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ABSTRACT
Background: Breast cancer is a malignancy originating from breast
tissue. In Indonesia, the prevalence rate of breast cancer is 0.5% or
around 61,628, and the incidence of breast cancer in Bali reached
0.6% in 2013. The aetiology of breast cancers are multifactorial, and
the main factor is still unknown. This study aims to determine the
prevalence and characteristics of breast cancer patients in the Sanglah
General Hospital oncology surgery clinic.
Methods: This study was a descriptive cross-sectional study. The
sample used was a patient suffering from breast cancer who visited
Sanglah General Hospital’s oncology surgical clinic, both outpatient
and hospitalization in 2016 and was willing to submit informed
consent. Variables assessed in this study were age, education level, jobs,
symptoms, history of breast cancer, the staging of breast cancer, and type
of medication. Data were analyzed using SPSS version 17 for Windows.
Results: The results showed the dominant sociodemographic
characteristics of respondents in the age range 41-50 years as many

as 27 people (42.18%), had an education level equivalent to senior
high school 27 people (42.18%), worked as private employees,
and there were 23 entrepreneurs (35.93%) from 62 samples.
Other characteristics obtained 55 people (85.94%) respondents
experienced initial symptoms of lumps in the breast, 13 people
(20.31%) respondents had a family history of breast cancer. A
total of 13 patients (20.31%) claimed to use herbal medicine, and
7 (10.94%) admitted to undergoing alternative treatment other
than treatment in Sanglah General Hospital, Bali, Indonesia. Only
43.75% decided to seek treatment for their own sake. The majority
of patients, as many as 41 people (64.06%) were diagnosed in
stage III.
Conclusion: People living with Breast cancer at Sanglah Hospital have
a younger age compared to the majority of breast cancer sufferers in
the world. Lack of knowledge of women about breast cancer itself is
one of the causes.
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Latar Belakang: Kanker payudara adalah keganasan yang berasal
dari jaringan payudara. Di Indonesia kanker payudara merupakan
kenker dengan angka prevalensi kejadian 0.5% atau sekitar
61.628 dan kejadian kanker payudara di Bali mencapai 0.6% pada
tahun 2013. Penyebab kanker payudara termasuk multifaktorial yang
belum diketahui penyebab utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui distribusi prevalensi gambaran karakteristik penderita
kanker payudara di poliklinik bedah onkologi RSUP Sanglah.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif
cross-sectional. Sampel yang digunakan merupakan pasien yang
menderita kanker payudara yang mengunjungi poliklinik bedah
onkologi RSUP Sanglah baik rawat jalan maupun rawat inap pada
tahun 2016 dan bersedia mengisi informed consent. Variabel yang
dinilai dalam penelitian ini adalah usia, tingkat pendidikan, pekerjaan,
gejala, riwayat kanker payudara, stadium kanker payudara, dan
jenis pengobatan. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 17 untuk
Windows.

