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ABSTRAK

Latar Belakang:Di Indonesia, kanker payudara telah menjadi tumor ganas tertinggi diikuti tumor
ganas leher rahim. Insiden kanker payudara sebesar 100 per 100.000 perempuan. Kejadian kanker
payudara di RSUD Ulin Banjarmasin terjadi peningkatan dari tahun 2015–2016 28% dan dari tahun
2017 sebanyak 37%. Dari hasil penelitian dari tahun 2015 kanker payudara mangalami penurunan
175 kasus, sedangkan tahun 2016 kanker payudara mengalami peningkatan 232 kasus, dan tahun
2017 kanker payudara mengalami peningakatan lagi 298 kasus.
Tujuan:Mengidentifikasi gambaran faktor penyebab pasien kemoterapi kanker payudara di RSUD
Ulin Banjarmasin.
Metode: Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah
semua penderita kanker payudara di Ruang Edelweis RSUD Ulin Banjarmasin pada tahun 2017
sebanyak 298 kasus. Sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling yaitu
mengambil responden yang kebetulan ada (tersedia) yaitu sebanyak 61 orang. Pengumpulan data
menggunakan lembar ceklist.
Hasil:Usia pada kejadian kanker payudara yang terbanyak usia >60 tahun berjumlah 24 orang.Usia
50 tahun sampai dengan 60 tahun berjumlah 13 orang Sedangkan usia 30 tahun sampai 39 tahun
dan usia 40 tahun sampai 49 tahun berjumlah masing-masing 12 orang. Lama perawatan pasien
kemoterapi kanker payudara terbanyak selama 1 hari yaitu 50 orang, sedangkan lama perawatan 2
hari paling rendah yaitu 11 orang.
Simpulan:Usia yang terbanyak >60 tahun yaitu 24 orang. Lama perawatan pasien kemoterapi 1
hari yaitu 50 orang.

Kata Kunci : Kanker Payudara, Lama Perawatan Pasien, Usia.
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LATAR BELAKANG

Kanker payudara adalah kanker pada

jaringan payudara. Ini adalah jenis kanker

paling umum yang diderita kaum wanita.

Kaum pria juga dapat terserang kanker

payudara, walaupun kemungkinannya lebih

kecil dari 1 di antara 1000. Pengobatan yang

paling lazim adalah dengan pembedahan dan

jika perlu dilanjutkan dengan kemoterapi

maupun radiasi(Purwanto, D.J 2013).

Kanker payudara merupakan salah

satu masalah utama kesehatan wanita di

dunia. Di Amerika Serikat, pada tahun 2011

diperkirakan sekitar 192.370 kasus baru

kanker payudara infasif yang didiagnosis pada

wanita, dan 62.280 kasus kanker payudara in

situ (ACS, 2011). Di Indonesia, kanker

payudara telah menjadi tumor ganas tertinggi

diikuti tumor ganas leher rahim. Insiden

kanker payudara sebesar 100 per 100.000

perempuan. Terapi kanker payudara dapat

digolongkan menjadi pembedahan,

radioterapi, kemoterapi dan terapi hormonal

(Tapan, E 2015).

Wanita yang mengalami menstruasi

pertama (menarche) yang usianya <12 tahun

resikonya 1,7 hingga 3,4 kali lebih tinggi dari

pada wanita yang menarche yang datang pada

usia normal atau usia >12 tahun. sedangkan

ada 28 pria yang memiliki resiko terhadap

kanker payudara .

Di Indonesia tahun 2014, insiden

kanker meningkat dari 12,7 juta kasus

menjadi 14,1 juta, dengan jumlah kematian

meningkat dari 7,6 juta orang tahun 2015

menjadi 8,2 juta. Kanker  menjadi  penyebab

kematian  nomor  2  di  dunia  sebesar  13%

setelah penyakit  kardiovaskular  (Kemenkes

RI,  2015).

Kemoterapi adalah proses pengobatan

dengan menggunakan obat-obatan yang

bertujuan untuk menghancurkan atau

memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker.

Efek samping kemoterapi timbul karena obat-

obat kemoterapi tidak hanya menghancurkan

sel sel kanker tetapi juga menyerang sel-sel

sehat, terutama sel-sel yang membelah dengan

cepat.

Mual adalah sensasi mengeluarkan

makanan yang kuat atau ingin muntah.

