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PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
Kankermerupakansalahsatujenispenyakittimbulakibatpertumbuhantidak
seljaringanpadatubuh

yang

kanker.1Kankerpayudaraadalahpertumbuhansel

normal

berubahmenjadisel
yang

abnormal

padasel-

seljaringanpayudara.Sebagianbesarkankerpayudarabermulapadasel-sel

yang

melapisiductal (kankerduktus), beberapajugabermula di lobules (kanker lobular),
sertasebagiankecilbisa bermula di jaringan yang lain.2
MenurutWorld Health Organization,WHOtahun 2013,padatahun 2012 sekitar 8,2
jutakematian yang disebabkanolehkanker di seluruhdunia. Di Asia Tenggara (SEA)
diperkirakan

1,2jutakematianterjadiakibatkankerpadatahun

2012,dandiperkirakanjugakematianakibatkankerakanterusmeningkat.Kankerpayudara
merupakanpenyakitkankertertinggipadawanitadi
yaitusebesar

seluruhduniapadatahun

43,3%dankematianakibatkankerpayudarasebesar

12,9%.

2012
Di

Asia

Tenggara kankerpayudaradankankerleher rahim adalahduajeniskanker yang paling
umumterjadipadawanita,

sedangkankankerparudankankerronggamulutadalahkanker

paling umumterjadipada pria.3
MenurutAmerican Cancer Society, diperkirakan 231,840kasusbarukankerpayudara
invasive

dan

60,290kasustambahandarikankerpayudarain

situdidiagnosisterjadipadawanita di tahun 2015 di AmerikaSerikat. Padatahun 2015,
sekitar

40,290

wanitameninggaldikarenakankankerpayudara.Manakalapadatahun

2015, sekitar2350 laki-laki yang didiagnosadengankankerpayudaradansekitar 440
laki-laki yang meninggaldikarenakandengankanker payudara.4
Berdasarkaninfodatinpusat

data

daninformasiKementerianKesehatan

kankerpayudaramerupakankankerkeduaterbanyakpadawanita
setelahkankerservikspadatahun

2013

di

iaitudenganestimasikira-kira

RI,

Indonesia
61,682
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pasiendidiagnosakankerpayudaradaripada 347,792 pasien yang menderitakanker di
Indonesia.Selainitu, kankerpayudaramerupakanmerupakanjeniskanker yang paling
tinggipadapasien

yang

Tengah,

dirawatinapdirumahsakitseluruhIndoneisa.

JawaTimur,

ProvinsiJawa

danikutiJawa

Barat

memilikiestimasijumlahpasienkankerpayudaraterbesariaitudenganestimasimasingmasing 11,511, 9,688, dan6,701 kasus. Estimasikasus di Provinsi Sumatera Utara
adalahsebanyak 2,682 kasuspadatahun 2013.1
Berdasarkan

data

SistemInformasiRumahSakit

(SIRS)

tahun

2007,

kankerpayudaramenempatiurutanpertamapadapasienrawatinap di seluruh RS di
Indonesia

(16,85%)

denganangkakejadian

26

per

100.000

perempuan,

disusulkankerleherrahim (11,78%) denganangkakejadian 16 per 100.000 perempuan.5
Surveiawal yang dilaksanakanpadabulan April 2016 di InstalasirekammedisRSUP
Haji Adam Malik menemukan 273 orang menderitakankerpayudaratahun 2015 yang
dirawatinap.
Penyebabkankerpayudarabelumdiketahuisecarapastidanhanyabiasditandaipadawanita
yang

mempunyaifaktorrisiko.Faktorrisikokankerpayudaraadalahberdasarkanusia,

riwayatkeluarga

yang

menstruasipertamausiadibawahusia
tahun,riwayatpemberian

12

adamenderitakankerpayudara,
tahunatau

ASI,riwayatparitas,

menopause

obesitas,

diatasumur

alkohol,

55

merokok,

pengunaankontrasepsidalamjangkapanjangsertafaktor genetik yaituterjadimutasipada
gen BRCA1/BRCA2.6
Penelitianmengatakanbahwawanita

yang

tidakmenyusuiakanlebihterserangkankerpayudarakarenawanita

yang

menyusuiakanmengeluarkanhormonprolaktin

yang

akanmenekanpaparanhormonestrogen yang dapatmemicuterjadinyakankerpayudara.
Risikokankermeningkatpadawanita

yang

mengalamiobesitaskarenameningkatnyakadarestrogen

yang

berpengaruhterhadapproliferasijaringan payudara.7Penelitian yang dilakukan di
RSUD

Dr.Soetomotahun

2013

mengatakanbahwawanita

yang
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memakaialatkontrasepsihormonal

>

5

tahunberesikoterkenakankerpayudaradibandingkandenganwanita

yang

memakaialatkontrasepsi<5 tahun. Penelitijugamengatakanbahwaperempuan yang
mengalamiusiamenstruasipertama

kali

padausia

di

bawah<12

tahunberesikoterkenakankerpayudaralebihbesardibandingkanperempuan

yang

mengalamimenstruasipertama kali padausia>12 tahun.8
Gejalaatautanda-tandakankerpayudaraapabilaadabenjolan yang keras di payudara,
bentukputingberubahsepertiretraksiputing, nyeriatauadakeluarcairanataudarah (nipple
dischange)

dariputing,

adaperubahanpadakulitpayudaradiantaranyaberkerutsepertikulitjeruk (Peaud’orange),
melekukkedalam

(dimpling),

ulcus,

terasagataldidaerahputing,

adaluka

di

payudaradanpayudarabisa terasapanasserta memerah.6
Upayapencegahandapatdilakukandengandeteksidiniyaitudenganpemeriksaanpayudara
sendiri