Open access: http://isainsmedis.id/

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan karakteristik sosiodemografi
responden dominan berada pada rentang usia 41-50 tahun sebanyak
27 orang (42,18%), memiliki tingkat pendidikan setara Sekolah
Menengah Atas (SMA) sebanyak 27 orang (42,18%), bekerja sebagai
karyawan swasta dan wiraswasta sebanyak 23 orang (35,93%) dari
62 orang sampel. Karakteristik lain yang diperoleh, sebanyak 55 orang
(85,94%) responden mengalami gejala awal berupa benjolan pada
payudara, responden memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara
sebanyak 13 orang (20,31%). Sebanyak 13 penderita (20,31%) mengaku
menggunakan pengobatan herbal, dan 7 (10,94%) mengaku menjalani
pengobatan alternatif selain pengobatan di RSUP. Hanya sebesar 43,75 %
yang memutuskan berobat karena keinginan sendiri. Mayoritas penderita
terdiagnosis padaa stadium III yaitu sebanyak 41 orang (64,06%).
Kesimpulan: Penderita kanker payudara di RSUP Sanglah memiliki
usia yang lebih muda jika dibandingkan dengan mayoritas penderita
kanker payudara di dunia. Kurangnya pengetahuan wanita terhadap
kanker payudara itu sendiri merupakan salah satu penyebabnya.
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PENDAHULUAN
Kanker merupakan suatu penyakit yang menjadi
ancaman bagi kesehatan masyarakat di seluruh
Negara di dunia. Di Indonesia, peningkatan angka
kejadian kanker cukup meresahkan, salah satunya
adalah kanker payudara. Kanker payudara (Carcinoma mammae) adalah suatu keganasan yang
menyerang kelenjar air susu, saluran kelenjar dan
jaringan penunjang payudara. Kanker payudara
memperlihatkan proliferasi keganasan sel epitel
yang membatasi duktus atau lobus payudara.1
Kanker payudara menduduki peringkat kedua
setelah kanker leher rahim yang menyerang kaum
wanita di seluruh dunia. Menurut GLOBOCAN
2012 angka kejadian kanker payudara tertinggi
di ASEAN dimiliki oleh Indonesia yaitu sebesar
48.998 dan 40.3 per 100.000 wanita (AISR/Age
Standardize Incidence Rate), diikuti oleh Filipina
sebesar 18.327 (47), Thailand 13.653 (29.3) dan
Malaysia sebanyak 5.410 (38.7).2 Di Indonesia
kanker payudara merupakan kanker dengan angka
prevalensi kejadian 0.5% atau sekitar 61.628 dan
prevalensi angka kejadian kanker payudara di Bali
mencapai 0.6% pada tahun 2013.2
Penyebab kanker payudara termasuk multifaktorial yang penyebab utamanya belum diketahui
dengan jelas. Ada beberapa faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kanker payudara,
diantaranya yaitu usia, usia melahirkan anak
pertama, menarche dini, menopause terlambat,
riwayat menderita tumor jinak payudara, riwayat
menyusui, riwayat melahirkan, paparan radiasi
sebelumnya, penggunaan hormon, riwayat keluarga, obesitas, kanker pada salah satu payudara,
konsumsi makanan tinggi lemak, alkohol, perokok,
dan kepadatan payudara.2
Tanda dan gejala kanker payudara seperti
adanya benjolan pada payudara, adanya cairan
atau perubahan dari puting susu, nodul, ataupun
perubahan kulit sekitar payudara. Berdasarkan
hasil penelitian tahun 2009 ditemukan bahwa sebagian besar wanita yang terdiagnosa stadium lanjut
kanker payudara pada awalnya menemukan adanya
benjolan di payudara namun menganggap benjolan
tersebut sebagai satu hal yang biasa saja.2 Tingginya
angka kematian yang disebabkan oleh kanker
payudara disebabkan karena kurangnya kesadaran
penderita akan gejala yang dialami serta pengetahuan yang kurang (71,43%) terkait tanda, pemeriksaan dini dan waktu pemeriksaan dini. Terkait
dengan sikap dalam melakukan pemeriksaan dini
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terdapat hampir 100% mereka yang menderita
stadium lanjut memiliki sikap negatif. Berdasarkan
permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dari penderita kanker payudara di poliklinik
bedah onkologi RSUP Sanglah Denpasar.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan menggunakan desain potong lintang terhadap 64 responden penelitian. Sampel yang digunakan merupakan semua pasien yang menderita
kanker payudara yang mengunjungi poliklinik
bedah onkologi RSUP Sanglah baik rawat jalan
maupun rawat inap pada tahun 2016 dan bersedia
mengisi persetujuan tertulis atau informed consent.
Penelitian ini menggunakan rekam medis dan
wawancara langsung menggunakan kuisioner
yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil
yang didapat selanjutnya diolah dan dipaparkan
berupa tabel distribusi frekuensi, lalu dianalisis
secara deskriptif menggunakan persentase untuk
dapat menggambarkan karakteristik dari penderita kanker payudara di poliklinik bedah onkologi
RSUP Sanglah Denpasar. Adapun variabel yang
dinilai pada penelitian ini adalah karakteristik
sosiodemografis (usia, tingkat Pendidikan, dan jenis
pekerjaan) dan karakteristik responden berdasarkan kusioner (tanda dan gejala awal, riwayat keluarga, riwayat pengobatan, alasan berobat, rentang
waktu berobat, stadium kanker payudara, maupun
metastasis kanker). Seluruh data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan piranti lunak
SPSS versi 17 untuk Windows.

