam tipe effect size yang didasarkan pada 

data dikotomi, kontinyu maupun ordinal. Pada penelitian yang datanya merupakan 

data dikotomi, terdapat effect size berupa relaitve risk, odds ratio, dan risk 

difference (Boreinstein, dkk., 2009). Pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menghitung effect size antara lain sebagai berikut : metode Inverse-Variance, 

metode Mantel-Haenszel, dan metode Peto untuk model efek tetap (fixed effect 

model) dan model DerSimnonian Laird untuk model efek random (random effect 

model) (Borenstein, dkk., 2009). Penerapan meta analisis yang baik dan benar 

dapat memberikan informasi baru yang lebih akurat mengenai suatu topik yang 

pernah dibahas dalam penelitian primer. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian yang dilakukan oleh Djannah (2010) mengenai salah satu 

faktor risiko kanker serviks yaitu hubungan aktivitas seksual pada usia dini pada 

pasien kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta menunjukkan hasil 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara hubungan 

seksual pada usia dini dengan kejadian kanker serviks. Penelitian dengan hasil 

yang sama diungkapkan oleh Akbar (2012) bahwa wanita yang melakukan 

hubungan seksual pada usia < 17 tahun merupakan faktor protektif terhadap kasus 

kanker serviks, karena terdapat faktor lain yang lebih berisiko yakni frekuensi 

hubungan seksual dan kebersihan genital. Namun, berdasarkan penelitian para 

ahli, wanita yang melakukan hubungan seksual pada usia < 17 tahun memiliki 

risiko 3 kali lebih besar mengalami kanker serviks daripada wanita yang 

melakukan hubungan seksual pada usia lebih dari 20 tahun. Pada wanita yang 

berusia muda, sel-sel rahim masih belum matang sehingga sel-sel rentan terhadap 

bahan kimia yang dibawa oleh sperma, sehingga dapat terjadi rangsangan sel yang 

tumbuh tidak seimbang dengan sel yang mati yang dapat memicu perubahan sifat 

sel menjadi keganasan atau kanker (Bertiani, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh  Rini (2009) mengenai hubungan paritas 

dengan kejadian kanker serviks pada pasien rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta menyatakan bahwa pasien rawat jalan yang mempunyai paritas > 3 kali 

berisiko untuk terkena kanker serviks 5,5 kali lebih besar daripada pasien yang 

mempunyai paritas < 3 kali. Penelitian yang dilakukan oleh Faqihatus (2009) 
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mengenai faktor risiko karakteristik dan perilaku seskual terhadap kejadian kanker 

serviks di RSAB Muhammadiyah Gresik menatakan bahwa paritas bukan faktor 

risiko terjadinya kanker serviks. 

Menurut Romli, dkk (2002) pemakaian alat kontrasepsi hormonal yang 

dipakai dalam jangka waktu yang lama yakni > 4 tahun dapat meningkatkan risiko 

kanker serviks sebesar 1,5 sampai 2,5 kali. Kontrasepsi hormonal dapat 

meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks dikarenakan alat kontrasepsi yang 

berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara menghentikan 

ovulasi dan menjaga kekentalan lendir serviks sehingga tidak bisa dilalui oleh sel 

sperma. Namun pada beberapa penelitian menyatakan bahwa hubungan antara 

lama pemakaian kontrasepsi hormonal dengan kejadian kankers serviks belum 

jelas.  

Kebiasaan merokok yang dilakukan oleh wanita dapat meningkatkan 

risiko terjadinya kanker serviks sebesar 2 kali daripada yang bukan perokok 

(Rasjidi, 2008). Merokok dapat menyebabkan tubuh terpapar dengan zat-zat 

karsinogen yang terdapat pada rokok dari beberapa hasil penelitian zat-zat 

karsinogenlah yang merusak sel DNA serviks dan memicu perkembangan kanker 

serviks (The American Cancer Society, 2009). Namun berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Arjuna Saputra (2011) mengenai analisis risiko dari faktor-

faktor predisposisi penderita kanker serviks di RSUP H. Adam Malik yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok, jumlah 

pasangan seksual lebih dan lama pemakaian alat kontrasepsi hormonal. 
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Melihat berbagai macam hasil penelitian mengenai faktor risiko 

terjadinya kanker serviks yang berbeda-beda, mendorong peneliti untuk 

menerapkan metode statistik dalam menarik kesimpulan dari beberapa hasil 

penelitian primer, yakni metode meta analisis. Sehingga dengan menggunakan 

meta analisis dapat ditarik sebuah kesimpulan yang lebih akurat dan diperoleh 

paduan beberapa data dalam bentuk kuantitaif. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah  