Sensasi muntah disertai dengan tanda-tanda

otonomik seperti hipersalivas (pengeluaran
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liur yang berlebih), diaforesis, takikardia,

pucat dan takipnea, mual berhubungan erat

dengan terjadinya penyakit anoreksia serta

muntah sedangkan muntah Muntah adalah

suatu respon saluran pencernaan dimana

terjadi pengeluaran makanan yang telah

masuk ke dalam lambung. Muntah ini sendiri

tidak bisa dinyatakan sebagai penyakit

khusus, karena merupakan sertaan ataupun

gejala yang mengikuti berbagai macam

penyakit.

Berdasarkan data yang didapatkan

penelitian yang dilakukan diruang Edelweis

RSUD Ulin Banjarmasin pada tahun 2015

sebanyak 175 kasus, tahun 2016 sebanyak

232 kasus dan tahun 2017 sebanyak 298

kasus.

Berdasarkan data diatas maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian tentang

Gambaran Faktor Penyebab Pasien

Kemoterapi Kanker Payudara di RSUD Ulin

Banjarmasin?

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan

yaitu metode deskriptif. Populasi penelitian

ini adalah semua penderita kanker payudara di

Ruang Edelweis RSUD Ulin Banjarmasin

pada tahun 2017 sebanyak 298 kasus. Sampel

dalam penelitian ini menggunakan accidental

sampling yaitu mengambil responden yang

kebetulan ada (tersedia) yaitu sebanyak 61

orang. Pengumpulan data menggunakan

lembar ceklist.

HASIL

Karakteristik responden dasarkan

usiaKanker Payudara dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan usia Kanker Payudara di

RSUD Ulin BAnjarmasin

Usia/Tahun Frekuensi Persentase

30tahun – 39tahun 12 19,7%

40tahun – 49tahun 12 19,7%

50tahun – 60tahun 13 21,3%

>60tahun 24 39,3%

Total 61 100%

Berdasarkan tabel 1 karakteristik

responden berdasarkan usia kanker payudara,

kanker payudara mayoritaspada usia yang

beresiko >60 tahun dan yang paling terbanyak

berjumlah 24 orang (39,3%).Usia 50 tahun

sampai dengan 60 tahun berjumlah 13 orang

(21,3%). Sedangkan usia 30 tahun sampai 39

tahun berjumlah 12 orang (19,7%), usia 40

tahun sampai 49 tahun berjumlah 12 orang

(19,7%).
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Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Lama perawatan Pasien

Kanker Payudara di RSUD Ulin Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2 karakteristik

responden berdasarkan mayoritas pada Lama

Perawatan Pasien Kanker Payudara yaitu 1

hari paling terbanyak berjumlah 50 orang

(82% ). Sedangkan lama perawatan 2 hari

paling rendah berjumlah 11 orang (18%).

PEMBAHASAN

1. Gambaran Usia yang mengalami kanker

payudara

Dari hasil penelitian dan analisa

yang terjadi pada pasien yang mengalami

kanker payudara di RSUD Ulin

Banjarmasin tahun 2017 terdapat 61

orang dengan penderita kanker payudara,

dengan kelompok usia yang mengalami

kanker payudara banyak terjadi pada usia

berisiko yaitu >60 tahun berjumlah 24

orang (39,3%).

Frekuensi kanker secara umum

meningkat seiring pertambahan usia.

Insiden kanker payudara dapat meningkat

setelah usia 35 tahun. Yang menyatakan

bahwa perempuan berusia 30 tahun

sampai 40 tahun lebih memiliki resiko

terkena kanker payudara dengan

peningkatan tertinggi. Resiko pada

perempuan untuk berkembang kanker

payudara. Yang menemukan kanker

payudara pada usia 15 tahun dan

menemukan kanker payudara pada usia

30 tahun. Menyimpulkan bahwa pasien

kanker payudara berumur diatas 35 tahun

mempunyai peluang yang lebih besar

dibandingkan dengan usia dibawah 35

tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian

(Ni Made Setiawan, 2010) yang

menyimpulkan frekuensi kanker

payudara lebih banyak pada usia lebih 35

tahun. Kecenderungan ini disebabkan

karena perubahan gaya hidup yang

mempengaruhi pola makan dan aktivitas

fisik (Sri Guntari, 2013).