HASIL PENELITIAN
Telah dilakukan analisis data dan diperoleh distribusi proporsi dari penderita kanker payudara
berdasarkan sosiodemografi usia, pendidikan
dan pekerjaan (Tabel 1). Usia penderita kanker
payudaara terbesar beradaa pada rentang usia
41-50 tahun yaitu sebanyak 27 orang (42,18%),
diikuti oleh usia diatas 50 tahun, yakni sebanyak
19 orang (29,68%). Penderita kanker payudara
paling sedikit berasal dari wanita dengan usia
dibawah 30 tahun, yaitu sebanyak 4 orang (6,25%)
(Tabel 1).
Mayoritas penderita kankel payudara memiliki
tingkat pendidikan setara Sekolah Menengah Atas
sebanyak 27 orang (42,18%), diikuti oleh jumlah
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Tabel 1 K
 arakteristik penderita kanker payudara berdasarkan sosiodemografi di Poliklinik
Bedah Onkologi RSUP Sanglah tahun 2016
Variabel

Frekuensi (N=64)

Persentase (%)

<30

4

6,25

30-40

14

21,87

41-50

27

42,18

>50

19

29,68

Tidak Sekolah

7

10,93

Sekolah Dasar

11

17,18

Sekolah Menengah Pertama

12

18,75

Sekolah Menengah Atas

27

42,18

Perguruan Tinggi

7

10,93

Pekerjaan

15

23,43

Pegawai Negeri Sipil

9

10,60

Swasta

23

35,93

Lain-lain

17

26,56

Usia (tahun)

Pendidikan

Ibu Rumah Tangga

Tabel 2 K
 arakteristik penderita kanker payudara di Poliklinik Bedah Onkologi RSUP
Sanglah tahun 2016
Parameter

Frekuensi (N=64)

Persentase (%)

Benjolan atau Penebalan

55

85,94

Perubahan Bentuk dan Ukuran

0

0,00

Kerutan

0

0,00

Keluar Cairan

0

0,00

Nyeri Menetap

2

3,13

Kemerahan atau Bengkak

3

4,69

Retraksi Putting

1

1,56

Gatal, ruam, bersisik

2

3,13

Lainnya

0

0,00

Ada

10

15,62

Tidak

54

84,37

Herbal

13

20,31

Alternatif

7

10,94

Tidak

44

68,75

Disarankan

36

56,25

Sendiri

28

43,75

Segera

15

32,81

Tidak Segera

39

67,19

Tanda dan Gejala Awal

Riwayat Keluarga

Riwayat Pengobatan Lain
Ada

Alasan Berobat

Rentang Waktu
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Tabel 2 Continue
Parameter

Frekuensi (N=64)

Persentase (%)

