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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini, masalah kesehatan menjadi topik yang sangat penting. Hal tersebut 

tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat pada umumnya. Masalah kesehatan 

dapat terjadi pada kalangan usia, dari usia muda hingga usia tua; laki-laki maupun 

perempuan; serta tidak mengenal perbedaan ras, agama, dan lain-lain. Masalah 

kesehatan dapat tumbuh dari berbagai penyebab, salah satunya adalah perubahan 

fungsi di dalam tubuh, baik fisiologis maupun anatomi, tidak mengherankan jika 

kita terus-menerus dihadapkan pada tekanan dan tuntutan kita akan dapat mudah 

terserang penyakit. 

Penyakit yang sering dijumpai saat ini adalah penyakit yang kronis dan 

cenderung dapat menyebabkan kematian. Contohnya, penyakit kanker dan jantung 

(Depkes, 2011). WHO dan Bank Dunia (2005), memperkirakan setiap tahun, 12 

juta orang di seluruh dunia menderita kanker dan 7,6 juta di antaranya meninggal 

dunia. Jika tidak dikendalikan, diperkirakan 26 juta orang akan menderita kanker 

dan 17 juta meninggal karena kanker pada tahun 2030. Ironisnya, kejadian ini 

akan terjadi lebih cepat di negara miskin dan berkembang (International Union 

Against Cancer /UICC, 2009 dalam Depkes, 2011). Kanker yang paling banyak 

terjadi di Indonesia adalah kanker payudara dan kanker serviks dengan pravelansi 

kanker payudara dengan angka kejadian 26 per 100.000 perempuan, disusul 

kanker leher rahim dengan 16 per 100.000 perempuan (Depkes, 2011). 
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Menurut American Cancer Society, kanker payudara adalah sekelompok sel 

yang tidak normal pada payudara yang terus menerus tumbuh berlipat ganda. 

Kemudian sel-sel tersebut membentuk benjolan pada payudara. Apabila sel-sel 

kanker tersebut tidak terontrol atau tidak dibuang, maka sel-sel dapat menyebar ke 

bagian- bagian tubuh yang lain, yang nantinya dapat menyebabkan kematian 

(www.cancer.org). Penyakit kanker payudara di dominasi oleh usia 40-50 tahun, 

namun seiring berjalannya waktu, penderita kanker payudara mulai merambah 

pada usia muda, yaitu usia 19 tahun (sumber RS. Onkologi Surabaya).  

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya, angka penderita 

kanker payudara di Kota Surabaya semakin meningkat. Jika tahun 2007, jumlah 

penderita mencapai 188 orang pasien. Tahun berikutnya 2008, angkanya  

bertambah menjadi 363 orang. Sementara di tahun 2010 ada penderita kanker 

payudara mencapai 564 orang. Sedangkan memasuki tahun 2011, posisi enam 

bulan pertama (Januari-Juni) sudah sekitar 232 orang (Surabaya Post, 17 Oktober 

2011). Survey serupa juga dilakukan oleh WHO, WHO mengatakan bahwa 8-9 

persen wanita akan mengalami kanker payudara. Setiap tahun, 250.000 kasus baru 

kanker payudara terdiagnosa di Eropa dan sekitar 175.000 kasus berada di 

Amerika serikat. Kanker payudara dapat mengakibatkan kematian. Setiap tahun, 

sekitar 44.000 pasien meninggal karena penyakit ini (Jawa Pos, 2011).  

Tingginya jumlah penderita kanker payudara di Indonesia, disebabkan 

karena perubahaan gaya hidup masyarakatnya. Salah satu faktor risiko yang 

menyebabkan tingginya kejadian kanker di Indonesia yaitu prevalensi merokok 

23,7%, obesitas umum penduduk berusia ≥ 15 tahun pada laki-laki 13,9% dan 
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pada perempuan 23,8%. Prevalensi kurang konsumsi buah dan sayur  93,6%, 

konsumsi makanan diawetkan 6,3%, makanan berlemak 12,8%, dan makanan 

dengan penyedap 77,8%. Sedangkan prevalensi kurang aktivitas fisik sebesar 

48,2% (data Riskesdas tahun 2007, dalam Depkes, 2011). 

