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GAMBARAN USIA REPRODUKSI PADA PENDERITA KANKER
PAYUDARA DI RS ISLAM YOGYAKARTA PDHI
TAHUN 2016
Ofit Lia Agustin¹, Silvia Ari Agustina²
INTISARI
Latar Belakang : Kanker payudara masih menjadi masalah kesehatan utama bagi
wanita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Riskesdas tahun
2013, sekitar 5,7 % kematian semua umur disebabkan oleh kanker ganas. Secara
nasional prevalensi penyakit kanker pada penduduk semua umur di Indonesia
tahun 2013 sebesar 1,4% atau diperkirakan sekitar 347.792 orang. Provinsi D.I
Yogyakarta memiliki prevalensi tertinggi untuk penyakit kanker, yaitu sebesar
4,1%.
Tujuan : Diketahuinya presentase penderita kanker payudara pada reproduksi
muda, reproduksi sehat, reproduksi tua dan menopause di RS Islam Yogyakarta
PDHI.
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan
pendekatan studi retrospektif. Lokasi Penelitian di RS Islam Yogyakarta PDHI.
Waktu pelaksanaan penelitian 30 April 2017. Teknik sampling yang digunakan
adalah total populasi dengan jumlah sampel sebesar 84 responden kanker
payudara. Jenis Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data
menggunakan checklist sebagai alat ukur. Metode pengambilan data sekunder
yang diambil dari rekam medik. Variabel penelitian ini yaitu variabel tunggal dan
analisa data menggunakan analisa univariat.
Hasil : Presentase pada penderita kanker payudara di RS Islam Yogyakarta PDHI
pada wanita reproduksi muda berusia 15-19 tahun 4 responden (4,8%), wanita
reproduksi sehat berusia 20-35 tahun 31 responden (36,9%), wanita reproduksi tua
berusia 35-45 tahun 21 responden (25,0%), wanita menopause berusia ≥ 45 tahun
28 responden (33,3%).
Kesimpulan : Responden yang menderita kanker payudara di RS Islam
Yogyakarta PDHI mayoritas berumur 20-35 tahun yaitu wanita reproduksi sehat
dan minoritas berusia 15-19 tahun 4 responden (4,8%) yaitu wanita reproduksi
muda.

Kata kunci : Usia reproduksi, penderita kanker payudara, SADARI

¹Mahasiswa program studi kebidanan (D-3) Stikes Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta
²Dosen Pembimbing Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

THE DESCRIPTION OF REPRODUCTIVE AGE IN BREAST CANCER
PATIENT IN ISLAMIC HOSPITAL OF YOGYAKARTA
YEARS 2016
Ofit Lia Agustin¹, Silvia Ari Agustina²
Abstract
Background: Breast canceris still a major health issue for women around the
world, including in Indonesia. Based on riskesdas in 2013, about 5,7% of all age
deaths are caused by malignant cancers. Nationally the prevalence of cancer in the
population of all ages in Indonesia in 2013 by 1,4% or an estimated 347.792
people. Yogyakarta province has highest prevalence for cancer, which is 4,1%.
Research Objective: knowing percentage of breast cancer patient in young
reproduction, healthy reproduction, old reproduction and menopause at RS
Islamic of Yogyakarta.
Research Method: The research uses quantitative descriptive with study
approach. Research location at RS Islamic Yogyakarta PDHI. Time of research
implementation 30 april 2017. The sampling technique used is the total
population with a sample size of 84 breast cancer respondents. The type of
instrument used in data collection using a checklist as a measuring instrument.
Secondary data retrieval methods taken from the medical record. This research
variable is single variabel an data analysis using univariate analysis.
Research Result: Percentage of breast cancer patients in RS IslamicYogyakarta
PDHI in young reproductive women aged 15-19 years 4 respondents (4,8%),
healthy reproductive women aged 20-35 years 31 responden (36,9%), old
reproductive women aged35-45 years 21 respondents (25,0%), menopause women
aged ≥45 tahun 28 respondents (33,3%).
Conclusion: Of respondents who suffer from breast cancer in RS Islamic
Yogyakarta PDHI mayority 20-35 years old is healthy reproduction and minority
aged 15-19 years 4 respondents (4,8%) is young reproductive women.

Keywords: Age of reproduction, Breast cancer patients, SADARI

¹Student of Midwifery Departement (D-3) of School of health Yogyakarta
²Lecturer of Midwifery Departement (D-3) of School of health Yogyakarta.