2. Gambaran Lama Perawatan pasien yang

mengalami kanker payudara

Dari hasil penelitian dan analisa

yang terjadi pada lama perawatan pasien

kemoterapi kanker payudara di RSUD

Ulin Banjarmasin tahun 2017 terdapat

Lama Perawatan Pasien Frekuensi Persentase

1 hari 50 82%

2 hari 11 18%

Total 61 100%
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paling banyak 1 hari sejumlah 50 orang

(82%). Hal ini dikarenakan pasien yang

berobat selama 1 hari mayoritas dengan

penatalaksanaan medis kemoterapi,

sedangkan dirawat selama 2 hari

mayoritas stadium dini dengan riwayat

pasien rawat jalan.

Ketika kemoterapi dilakukan,

penderita dapat diminta untuk memakan

obat-obatan tersebut (diberikan secara

oral). Teknik lain yang biasa dilakukan

adalah melalui suntik. Obat-obatan untuk

kemoterapi dapat disuntikan kejaringan

otot atau langsung kedalam pembulu

darah (vena). Teknik lain

pengaplikasikan obat-obatan kemo untuk

terapi kanker adalah melalui alat yang

disebut kateter, tabung kateter akan

diarahkan menuju kandung kemih,

rongga perut, rongga dada atau otak.

Hingga sumsum tulang belakang dan hati.

Beberapa kemoterapi

diaplikasikan langsung pada kulit.

Memang kemoterapi dapat diberikan oleh

dokter melalui sistem peredaran darah

atau langsung menuju jaringan yang

diserang oleh sel-sel kanker atau tempat

dimana kanker tumbuh dan berkembang.

Kemoterapi akan diprogramkan oleh

dokter yang menangani penderita kanker

untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Wilensky (2012) lama

waktu untuk kemoterapi tentu saja

berbeda-beda untuk setiap jenis pasien,

kemoterapi dapat berlangsung hingga 1

sampai 2 hari, bisa juga kemoterapi

dilakukan dengan interval waktu tertentu

apabila didasarkan pada pertimbangan

penderita kanker membutuhkan waktu

istirahat dari pengobatan. Dalam hal ini

ada juga pasien yang tidak patuh beobat

seperti halnya kemoterapi apalagi sampai

putus pengebotan dalam beberapa siklus

kemoterapi akan berdampak buruk lagi

kesehatannya terjadinya metastasis

penyebaran sel kanker. Dalam

perkembangan sel-sel kanker ini dapat

menyebar kebagian tubuh lain sehingga

dapat menyebabkan kematian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa

pasien kanker berdasarkan usia yang

mengalami kanker payudara di RSUD
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Ulin Banjarmasin >60 tahun sebanyak 24

orang (39,3%). Dan berdasarkan lama

perawatan pasien kemoterapi kanker

payudara di RSUD Ulin Banjarmasin 1

hari paling banyak berjumlah 50 orang

(82%).

UCAPAN TERIMAKASIH

SayasangatberterimakasihkepadaAKB

ID Sari Mulia Banjarmasin yang

telahmemberikansayasuratizinuntukmelakuka

npenelitian,

danucapanterimakasihkepadaDirektur RSUD

Ulin Banjarmasin yang

telahmemberikanizinsertatempatuntukmelaku

kanpenelitian, serta ucapan terimakasih

kepada pembimbing dalam penyusunan

laporan.

DAFTAR PUSTAKA

ACS. 2011. Breast Cancer.[Internet]. Tersedia
pada http://www.cancer.org/Treatment/
UnderstandingYourDiagnosis/staging.
[diakses 2011 Okt  9]

Kemenkes RI. 2015. Riset Kesehatan Dasar
(RISKESDAS) Jakarta: Badan Litbang
Kemenkes RI.

Ni Made  Setiawan. 2010. Panduan Pelayanan
Klinis Kedokteran  Fisik, Rehabilitasi Dan
Disablitas Pada Kanker. Jakarta: EGC

Sri Guntari. 2013. Psikiater Kanker Payudara
Dan Dimensi Psikoreligi. Jakarta: Balai
Penerbit FKUI.

Tapan. E. 2015. Kanker, Antioksidan, dan Terapi
Komplementer. Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.

Wilensky. 2012. Buku Ajar Geriatri  (Ilmu
kesehatan Usia Lanjut) Ed 2. Jakarta: Balai
Penerbit Fakultas Kedokteran  Universitas
Indonesia.