(Breast

Self

Examination)ataupemeriksaanmamografi.Deteksidinidapatmenekanangkakematianse
besar

25-30%.9Kematianakibatkankerdapatdicegahdenganmenghindaridarifaktor-

faktorrisikoterjadinyakanker.
Selaindeteksidinidan

diagnosis

yang

akurat,

pengobatan

yang

efektif,

termasukoperasi,
pemberianobatanalgetikdanperawatanpaliatifdapatmembantumeningkatkansurvival
ratepadapasienkankerdanmengurangipenderitaannya.Pilihanpengobatansepertioperasi
, kemoterapidanradioterapi, disesuaikandengan stadium tumor, jenisdansumberdaya
yang

tersedia.Rencanapengendaliankanker

yang

komprehensifdiperlukanuntukmeningkatkanpencegahandanperawatankanker,
terutama di negara-negaraberpenghasilanrendahdan menengah.3
Bagimenilaigambarankarakteristikpasienkankerpayudara,
pertamadilihatdariumurpasienpertama
didiagnosakankerpayudarakarenaberdasarkanjurnalBugis,

kali
2007

risikomenderitakankerpayudara paling seringditemukanpadakelompokusia 41-50

Universitas Sumatera Utara

4

tahun.10Seterusnyadilihatdaririwayatkeluargayaituwanitadengansatu
darikeluargamenderitakankerpayudaramempunyairisiko

orang
2

kali

gandaakanmenderitakanker
payudara.7Riwayatparitasjugadilihatkarenaberdasarkanpenelitian Rianti, 2012 wanita
yang

melahirkananakpertamanyasetelahumur

29

tahun

(atau

yang

tidakmempunyaianak)
risikoterkenakankersedikitlebihtinggidibandingkandenganwanita
melahirkananakpertamanyasebelumumur

29

yang

11

tahun. Gambaranhistopatologisdan

stadium
kankerpayudarajugaperludilihatbagimenentukanpengobatandanprognosapasien. Dari
hasilpenelitian

yang

dilakukanolehRondonuwutahun

2013

stadiumterbanyakdidapatipadapenderitakankerpayudaraadalah stadium IV sebanyak
63,6%, disusul stadium IIIB sebanyak 35,1%. Gambaranhistopatologimerupakan
parameter pentingdalammendiagnosakankerpayudara.Gambaranhistopatologi yang
paling seringadalahkarsinoma duktal invasif sebanyak
merupakanjeniskanker

yang

paling

97,6%. Karsinoma duktal

seringdijumpaidalamkasusiaitusekitar

80%

dandiikutiolehkarsinoma duktal invasif sekitar 10-15%.2
Berdasarkanlatarbelakang

di

atas,

makaperludilakukanpenelitianuntukmengetahuibagaimanagambarankarakteristikpasie
ndengankankerpayudara

di

RSUP

Haji

Adam

Malik

Medan

tahun

2015.Penelitimemilih RSUP Adam Malik untukmembuatpenelitiankarenaRSUP Haji
Adam Malik merupakanrumahsakitpusatdanrujukantipe A di Kota Medan.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkanuraianlatarbelakang

di

atas,

dapatdirumuskanmasalahpenelitianinibagaimanakahgambarankarakteristikpasiendeng
ankankerpayudara di RSUP Adam Malik, Medan tahun2015?

Universitas Sumatera Utara

5

1.3.TujuanPenelitian
1.3.1 TujuanUmum
Mengetahuigambarankarakteristikpasiendengankankerpayudara di RSUP Haji Adam
Malik, Medantahun 2015.

1.3.2 TujuanKhusus
Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :
1. Mengetahuidistribusifrekuensikankerpayudaraberdasarkan

sosio

demografi

(umur, pendidkan terakhir, pekerjaan) padapenderitakankerpayudara di RSUP
Haji Adam Malik tahun 2015.
2. Mengetahui

distribusi

frekuensi

kankerpayudaraberdasarkanriwayatpenyakitkankerpadakeluargapenderitakankerp
ayudara di RSUP Haji Adam Malik tahun 2015.

3. Mengetahuidistribusifrekuensikankerpayudaraberdasarkankeluhanutamapadapend
eritakankerpayudara di RSUP Haji Adam Malik tahun 2015.
4. Mengetahuidistribusifrekuensikankerpayudaraberdasarkanriwayatparitaspadapend
eritakankerpayudara di RSUP Haji Adam Malik tahun 2015.
5. Mengetahuidistribusifrekuensikankerpayudaraberdasarkan

stadium

klinikpadapenderitakankerpayudara di RSUP Haji Adam Malik tahun 2015.
6. Mengetahuidistribusifrekuensikankerpayudaraberdasarkangambaranhistopatologi
padapenderitakankerpayudara di RSUP Haji Adam Malik tahun 2015.
7. Mengetahuidistribusifrekuensikankerpayudaraberdasarkanpenatalaksanaan
medispadapenderitakankerpayudara di RSUP Haji Adam Malik tahun 2015.
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1.4.ManfaatPenelitian
Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberi manfaatuntuk :
1. Menambah bukti ilmiah mengenai karakteristik penderita kanker
payudara dan gambaran histopatologi pasien di Departemen Obstetri dan
Ginekologi, RSUP H. Adam Malik, Medan.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin mengadakan
penelitian mengenai kanker payudara atau yang ingin meneliti apakah
hasil penelitian ini dapat dijadikan faktor risiko terhadap kanker payudara.
3. Agar peneltian ini dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang
gambaran karakteristik pasien dengan kanker payudara.
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