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kanker payudara masih menjadi masalah kesehatan utama bagi wanita di
seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Data World Health Organization (WHO)
yang diterbitkan pada tahun 2014 menyebutkan bahwa kanker payudara
merupakan penyebab kematian nomor 2 (dua) setelah kanker serviks (Depkes,
2015).

Setiap tahun, di Indonesia terdapat 100 orang penderita baru kanker

payudara per 100.000 penduduk. Ini berarti jumlah 155 juta penduduk ada sekitar
155.000 penderita kanker baru. Survei yang dilakukan (WHO) menyatakan 8-9%
wanita akan mengalami kanker payudara dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan
bahwa 78% kanker payudara terjadi pada wanita usia 50 tahun ke atas. Hanya 6%
terjadi pada wanita berusia kurang dari 40 tahun. Namun, pada tahun belakangan
ini banyak wanita yang berusia 30-an menderita penyakit mematikan ini (Utami,
2012).
Data empiris juga menunjukkan bahwa kematian akibat kanker dari tahun ke
tahun terus meningkat. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, sekitar 5,7 % kematian
semua umur disebabkan oleh kanker ganas. Secara nasional prevalensi penyakit
kanker pada penduduk semua umur di Indonesia tahun 2013 sebesar 1,4% atau
diperkirakan sekitar 347.792 orang. Provinsi D.I Yogyakarta memiliki prevalensi
tertinggi untuk penyakit kanker, yaitu sebesar 4,1% (Kementerian Kesehatan RI,
2015).
Kanker payudara adalah suatu penyakit dimana terjadi pertumbuhan
berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel (jaringan) payudara.
Penyakit kanker payudara terbilang penyakit yang paling umum menyerang kaum
wanita, tetapi pria pun memiliki kemungkinan mengalami penyakit ini
perbandingan 1 di antara 1000 (Marmi, 2015). Adapun beberapa faktor risiko
kanker payudara. Antara lain, usia, riwayat kesehatan, faktor genetik, faktor
hormonal seperti menstruasi pertama terlalu cepat dan menopause dini. Selain itu
upaya menunda kehamilan atau kehamilan pertama di atas usia 30 tahun juga bisa
1
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mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak berlebihan atau kurang berolah
raga, juga dapat memperbesar risiko terserang kanker payudara (Utami, 2012).
Bertambahnya usia merupakan salah satu faktor yang paling kuat untuk kanker
payudara, meskipun kanker payudara dapat terjadi pada wanita muda, secara
umum merupakan penyakit penuaan. Sebagian besar kanker payudara yang
didiagnosis adalah pasca menopause dan sekitar 75% dari kasus kanker payudara
terjadi setelah 50 tahun (NBCC, 2009). Risiko kejadian kanker pada menopause
dikarenakan peningkatan pada risiko usia reproduktif diduga ketidakseimbangan
antara hormon estrogen dan progesteron sehingga daya tahan tubuhnya
mengalami penurunan sehingga rentan terhadap kanker payudara, tetapi risiko
dapat berlipat ganda apabila keluarga inti yang terkena kanker payudara maka
akan semakin besar penyakit tersebut yang bersifat keturunan.
Angka kanker menurut Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2015 ditemukan kasus
penyakit kanker payudara dari rawat jalan dan rawat inap rumah sakit sebesar 395
kasus rawat jalan dan 216 kasus rawat inap. Angka kejadian kanker tertinggi
berdasarkan provinsi DIY ditemukan di daerah yang tertinggi yaitu Sleman
sebesar 183,236 penderita dan terendah Kulon Progo 62,414 penderita. RS Islam
Yoyakarta PDHI merupakan rumah sakit rujukan daerah Yogyakarta yang
memiliki pasien kanker payudara terbanyak ke 3 (tiga) setelah RS Panti Rapih.
Hal ini didapatkan berdasarkarkan kelengkapan data rekam medis yang ada
(Dinkes DIY, 2015).