Seorang yang telah di-diagnosis menderita penyakit kanker payudara akan 

mengalami berbagai macam emosi negatif atau tindakan pada penyakit yang di 

deritanya, seperti menarik diri dari lingkungan sekitar, mengkonsumsi obat- 

obatan untuk menenangkan diri. Beberapa penderita juga menolak operasi, 

melanjutkan kemoterapi, atau tidak berobat sehingga dapat memperparah 

keadaanya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa penderita yang 

tidak menjalani kemoterapi sebanyak 15% yang dapat mengakibatkan kualitas 

hasil yang sangat kurang. (Chan, A.F., & Haber, S.B., 2007). Oleh karena itu, 

pengobatan dan treatment sangat bermanfaat bagi kesembuhan penyakit yang di 

deritanya. 

Selain obat-obatan serta treatment yang ada, penderita yang menginginkan 

kesembuhan rela mencari berbagai macam cara pengobatan untuk mengobati 

penyakit kanker payudara, inilah yang disebut dengan perilaku pencarian 

pengobatan. Perilaku pencarian pengobatan menurut Notoatmodjo dibagi menjadi 

4, yaitu mencari pengobatan modern, pengobatan tradisional, tidak melakukan 

apa-apa (no action), dan mengobati sendiri (self treatment). 
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Pengobatan modern seperti mendatangi pelayanan kesehatan modern serta 

mempercayakan pemeliharaan kesehatan kepada seorang ahli kesehatan 

profesional, seperti dokter di rumah sakit, puskesmas atau posyandu. Jawa Timur 

yang memiliki 45.062 posyandu mulai menggalakan posyandu sebagai 

penanganan kanker untuk masyarakat di tingkat bawah, hal ini dikarenakan 

penderita kanker di Jawa Timur mencapai 0,1 persen dari total penduduk di jawa 

Timur, dan penderita yang paling tinggi ialah kanker payudara dan kanker serviks 

(Jawa Pos, 2011). Namun, beberapa orang juga mendatangi dan mempercayakan 

pemeliharaan kesehatan pada non-medis atau biasa disebut dengan media 

alternatif, seperti dukun. Serta ada pula yang mempercayakan pada pengobatan 

tradisional seperti jamu-jamu. Semua usaha yang dilakukan tersebut dilakukan 

dengan harapan serta optimis yang tinggi agar penyakit kanker payudara tersebut 

dapat disembuhkan.  

Menurut penelitian sebelumnya, perilaku pencarian pengobatan dipengaruhi 

karena adanya interaksi yang kompleks dan holistik dari individu dengan 

lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti adanya peran keluarga yang 

mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan penderita. (Chusairi,A & Hartini, 

Nurul. 2003: 30). Hal tersebut yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk 

mencari pengobatan. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan, yaitu faktor internal dan eksternal 

penderita, seperti kepercayaan, dorongan spiritual, keyakinan, kondisi keuangan 

serta budaya yang selama ini dipakai dalam mencari pengobatan. Helman (1990) 

juga menunjukkan bahwa latar belakang budaya memiliki pengaruh penting pada 
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banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk keyakinan mereka, perilaku, 

persepsi, emosi dan sikap untuk penyakit yang memiliki arti penting bagi 

kesehatan.  