I

0

0,00

II

13

20,31

III

41

64,06

IV

10

15,62

Ya

2

3,12

Tidak

62

96,88

Stadium

Metastasis

penderita yang memiliki tingkat pendidikan setara
Sekolah Menengah Pertama sebanyak 12 orang
(18,75%). Sedangkan, penderita yang tidak bersekolah memiliki jumlah yang sama dengan penderita yang mengenyam tingkat Perguruan Tinggi,
yakni masing-masing 7 orang (10,93%) (Tabel 1).
Mayoritas penderita bekerja sebagai karyawan
swasta dan wiraswasta, yaitu sebanyak 23 orang
(35,93%), sedangkan jumlah penderita yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
memiliki jumlah terendah yaitu hanya sebanyak
9 oranng (10,60%) (Tabel 1).
Karakteristik penderita kanker payudara
berdasarkan kuesioner yang telah diisi, mayoritas
penderita mengatakan bahwa gejala paling awal
yang mereka rasakan adalah terdapatnya benjolan
pada payudara, yaitu sebanyak 55 orang (85,94%)
dari total 64 responden yang diwawancara.
Sedangkan, hanya terdapat 1 responden (1,56%)
yang mengaku mengalami retraksi atau masuknya
bagian putting susu kearah dalam (Tabel 2).
Riwayat kanker payudara dalam keluarga
merupakan salah satu faktor resiko kanker
payudara. Namun pada hasil wawancara, dari
64 orang hanya sebanyak 13 orang (20,31%)
responden yang mengaku adanya anggota keluarga lain yang memiliki riwayat menderita kanker
payudara (Tabel 2).
Salah satu dari informasi tambahan yang ditanyakan melalui kuisioner ini adalah ada atau tidaknya
pengobatan lain yang dilakukan oleh masing-masing penderita kanker payudara. Pada tabel 2 dapat
terlihat bahwa jumlah penderita yang menjalani
pengobatan selain pengobatan di Rumah Sakit
sebanyak 20 orang, dimana diantaranya 13 penderita (20,31%) mengaku menggunakan pengobatan
herbal, dan 7 (10,94%) sisanya mengaku menjalani
pengobatan alternatif (Tabel 2).
Hanya sebesar 43,75 % dari total 64 responden
atau hanya sekitar 28 orang yang memutuskan berobat karena keinginan sendiri, sedangkan 36 orang
(56,25%) sisanya memutuskan untuk menjalani
pengobatan karena mendapat saran dari orang
186

lain. Jumlah penderita yang segera memeriksakan
diri hanya sebesar 23,43% atau sebanyak 15 orang.
Sedangkan sisanya lebih banyak menunda untuk
melakukan pemeriksaan. Hal ini bisa dilihat dari
mayoritas penderita terdiagnosis padaa stadium
III yaitu sebanyak 41 orang (64,06%) (Tabel 2).