Lumintang, dkk (2014) mengemukakan hasil penelitian di Rumah Sakit
Onkologi Surabaya menunjukkan karakteristik umum dari pasien kanker payudara
berdasarkan usia dengan presentase yaitu usia remaja ≤ 18 tahun (0,62%), dewasa
awal 19-30 tahun (1,44%), dewasa akhir 31-40 tahun (12,16%), premenopause
41-60 tahun (31,34%) dan menopause ≥ 60 tahun (23,09%). Hasil yang diperoleh
angka kejadian tertinggi yaitu pada pasien premenopause berusia 41-60 tahun
(31,34%). Mayoritas kanker payudara lebih banyak menjangkit pada wanita usia
di atas 45 tahun, hal ini dikarenakan semakin lemahnya sistem imunitas tubuh
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sehingga lebih berpotensi untuk menderita kanker payudara meskipun sebenarnya
perkembangan kanker telah dimulai sejak 10-15 tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 30
Januari 2017 di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI di tahun 2016 jumlah
penderita kanker payudara yang dirawat di rumah sakit terdapat pasien yang
menderita 84 orang. Setelah perawatan, sekitar 50 persen pasien yang menderita
kanker payudara stadium akhir hanya dapat bertahan hidup 18-30 bulan. Dengan
adanya latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian “gambaran
usia reproduksi pada penderita kanker payudara di RS Islam Yogyakarta PDHI
tahun 2016”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah secara
khusus. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana
Gambaran usia reproduksi pada penderita kanker payudara di RS Islam
Yogyakarta PDHI.
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Secara umum peneliti ingin mengetahui gambaran usia reproduksi pada penderita
kanker payudara di RS Islam Yogyakarta PDHI.
2. Tujuan Khusus
1. Mengetahui presentase penderita kanker payudara pada reproduksi muda di
RS Islam Yogyakarta PDHI Tahun 2016.
2. Mengetahui presentase penderita kanker payudara pada reproduksi sehat di RS
Islam Yogyakarta PDHI Tahun 2016.
3. Mengetahui presentase penderita kanker payudara pada reproduksi tua di RS
Islam Yogyakarta PDHI Tahun 2016.
4. Mengetahui presentase penderita kanker payudara pada menopause di RS
Islam Yogyakarta PDHI Tahun 2016.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menambah wacana kepustakaan dan bermanfaat
dalam mengembangkan skrining deteksi dini dengan melakukan SADARI sedini
mungkin.
2. Manfaat praktisi
a.

Bagi wanita penderita kanker payudara
Dapat mengetahui secara jelas faktor risiko, gejala, dan pendeteksian dini
terhadap penyakit kanker payudara dan mampu bersikap baik terhadap
pemeliharaan payudara agar terhindar dari penyakit kanker payudara stadium
lanjut.

b.

Bagi Bidan
Meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama dalam upaya promotif dan
preventif melalui program pendidikan kesehatan.

c.

Bagi institusi Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk menambah
wawasan bagi mahasiswa khususnya yang terkait dengan usia reproduksi
pada penderita kanker payudara.

d.

Bagi RS Islam PDHI Yogyakarta
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan unruk membuat program
skrining deteksi dini kanker payudara dengan melakukan SADARI.

e.

Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang akan
melakukan penelitian khususnya dalam pengembangan penelitian terkait usia
reproduksi pada penderita kanker payudara.
E. Kaslian Penelitian

1. Emy Rianti, 2010. “Faktor-Faktor risiko yang Berhubungan dengan Kanker
Payudara di RS Dharmis Jakarta”. Metode penelitian adalah study kasus
kontrol (case control study). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan
data rekam medis. Analisa data dilakukan menggunakan uji maximum
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likelyhood regression (Analisa regresi logistik). Teknik pengambilan sampel
menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian kejadian kanker
payudara berdasarkan usia ibu yang berusia menopause ≥ 50 tahun sebagai
besar (59%) menderita kanker payudara dan hanya 20% yang tidak menderita
kanker payudara, sedangkan ibu yang berusia dewasa ≤ 50 tahun lebih sedikit
menderita kanker payudara (41%). Persamaan menggunakan instrumen
penelitian dengan rekam medis. Perbedaan metode pengumpulan data,
variabel penelitian, desain penelitian, teknik pengambilan sampel, analisa data
dan lokasi penelitian.
2. Lindra Anggorowati, 2010. “Faktor Risiko Kanker Payudara Wanita di RSUD
Kudus”. Metode penelitian ini mengunakan analitik observasional dengan
pendekatan case control. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan
rekam medis. Teknik pengambilan sampel Total Sampling. Analisa
datadilakukan menggunakan uji chi-square (α=0,05). Hasil penelitian
menunjukkan menemukan kejadian kankerpayudara wanita lebih besar pada
menopause ≥45 tahun (61%) dan wanita dewasa berusia ≤45 tahun (39%).
Persamaan menggunakan intrumen penelitian dengan kuesioner dan rekam
medis. Perbedaan variabel penelitian, desain penelitian,teknik pengambilan
sampel, analisa data, lokasi penelitian.
3. Aulia Ulfa, 2015. “Gambaran Faktor Risiko Terjadinya Kanker Payudara di
RSUD Kota Semarang”. Metode penelitian ini menggunakan adalah deskriptif
dengan pendekatan cross sectional. Instrument yang digunakan adalah data
diambil dari rekam