Menurut Notoatmodjo (2010: 107) tidak semuanya penderita yang sudah 

terdiagnosis suatu penyakit akan bertindak mencari pengobatan, namun ada pula 

respon penderita tidak melakukan kegiatan apa-apa (no action), mereka 

beranggapan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, serta 

mereka beranggapan bahwa tanpa bertindak apapun gejala yang di deritanya akan 

lenyap dengan sendirinya. Selain alasan tersebut, alasan untuk takut pergi ke 

rumah sakit, tidak memiliki biaya, dan lain-lain menjadikan perilaku pencarian 

pengobatan tidak berjalan. Seperti yang terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah, 

terdapat nenek yang bernama Rajem (75) ia telah di diagnosis oleh dokter 

menderita kanker payudara sejak berumur 45 tahun, namun sampai 30 tahun 

lamanya, beliau tidak melakukan tindakan apapun terhadap penyakit yang beliau 

derita, Rajem juga menolak untuk di operasi, beliau pasrah menerima ini semua 

dengan keadaan pasrah dan ikhlas karena usia Rajem sudah tua serta tidak 

memiliki uang untuk berobat (www.jatengprov.go.id). Dalam upaya 

penanggulangan penyakit, umumnya penduduk di daerah pedesaan Jawa Tengah 

memilih  pengobatan sendiri bila sakit untuk tingkat keparahan ringan, 

pengobatan medis untuk tingkat keparahan  sedang, dan pengobat tradisional 

untuk tingkat keparahan berat (Kasniyah, 1983, dalam Handayani, Rini,et.al 

(2008)). Menurut penelitian yang dilakukan Pogalad, Meikel (2008) masyarakat 

Gorontalo yang mencari pengobatan di puskesmas sebanyak 17,50%, mencari 
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pengobatan ke dokter 3,75%, pengobatan di rumah sakit sebanyak 3,75%, mencari 

pengobatan  tradisional sebesar 11,25%, dan penderita yang tidak melakukan 

tindakan apa- apa sebanyak 2,50%. Tindakan mengobati sendiri (self treatment) 

juga termasuk dalam tindakan mencari pengobatan, alasan seseorang mengobati 

sendiri ialah karena orang tersebut sudah percaya kepada diri sendiri, dan sudah 

merasa bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu usaha pengobatan sendiri sudah 

dapat mendatangkan kesembuhan. Pengobatan sendiri ini dapat berupa seperti 

membeli obat yang dibeli bebas di warung atau apotek. Presentase tindakan 

pengobatan sendiri yang dilakukan di perkotaan sebesar 63,58% sementara di 

pedesaan sebanyak 66,03% (Departemen Kesehatan, 2007). 

 Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2003 menunjukkan bahwa penduduk 

Indonesia yang mengeluh sakit selama satu bulan sebelum survei dilakukan 

sebesar 23,92%. Perilaku pencarian pengobatan rawat jalan yang dilakukan oleh 

penduduk Indonesia yang mengeluh sakit 33,11% memilih berobat jalan ke 

puskesmas, sisanya melakukan pengobatan sendiri, pengobatan medis, pengobat 

tradisional dan tidak berobat (BPS, 2003). Menurut data dari profil kesehatan 

Indonesia pada tahun 2007, presentase perilaku mencari pengobatan antara 

masyarakat pedesaan dan perkotaan meliputi penggunaan obat modern, obat 

tradisional, dan obat lainnya. Untuk penggunaan obat modern sangat tinggi 

sebesar 88,59 %, sedangkan penggunaan obat tradisional 28,12%, dan obat 

lainnya 8,32%. Sekitar 7% penderita kanker mengkonsumsi obat-obatan herbal, 

serta 28% penderita percaya bahwa pengobatan secara tradisional tersebut dapat 

menyembuhkannya (Damery, S.L , dkk (2009)), begitupun bagi orang Cina, 
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pengobatan secara modern (obat-obatan) merupakan pengobatan yang sangat 

efektif dan kuat, namun berbahaya bagi tubuh, dikarenakan ada efek samping dari 

obat yang dikonsumsi. Sebaliknya, masyarakat barat memandang bahwa 

pengobatan Cina atau tradisional merupakan pengobatan yang lama dan tidak 

terlihat langsung penyembuhan yang dirasakan  (Kwok & Sullivan,  2007).  

Namun, obat tradisional harus terus di kembangkan, karena penggunaan obat 

tradisional merupakan bahan dari alam (Djoko, H., 1995).  