PEMBAHASAN
Pada penelitian ini berdasarkan karakteristik
sosiodemografis mayoritas responden didiagnosis
terkena kanker payudara pada usia 41 – 50 tahun
atau sekitar 30% dari jumlah total responden. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Hartaningsih dan Sudarsa tahun 2013,
bahwa dari 876 kasus kanker payudara di RSUP
Sanglah dari tahun 2002 – 2012 mayoritas usia
penderita kanker payudara berkisar pada rentang
umur 41-50 tahun yaitu sebesar 45,2%.3 Namun
hal berbeda ditemukan pada penderita kanker
payudara di Inggris, dimana mayoritas penderita
yang terdiagnosis pada tahun 2012-2014 berada
pada usia lebih dari 65 tahun yaitu sekitar 48%. Hal
yang sama juga ditemukan pada penderita kanker
payudara di Amerika Serikat dimana puncak
insiden penderita kanker payudara berada pada
usia 70 tahun. Hal tersebut menunjukan adanya
perbedaan antara usia penderita kanker payudara
di Asia khususnya Indonesia dimana mayoritas
penderita kanker payudara berada pada usia yang
terbilang lebih muda yaitu rentang usia 40-50
tahun, sedangkan mayoritas penderita kanker
payudara di Inggris dan Amerika Serikat berada
pada usia tua yaitu diatas 60 tahun.
Ada beberapa penelitian yang mengemukakan beberapa kemungkinan terdapatnya kanker
payudara pada usia lebih muda. Salah satu diantaranya dikemukakkan dalam jurnal penelitian
bahwa wanita dengan mutasi gen BRCA1/2 memiliki kemungkinan lebih besar untuk menderita
kanker payudara pada usia muda jika dibandingkan dengan wanita tanpa mutasi gen. Pada jurnal
tersebut juga dikemukakan bahwa hal yang sama
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ditemukan pada wanita Afrika, dimana mereka
menderita kanker payudara pada usia yang lebih
muda.4 Disamping mutase gen BRCA1/2, beberapa studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa
parameter hematologi seperti neutrophil, limfosit,
platelet, dan lainnya dapat dijadikan rujukan untuk
subtipe kanker payudara maupun untuk memberikan gambaran klinikopatologis.5,6
Penelitian lain yang dilakukan oleh Kim tahun
2015 menunjukkan bahwa wanita di Asia menderita kanker payudara pada usia yang lebih muda
dibandingkan wanita dengan Ras Kaukasian.
Penelitian ini juga menunjukkan tentang distribusi
dari mutasi gen BRCA 1/2 pada wanita asia yang
lebih tinggi dibandingkan dengan wanita dengan
ras kaukasian. Pada kanker payudara early onset
tahun 2012 ditemukan bahwa dari 625 penderita
kanker, ditemukan adanya mutasi gen BRCA pada
53 wanita (8.5%).7 Penelitian lain yang dilakukan
di Malaysia pada tahun 2012, menunjukkan bahwa
dari 100 penderita, ditemukan adanya 17 penderita
yang memiliki mutasi gen BRCA.7
Jika dilihat pada tabel 2, bahwa gejala awal
yang paling sering dialami oleh penderita kanker
payudara adalah benjolan tanpa rasa nyeri (85,94%)
dimana skrining dengan SADARI merupakan salah
satu cara deteksi dini yang tepat dan mudah. Pada
penelitian yang dilakukan di Pakistan, ditemukan
bahwa 39% penyebab keterlambatan pasien untuk
memeriksakan diri adalah karena gejala yang dimiliki dianggap tidak berbahaya, salah satunya adalah
benjolan yang tidak nyeri.8
Namun beberapa penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat
pengetahuan masyarakat tentang SADARI. Salah
satunya dikemukakan pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha. Kurangnya pengetahuan tentang
SADARI juga ditunjukkan dari hasil penelitian
yang dilakukan di RSUP Sanglah dan RS Prima
Medika pada November 2012, bahwa hanya 13%
dari responden yang mengetahui tentang SADARI,
dan hanya 50% dari responden yang tahu tentang
SADARI yang pernah melakukannya.9
Hal itu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
yang dimiliki oleh penderita kanker payudara
tidak serta merta menunjukkan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh penderita tentang kanker
payudara. Selain itu, pada hasil penelitian yang
dapat dilihat pada tabel 2, menunjukkan bahwa
jumlah penderita yang segera memeriksakan
diri setelah menyadari adanya perubahan pada
payudara hanya sebanyak 21 orang atau sekitar
32,81%. Pada salah satu penelitian yang dilakukan di Uganda, mengatakan bahwa secara umum
penderita kanker payudara menunda pemeriksaan
selama 29 bulan.10
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Sedangkan penelitian lain yang dilakukan di