medis RSUD Kota Semarang. Teknik pengambilan

diperoleh dengan total sampling. Analisa dengan menggunakan univariat.
Hasil penelitian diperoleh sebagian bbesar responden berusia ≥ 50 tahun
sebanyak 50 (58,8 %). Dibandingkan dengan responden yang berusia ≤ 50
tahun sebanyak 35 (41,2%). Persamaan menggunakan instrument penelitian
dan analisa data. Perbedaan desain penelitian, variabel penelitian, teknik
pengambilan sampel, lokasi penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran umum tempat penelitian
RSIY PDHI bertempat dan berkedudukan di Jl. Solo KM 12,5
Dusun

Cupuwatu,

Kelurahan

Purwomatani,

Kecamatan

Kalasan,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah Sakit Islam
PDHI disingkat dengan RSIY PDHI adalah rumah sakit yang dibangun
dan didirikan oleh perkumpulan PDHI dengan Surat Izin Penyelenggaraan
Sementara Rumah Sakit Bupati Sleman Nomor 503/2723/DKS/2005.
Rumah sakit Islam Yogyakarta PDHI berukuran luas, tempat
tersedia jumlah 102 bed dan jumlah 17 dokter spesialis. Adapun layanan
instalasi dan klinik yang disediakan oleh Rumah Sakit Islam Yogyakarta
PDHI lebih lengkapnya sebagai berikut (termasuk dalam katergori layanan
24 jam): Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Jalan, Instalasi
Rawat Inap, Instalasi Perawatan Intensif (ICU), Instalasi Rehabilitasi
Medik, Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi, Hemodialisa, dan
Ambulans. Dalam memberikan pelayanan terbaik terdapat instalasi
pendukung yaitu instalasi rekam medis, yang terletak lantai dasar RS
Islam Yogyakarta PDHI. Instalasi tersebut berguna untuk mempermudah
mencari data pasien rawat jalan maupun rawat inap karena semua RM
tertata rapih dalam satu ruang, selain itu semua rekam medis dijaga
kerahasiannya karena hanya petugas RM yang dapat mencari untuk
digunakan baik untuk keperluan RS maupun penelitian.
2. Program RS Islam PDHI Yogyakarta yang berkaitan dengan kanker
Payudara
Sampai saat ini kanker payudara masih menjadi masalah utama
yang dialami oleh tenaga kesehatan. Rumah sakit Islam PDHI Yogyakarta
sebagai rumah sakit rujukan memiliki kiat khusus untuk mencegah kanker
payudara tersebut. Dimana pada saat pasien kunjungan pertama dengan
24
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keluhan terdapat benjolan di area payudara, rumah sakit memberikan
kebijakan pemeriksaan skrining deteksi dini dan konsultasi berkaitan
dengan kesehatan pasien. Pada pemeriksaan skrining deteksi dini, pasien
dapat melakukan tanya jawab dengan dokter spesialis kandungan maupun
bidan profesional untuk mendeteksi benjolan tersebut. Penatalaksanaan
medis pada kasus kanker payudara yaitu dengan tindakan operatif seperti,
biopsy biasanya jenis pembedahan pertama bagi penderita kanker
payudara untuk menentukan bila ada massa, malignansi dan jenis kanker
payudara, masektomi radikal yang dimodifikasi pengangkatan keseluruhan
jaringan, bedah dengan menyelamatkan payudara, beberapa teknik yang
dilakukan pembedahan payudara diantaranya limfektomi, mastektomi
segmental. Hal ini mendorong kebijakan pemerintah untuk segera
mengatasi hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut pemerintah
mengharuskan rumah sakit memiliki program penatalaksaan skrining
deteksi dini dengan melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)
sedini mungkin. SADARI diberikan dalam bentuk edukasi dan jadwal
edukasi sendiri dengan tim PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit).
3. Gambaran Usia Responden Penderita Kanker Payudara
Jumlah penderita kanker payudara di RS Islam Yogyakarta PDHI
Sebanyak 84 penderita yang terdiagnosa kanker payudara dalam penelitian
ini. Gambaran usia reproduksi dibedakan menjadi reproduksi muda,
reproduksi sehat, reproduksi tua, dan menopause. Dari keseluruhan
responden, gambaran yang diamati meliputi usia reproduksi. Data
mengenai distribusi frekuensi responden dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
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Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Usia Responden Berdasarkan Usia
Reproduksi di RS Islam Yogyakarta PDHI Tahun 2016
Presentase (%)
No
Usia Wanita
Frekuensi (n)
1