Berdasarkan sumber dari RSUD Ibnu Sina Gresik, rata-rata penderita yang 

berobat tersebut melakukan pengobatan kombinasi, yang artinya selain melakukan 

pengobatan di rumah sakit yaitu pengobatan modern, penderita juga melakukan 

pengobatan yang bersifat tradisional, hal tersebut menurut wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan penderita kanker payudara di RSUD Ibnu Sina Gresik 

agar pengobatan yang penderita lakukan dapat maksimal.  

Keadaan  yang terjadi di China tersebut  peran motivasi, efikasi diri, dan 

kepercayaan diri merupakan bagian penting dari perilaku pencarian pengobatan 

(Rosenstock, 1990). Efikasi diri ialah keyakinan tentang kemampuan untuk 

melakukan suatu tindakan yang diharapkan, efikasi diri juga yang 

melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mengontrol 

kondisi tertentu (Bandura, 1994). Untuk itu peran serta efikasi diri juga diperlukan 

dalam perilaku pencarian pengobatan. Menurut Bandura, perempuan dengan 

efikasi diri yang tinggi, hasil yang ditimbulkan dari perilaku kesehatan dan 

motivasi mereka juga tinggi untuk melakukan suatu tindakan, seperti mencari 

pengobatan untuk kesembuhan (Bandura, 1986 dalam Febriana, 2009:9 ). Efikasi 
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diri juga dapat membuat individu memiliki perasaan, pikiran, dan tindakan yang 

berbeda dari yang lain (Corner, 1995). Efikasi diri akan mempengaruhi pola pikir 

dan dapat mengubah pola sikap seseorang sehingga dapat melakukan suatu 

tindakan (Febriana, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Al- Qutab, R., dkk (2011) menyatakan 

bahwa efikasi diri sangat berperan terhadap proses pencarian pengobatan. Hal 

tersebut juga terjadi di Iceland mengemukakan bahwa bukan hanya perilaku 

kesehatan yang berbeda, keyakinan atau efikasi diri juga berpengaruh terhadap 

bagaimana seseorang bertindak untuk kesehatan pribadi dan mengenai mind set 

perilaku kesehatan (Pálsdóttir, Ágústa. 2008). Efikasi diri sangat berperan 

terhadap bagaimana orang tersebut berperilaku sehat, seperti halnya untuk 

pencarian pengobatan agar penderita dapat sembuh atau meminimalkan sel-sel 

kanker payudara. 

II. Identifikasi Masalah 

Kanker payudara merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan 

mematikan. Di Amerika Serikat sekitar 44.000 perempuan meninggal setiap tahun 

karena penyakit ini (Jawa Pos, 2011), hal ini tidak terlepas dari gaya hidup 

masyarakat jaman sekarang, yang cenderung menyukai hal-hal yang berbau 

instan. Menurut teori Kubler- Ross, seseorang yang telah terdiagnosis tersebut 

masuk dalam tahapan  bargaining, dimana biasanya penderita sudah tenang dalam 

menyikapi penyakit ia derita, sehingga ia akan melakukan dan mencari 

pengobatan agar ia dapat memperoleh kesembuhan. 
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Perilaku pencarian pengobatan disini diartikan sebagai mencari pengobatan 

ke fasilitas-fasilitas pengobatan tradisional, pengobatan ke fasilitas-fasilitas 

modern, mengobati sendiri (self treatment), dan no action. Pada fasilitas 

pengobatan tradisional disini seperti dukun, pijat alternatif. Sementara pada 

pengobatan fasilitas modern ialah mencari pengobatan ke rumah sakit ataupun 

lembaga-lembaga kesehatan (Notoatmodjo, 2010: 108). Tindakan mengobati 

sendiri disini  lebih berdasarkan pengalaman yang lalu atas usaha pengobatan 

yang dilakukan. Namun, tidak semua penderita ketika sudah terdiagnosis penyakit 

kanker payudara akan segera melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan data di 