Pakistan menunjukkan bahwa 70% dari responden penelitian datang untuk memeriksakan diri
dalam kurun waktu 1 tahun, dan sisanya sebesar
30% memutuskan untuk datang dalam kurun
waktu 4 tahun. Hal ini terlihat berbeda dengan
penelitian sebelumnya yang dilakukan di Selandia
Baru yang menunjukan bahwa 40% responden
hanya menunda dalam kurun waktu 40 hari. Hal
tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat
kewaspadaan pasien terhadap penyakitnya.11
Keterlambatan pasien dalam memeriksakan diri
juga dapat dilihat dari stadium pasien saat diagnosa
awal. Mayoritas pasien datang memeriksakan diri
ketika sudah berada pada stadium III yaitu sebanyak
41 orang (64,06%). Hal ini sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh yang menunjukkan
bahwa sebanyak 48,2% dari 166 penderita datang
pada stadium III.12 Hal lain yang juga ditemukan
adalah, dari 64 responden, hanya 2 orang yang
mengaku memiliki gejala mestastasis.
Tentunya keterlambatan pasien datang untuk
memeriksakan diri tidak hanya dipengaruhi oleh
tingkat pengetahuan saja. Ada berbagai macam
faktor yang memengaruhi keputusan pasien
untuk datang memeriksakan diri. Sebagian besar
responden di RSUP Sanglah mengatakan bahwa
mereka sebenarnya telah menyadari adanya perubahan yang terjadi pada payudara, namun karena
beberapa alasan tertentu akhirnya memutuskan
untuk menunda pemeriksaan dan pengobatan.
Penelitian yang dilakukan oleh Clegg di Ghana
tahun 2009 menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan pasien untuk dating memeriksakan diri
ke pelayanan kesehatan adalah konsultasi medis
sebelumnya, ketidakpedulian terhadap kondisi
diri, takut akan operasi, penggunaan CAM, ketidakmampuan finansial, dan keyakinan atau budaya.13
Faktor lainnya adalah biaya. Namun jika dilihat dari mayoritas pekerjaan yang dimiliki oleh
responden adalah karyawan swasta dan wiraswasta
yaitu sebanyak 35,96%. Terlebih lagi menurut
survei Kesehatan Dasar tahun 2013, Bali merupakan daerah dengan kepemilikan jaminan kesehatan
terbesar kedua setelah Aceh.
Faktor yang sebenarnya tidak boleh dilupakan
adalah budaya. Bali merupakan daerah yang sangat
kental akan budaya. Hal ini tentunya memengaruhi
persepsi masyarakat terhadap pengobatan suatu
penyakit, kanker payudara khususnya. Sebagian
besar responden mengungkapkan bahwa salah
satu alasan menunda pengobatan adalah kepercayaan terhadap hal spiritual, selain itu ketakutan
akan tindakan pengobatan juga merupakan faktor
penyebab sebagian besar responden memutuskan
untuk menunda pengobatan ke Rumah Sakit.
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Pada hasil penelitian yang tertera dalam Tabel 2
terlihat bahwa sebanyak 20 orang responden
memutuskan untuk menjalani pengobatan non
medis terlebih dahulu. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan
sebelumnya di RSUP Sanglah dimana sebanyak
46% dari penderita yang menjadi subjek penelitian
mengaku pernah mencoba menjalani pengobatan
alternatif sebelum akhirnya memutuskan untuk
memeriksakan diri ke RSUP Sanglah.3,9 Memang
seakan terdapat adanya penurunan penggunaan
CAM pada penderita kanker payudara di RSUP
Sanglah. Hal ini dapat berarti adanya peningkatn
kesadaran masyarakat akan pengobatan kanker
payudara. Namun hal tersebut juga dapat diasumsikkan bahwa masih banyak pasien yang menyembunyikan tentang penggunaan CAM pada petugas
kesehatan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh
Erkeu di Etiopia, dilaporkan bahwa tingkat penggunaan CAM yang tinggi namun dilakukan secara
sembunyi-sembunyi.14
Pada penelitian ini, memang tidak ditanyakan
tentang alasan responden memilih CAM sebagai
pengobatan terlebih dahulu sebelum memutuskan
untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Namun
pada penelitian yang dilakukan sebelumnya di
RSUP sanglah, ditemukan ada beberapa alasan yang
dikemukakan oleh penderita kanker payudara.
Alasan yang paling sering diutarakan adalah
pasien memilih CAM sebagai pengobatan untuk
menghindari operasi dan kemoterapi, hal lain yang
menjadi alasan pemilihan CAM sebagai pengobatan adalah ketika pasien merasa telah menjalani
pengobatan konvensional tapi tak kunjung sembuh,
dan beberapa pasien juga mengaku lebih percaya
terhadap pengobataan alternatif atau tradisional.

dahulu sebelum memeriksakan diri ke pelayanan
kesehatan.
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