15-19 tahun

4

4,8

2

20-35 tahun

31

36,9

3

35-45 tahun

21

25,0

4

≥ 45 tahun

28

33,3

Total

84

100,0

Sumber: Data sekunder diolah (2016)
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden terbanyak
dalam penelitian ini adalah wanita usia reproduksi sehat dalam rentang
usia 20-35 tahun sebanyak 31 responden (36,9%) dan responden terendah
adalah usia reproduksi muda dalam rentang usia 15-19 tahun sebanyak 4
responden (4,8%). Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui sebagian usia
menopause dalam rentang usia ≥ 45 tahun responden terbanyak setelah
usia reproduktif yaitu sebanyak 28 responden (33,3%) dan dapat diketahui
sebagian usia reproduksi tua dalam rentang usia 35-45 tahun yaitu 21
responden (25,0%).
4. Analisa Hasil Penelitian
a. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi muda di RS
Islam Yogyakarta PDHI
Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap wanita usia
reproduksi muda diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia
Reproduksi Muda di RS IslamYogyakarta PDHI
Persentase (%)
Usia Wanita
Frekuensi (n)
15-19 tahun

4

4,8

Jumlah

4

100,0

Sumber : Data Sekunder diolah (2016)
Dari hasil penelitian diketahui presentase usia wanita dengan
reproduksi muda di RS Islam Yogyakarta PDHI yaitu mayoritas
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memiliki penderita kanker payudara yaitu sebanyak 4 responden
(4,8%).
b. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi sehat di RS
Islam Yogyakarta PDHI
Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap wanita usia
reproduksi sehat diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia
Reproduksi Sehat di RS Islam Yogyakarta PDHI
Persentase (%)
Usia Wanita
Frekuensi (n)
20-35 tahun

31

36,9

Jumlah

31

100,0

Sumber : Data Sekunder diolah (2016)
Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui presentase usia wanita
dengan reproduksi sehat di RS Islam Yogyakarta PDHI yaitu
mayoritas memiliki penderita kanker payudara yaitu sebanyak 31
responden (36,9%).
c. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi tua di RS Islam
Yogyakarta PDHI
Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap wanita usia
reproduksi tua diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 4.4 Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia
Reproduksi Tua di RS Islam Yogyakarta PDHI
Persentase (%)
Usia Wanita
Frekuensi (n)
35-45 tahun

21

25,0

Jumlah

21

100,0

Sumber: Data Sekunder diolah (2016)
Dari hasil penelitian diketahui presentase usia wanita dengan
reproduksi sehat di RS Islam Yogyakarta yaitu mayoritas memiliki
penderita kanker payudara yaitu sebanyak 21 reponden (25,0%).
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d. Presentase penderita kanker payudara pada menopause di RS Islam
Yogyakarta PDHI
Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap wanita usia
menopause diperoleh hasil yang dapat

dilihat pada tabel sebagai

berikut:
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia
Menopause di RS IslamYogyakarta PDHI
Presentase (%)
Usia Wanita
Frekuensi (n)
≥ 45 tahun