lapangan, terdapat penderita yang tidak melakukan tindakan (no action) apapun 

terhadap penyakitnya tersebut, mereka berpendapat bahwa tidak ada gunanya ia 

untuk berobat karena usia penderita mulai menua dan kendala tidak memilki biaya 

menjadi hambatan penting dalam perilaku pencarian pengobatan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Notosiswoyo dan Riyasa (2004) 

mengenai karakteristik penderita kanker payudara yang mencari pengobatan 

pengobatan tradisional, seseorang mencari pengobatan tradisional berkisar umur 

46- 55 tahun, penghasilan keluarga antara Rp 200.000- Rp 500.000, dan sudah 

mengalami stadium III kanker payudara, menurut penelitian tersebut, penderita 

pada umumnya baru menyadari ketika dirinya ter-diagnosis penyakit kanker 

payudara dan langkah awal yang dicari adalah pengobatan tradisional terlebih 

dahulu, sehingga kembali ke dokter ketika stadiumnya sudah lanjut.  

Sementara itu, hal yang menonjol untuk karakteristik penderita yang 

mencari pengobatan modern adalah rata- rata dari ekonomi menengah ke atas dan 
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memiliki prinsip bahwa pengobatan modern jauh lebih aman karena ditangani 

oleh orang- orang yang berkompeten dan profesional. Menurut sumber dari RS 

Onkologi Surabaya, ketika penderita telah terdiagnosis menderita kanker 

payudara, tidak berapa lama kemudian menginginkan operasi pembedahan, agar 

sel-sel kanker tersebut tidak berkembang. Berbeda pula dengan karakteristik 

penderita yang mengambil tindakan pengobatan sendiri (self treatment), biasanya 

penderita sudah memiliki pengalaman sendiri mengenai penyakitnya serta 

mendatangkan kesembuhan, oleh karena itu tidak diperlukan lagi pencarian 

pengobatan lainnya.  

Penderita yang tidak melakukan apa-apa (no action) juga memiliki 

karakteristik tersendiri, orang yang termasuk pada karakteristik ini adalah 

masyarakat pada ekonomi bawah, yang tidak memiliki uang untuk berobat atau 

orang yang tidak begitu memprioritasikan kesehatan dalam hidupnya. 

Adanya perilaku pencarian pengobatan terjadi karena adanya sikap 

(attitude), sikap sendiri merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, 

komponen pokok sikap itu terdiri dari 3 komponen pokok (Allport, 1954 dalam 

Notoatmodjo 2010: 29), yaitu : keyakinan atau efikasi diri,  ide terhadap objek 

tertentu; evaluasi terhadap objek; kecenderungan untuk bertindak (tend to 

behave). Ketiga komponen tersebut akan menghasilkan suatu perilaku yang 

penting untuk kesehatan.  

Terbentuknya perilaku sehat, begitu pula pencarian pengobatan yang 

terbentuk di dalam individu, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal 
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dan faktor internal. Faktor eksternal disini ialah faktor lingkungan, sosial, 

pengalaman, dan budaya yang terjadi pada individu tersebut. Seperti pada keadaan 

yang terjadi di China, pencarian pengobatan yang dilakukan berdasarkan 

pengalaman turun temurun dari nenek moyang, yang mengatakan bahwa 

pengobatan tradisional lebih berkhasiat daripada pengobatan medis. Selain faktor 

eksternal, terdapat faktor internal yang mempengaruhi perilaku pencarian 

pengobatan. Faktor internal disini seperti persepsi, pengetahuan, efikasi diri,  

keinginan, motivasi, niat, dan sikap (Notoatmodjo, 2003 :33). Peneliti disini 

mengambil peranan efikasi diri untuk diteliti, dikarenakan efikasi diri ditekankan 

pada besarnya kepercayaan terhadap apa yang dapat dilakukan pada berbagai 

situasi (Schartz & Gottman dalam Bandura, 1997) serta efikasi diri mampu 

mengubah pola pikir penderita dan akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk 

bertindak melakukan pencarian pengobatan dari penyakit yang di deritanya. 