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang menggunakan 

meta analisis dalam melakukan pengkombinasian dan penarikan kesimpulan dari 

berbagai macam penelitian primer yang menggunakan desain penelitian case 

control mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks di Indonesia. Penarikan 

kesimpulan dari hasil pengkombinasian penelitian menggunakan perhitungan 

effect size. Tipe effect size yang digunakan pada meta analisis mengenai faktor 

risiko terjadinya kanker serviks adalah tipe yang didasarkan pada data dikotom, 

yaitu effect size berupa nilai odds ratio yang merupakan hasil perhitungan 

statistika dari penelitian primer mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks 

di Indonesia. Adapun faktor risiko yang akan dilakukan pengkombinasian dan 

penarikan kesimpulan menggunakan meta analisis adalah usia pertama kali 

melakukan hubungan seksual, jumlah pasangan seksual, paritas, jumlah 

kehamilan, lama kontrasepsi, jenis kontrasepsi, kebiasaan merokok, dan 

sirkumsisi pasangan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi META ANALISIS PADA FAKTOR RISIKO TERJADINYA 

KANKER SERVIKS DI INDONESIA

ARYANTI ARDININGRUM



13 
 

1.3.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian yang menggunakan meta analisis dalam 

melakukan penggabungan dan penarikan kesimpulan dari berbagai macam 

penelitian primer mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks di Indonesia 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kecenderungan hasil penelitian primer mengenai faktor risiko 

terjadinya kanker serviks di Indonesia  yang menggunakan desain studi case 

control? 

2. Bagaimana kecenderungan nilai odds ratio dari masing-masing penelitian 

primer mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks di Indonesia? 

3. Bagaimana kecenderungan hasil dan cara menginterpretasikan hasil 

perhitungan summary effect dan summary effect odds ratio dari 

pengkombinasian penelitian primer mengenai faktor risiko (usia pertama kali 

melakukan hubungan seksual, jumlah pasangan seksual, paritas, lama 

kontrasepsi, jenis kontrasepsi, kebiasaan merokok, dan sirkumsisi pasangan) 

terjadinya kanker serviks di Indonesia menggunakan meta analisis? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menerapkan metode 

meta analisis dengan effect size odds ratio pada berbagai penelitian primer 

mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks di Indonesia, sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan yang lebih akurat. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kecenderungan hasil dari berbagai penelitian primer 

mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks di Indonesia yang 

menggunakan desain penelitiancase control 

2. Menganalisis kecenderungan nilai odds ratio dari masing-masing hasil 

penelitian primer mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks di 

Indonesia 

3. Menginterpretasi dan menganalisis kecenderungan hasil summary effect  dan 

summary effect odds ratio dari pengkombinasian penelitian primer mengenai 

faktor risiko (usia pertama kali melakukan hubungan seksual, jumlah 

pasangan seksual, paritas, lama kontrasepsi, jenis kontrasepsi, kebiasaan 

merokok, dan sirkumsisi pasangan) terjadinya kanker serviks di Indonesia 

menggunakan meta analisis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat untuk mahasiswa 

Mahasiswa mampu mengaplikasikan meta analisis dalam melakukan 

review literature pada beberapa penelitian primer yang membahas topik yang 

sama dan sejenis.  
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1.5.2 Manfaat untuk peneliti lain  

Hasil pengkombinasian dan penarikan kesimpulan penelitian primer 

melaluiperhitungan statistika dengna menggunakan meta analisis dapat dijadikan 

acuan bagi peneliti lain mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks 

 

1.5.3 Manfaat untuk fakultas 

1) Fakultas dapat memanfaatkan hasil pengkombinasian dan penarikan 

kesimpulan dari hasil perhitungan statistika penelitian primer yang membahas 

topik yang sama dan sejenis sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian selajutnya, agar tidak melakukan penelitian yang sama. 

2) Fakultas dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan masukan untuk 

tambahan materi mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks di Indonesia 

 

1.5.4 Manfaat untuk pemerintah 

1) Pemerintah dapat menjadikan acuan hasil meta analisis dalam menerapkan 

kebijakan di bidang kesehatan terutama dalam menentukan metode yang 

tepat dalam melakukan upaya promotif dan preventif untuk mencegah 

semakin meningkatnya kejadian kanker serviks 

2) Pemerintah dapat menjadikan acuan hasil meta analisis dalam menerapkan 

kebijakan di bidang kesehatan terutama dalam menentukan metode yang 

tepat dalam melakukan upaya penanganan kejadian kanker serviks 
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1.5.5 Manfaat untuk Yayasan Kanker 

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam memilih metode yang tepat 

dalam melakukan konseling dan pendekatan terhadap penderita kanker serviks. 

 

1.5.6 Manfaat untuk masyarakat 

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi bagi para pembaca 

terutama bagi kalangan wanita mengenai faktor risiko terjadinya kanker serviks, 

agar dapat melakukan upaya pencegahan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan 

untuk menangani kasus kanker serviks. 
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