28

33,3

Jumlah

28

100,0

Sumber: Data Sekunder diolah (2016)
Dari hasil penelitian diketahui presentase usia menopause di RS
IslamYogyakarta PDHI yaitu mayoritas memiliki penderita kanker
payudara yaitu sebanyak 28 responden (33,3%).
B. Pembahasan
1. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi muda di RS Islam
Yogyakarta PDHI
Reproduksi

muda

merupakan

terjadinya

pertumbuhan

dan

perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual
dan terjadi kematangan seksual atau alat-alat reproduksi (Depkes, 2004).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RS Islam Yogyakarta
PDHI pada tanggal 30 April 2017, dapat diketahui bahwa usia reproduksi
wanita berdasarkan reproduksi muda dengan rentang usia 15-19 tahun dari
84 responden yaitu sebanyak 4 responden (4,8%) termasuk dalam usia
muda. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Andayani, dkk (2014) yaitu usia remaja 15-18 tahun (6,5%) memiliki
tingkat kerendahan pada penderita kanker payudara. Kanker payudara
mulai menyerang usia dibawah 20 tahun lebih muda salah satunya remaja,
ini disebabkan karena meningkatnya faktor risiko kanker payudara
meliputi faktor endogen, misalnya pola hidup, alkohol, merokok pola
makan yang tidak sehat memicu sel kanker berkembang lebih banyak dan
cepat, serta faktor genetik (Gondhowiardjo, 2004).

29

2. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi sehat di RS
IslamYogyakarta PDHI
Reproduksi sehat merupakan perubahan yang terjadi pada masa ini
yaitu membesarnya organ-organ seksual dan berfungsinya reproduksi
seksual semakin berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang
yang dilakukan di RS Islam Yogyakarta PDHI dapat diketahui bahwa
wanita reproduksi sehat dengan rentang usia 20-35 tahun dari 84
responden yaitu sebanyak 31 responden (36,9%) termasuk dalam usia
produktif, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan
sebelumnya oleh Oktaviana (2012) sebagian besar berusia (20-35 tahun)
sebanyak (12,5%). Mendiagnosa kanker payudara pada wanita muda
(dibawah 40 tahun) lebih sulit, karena jaringan payudara umumnya lebih
padat dari pada jaringan payudara pada usia wanita diatas 40 tahun.
Wanita juga harus dapat membedakan perubahan kanker payudara pada
saat menstruasi atau benjolan abnormal. Kanker payudara pada wanita
muda (dibawah 40 tahun) mungkin menjadi agresif. Diagnosa kanker
payudara pada wanita muda (dibawah 40 tahun) lebih sulit, karena
jaringan payudara umumnya lebih padat dari jaringan payudara wanita
yang lebih tua pada saat benjolan di payudara membesar dan terlihat,
kanker sering sudah lebih parah. Wanita usia diakhir 30-an misalnya
berpeluang terkena kanker payudara 1 banding 36 risiko meningkat secara
eksponensial setelah usia 30 tahun, tapi pada wanita yang berusia 80-an
peluang terkena kanker payudara 1 banding 24 (Djamilahnajmuddin,
2012).
3. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi tua di RS Islam
Yogyakarta PDHI
Reproduksi tua merupakan peralihan antara masa reproduksi dan
masa senium. Masa ini bukan suatu keadaan patologik, melainkan suatu
masa peralihan yang normal,yang berlangsung beberapa tahun sebelum
dan beberapa tahun sesudah menopause. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan di RS IslamYogyakarta PDHI dapat diketahui bahwa wanita
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reproduksi tua dengan rentang usia 35 - 45 tahun dari 84 responden yaitu
sebanyak 21 responden (25,0%) termasuk dalam usia tua. Hal ini tidak
sesuai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulya (2013) sebagian
besar berusia 35-45 tahun sebanyak 35 responden (29,9%). Kanker
payudara pada reproduksi tua akan terus meningkat sampai umur 45 tahun
keatas dan setelah menopause karena peningkatan pada risiko usia
reprodukstif diduga berhubungan dengan paparan hormon estrogen dan
progesteron yang berpengaruh terhadap payudara. Keterkaitan hormon
estrogen yang kelihatan memicu jenis kanker payudara tertentu. Risikonya
meningkat jika seorang wanita mulai menstruasi pada usia yang sangat
muda atau menopausenya terlambat, jika wanita hamil ketika sudah
berumur atau tidak pernah hamil, atau jika menjalani terapi pengganti
hormon. Wanita pasca menopause yang mengalami obesitas lebih berisiko
terkena kanker, karena walaupun indung telurnya tidak lagi menghasilkan
hormon, sel-sel lemaknya tetap menghasilkan estrogen (Purwadwiastuti,
2010).
4. Presentase