Penderita penyakit kanker payudara yang memiliki efikasi diri tinggi maka 

tindakan yang dilakukan, dalam hal ini ialah perilaku pencarian pengobatan akan 

cenderung untuk tinggi, karena dengan efikasi diri yang tinggi, penderita kanker 

payudara memiliki motivasi yang tinggi untuk mencari pengobatan. 

Keberhasilan atau kegagalan penderita dalam proses perilaku pencarian 

pengobatan inilah yang peneliti gunakan untuk melihat efikasi diri pada penderita 

kanker payudara. Apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan perilaku 

pencarian pengobatan pada penderita kanker payudara? 
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1.3     Batasan Masalah 

Untuk mencegah masalah pada penelitian ini melebar, maka pada 

penelitian ini saya fokuskan menjadi faktor-faktor seperti di bawah ini 

1. Penderita kanker payudara adalah seseorang yang terdiagnosis oleh dokter 

memiliki penyakit di organ payudara yang disebabkan oleh adanya sel-sel 

yang tumbuh dan membelah diri lebih cepat daripada sel-sel yang mati, 

sehingga sel-sel membentuk benjolan menjadi lebih besar dan terus 

membesar. Saat benjolan berkembang ukurannya, beberapa sel akan 

berkembang untuk menyingkir dari benjolan tersebut dan pindah kebagian 

tubuh lain melalui aliran darah, yang disebut dengan penyebaran 

(metastatis) kanker dan mulai membentuk benjolan baru di tempat lain 

dalam tubuh (Miller, 2008).Penderita kanker payudara disini adalah 

penderita yang sudah di- diagnosis oleh dokter.  

2. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang 

dimilikinya untuk melaksanakan suatu tindakan yang menghasilkan suatu 

tujuan tertentu (Bandura, 1997). Efikasi diri pada penelitian ini difokuskan 

pada perilaku sehat yaitu perilaku pencarian pengobatan 

3. Perilaku pencarian pengobatan berkaitan dengan pencarian pengobatan 

untuk penyembuhan penyakit yang di derita. Perilaku pencarian pengobatan 

ini seperti mendatangi pelayanan kesehatan modern serta mempercayakan 

pemeliharaan kesehatan kepada seorang ahli kesehatan profesional, seperti 

dokter di rumah sakit, puskesmas atau posyandu dan melakukan pengobatan 

sendiri, baik secara modern maupun tradisional (Notoatmodjo, 2010). 
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Dalam variabel ini peneliti membatasi hanya pada perilaku penderita kanker 

payudara. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini rumusan masalah yang saya ambil dirumuskan dalam 

pertanyaan “adakah hubungan antara efikasi diri dengan perilaku mencari 

pengobatan pada penderita kanker payudara ?” 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji secara empiris hubungan 

antara efikasi diri dengan perilaku pencarian pengobatan pada penderita kanker 

payudara. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

1.6. 1  Manfaat Teoritis   

- Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah 

terhadap kajian psikologi kesehatan dalam kaitannya perilaku mencari 

pengobatan. 

- Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih inovatif, khususnya yang 

terkait dengan pengembangan perilaku sehat, yaitu perilaku mencari 

pengobatan. 
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1.6.2 Manfaat Praktis  

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara 

langsung mengenai aplikasi pengukuran efikasi diri dengan perilaku 

mencari pengobatan. 

- Hasil penelitian yang menyajikan gambaran mengenai hubungan antara 

efikasi diri dengan perilaku mencari pengobatan ini  diharapkan mampu 

menjadi referensi bagi pihak rumah sakit untuk dapat meningkatkan 

pelayanan yang positif antara pasien dengan pekerja di rumah sakit. 

- Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan bagi 

penderita kanker payudara yang terkait dengan perilaku mencari 

pengobatan guna meningkatkan harapan dan semangat hidup penderita 

kanker payudara. 
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