penderita

kanker

payudara

pada

menopause

di

RS

IslamYogyakarta PDHI
Menopause merupakan akhir proses biologis dari siklus menstruasi
yang terjadi karena penurunan produksi hormon estrogen yang dihasilkan
indung telur. Berhentinya haid akan membawa dampak pada konsekuensi
kesehatan baik fisik maupun psikis (Irianto, 2015). Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan di RS Islam Yogyakarta PDHI dapat diketahui
bahwa penderita kanker payudara wanita menopause dengan rentang usia
≥45 tahun dari 84 responden yaitu sebanyak yaitu 28 responden (33,3%)
termasuk dalam usia menopause. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Anggorowati (2010) kejadian kanker
payudara wanita lebih besar pada lansia berusia ≥45 tahun (61%).
Berdasarkan usia seseorang maka dikatakan dimana usia tersebut
merupakan usia lanjut yang biasanya akan mudah terkena suatu penyakit,
salah satunya yaitu kanker payudara karena semakin bertambahnya usia
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seseorang makan akan semakin banyak penyakit yang menyerang tubuh
wanita, terutama pada wanita dengan rentang usia 45 tahun keatas, tetapi
risiko dapat berlipat ganda apabila keluarga inti yang terkena kanker
payudara maka akan semakin besar penyakit tersebut yang bersifat
keturunan (Sulistiyowati, 2012).
Berdasarkan keempat komponen usia reproduksi yang telah diteliti di RS
Islam PDHI Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa usia rentang yang mayoritas
penderita kanker payudara terbanyak yaitu usia reproduksi sehat (36,9%) dan
minoritas penderita kanker payudara terendah yaitu usia reproduksi muda
(4,8%).
Reproduksi muda dengan kanker payudara pada remaja yang lebih agresif
dan kebal terhadap pengobatan dan ada beberapa remaja yang mengidap
kanker payudara di usia dini. Wanita yang didiagnosa dengan kanker payudara
pada usia yang lebih muda untuk mengalami mutasi dari gen BRCA1 atau
BRCA2. Wanita muda yang mengidap kanker payudara sering mengabaikan
tanda-tanda peringatan seperti, benjolan payudara atau bisa muncul cairan dari
payudara, bukan seperti air susu. Para ahli berpendapat, penyebab kanker
payudara tak hanya dari faktor genetik. Faktor tersebut hanya berperan 5-10%
terhadap terjadinya kanker payudara. Sedangkan sisanya, yaitu 90-95%
penyebab kanker payudara dikaitkan dengan gaya hidup tidak sehat, seperti
makan berlebihan dan berlemak, alkohol, jarang berolahraga dan kebiasaan
merokok. Remaja juga harus dididik mengenai cara mengurangi risiko terkena
kanker payudara termasuk olahraga dan diet rendah lemak atau diet kaya serat.
Sebagai anitisipasi sebaiknya sejak awal masa remaja mengetahui adanya
benjolan pada payudara maka segera menemui ahli medis untuk melakukan
pemeriksaan payudara yang menyeluruh. Pemeriksaan medis sejak dini akan
mengurangi tingkat risiko terkena penyakit kanker payudara pada wanita
remaja (Kumala, 2015).
Reproduksi sehat dengan kanker payudara umumnya jarang menyerang
wanita berusia 20-35 tahun, ada juga wanita yang mengidap kanker payudara
diusia awal 20-an. Wanita dengan usia lebih muda yang didiagnosis kanker
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payudara sering mengalami kanker yang lebih agresif dan kesempatan untuk
bertahan hidup lebih rendah. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) secara rutin setiap bulan. The
American Cancer Society (ACS) mengatakan bahwa pengujian payudara
adalah sebuah hal yang bisa dilakukan bagi perempuan mulai usia 20-an.
Pemeriksaan payudara klinis biasa dilakukan minimal setiap 3 (tiga) tahun oleh
dokter, dianjurkan untuk wanita dimulai pada usia 20. Wanita yang menunda
memiliki anak sampai usia >35-an. Wanita menyusui untuk jangka waktu yang
singkat. Semua itu meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara.
Pemeriksaan klinis mammogram skrining dianjurkan dilakukan pada usia 40
tahun tidak jarang menyebabkan wanita usia lebih muda sulit terdeteksi jika
mengidap kanker payudara karena jaringan payudara tidak setebal saat usia
muda sehingga, akhirnya baru diketahui pada stadium lanjut dan memperkecil
bertahap hidup (Kumala, 2015).
Reproduksi tua pada usia lanjut seseorang lebih rentan terkena penyakit
kanker dan juga penyakit lainnya, hal ini disebabkan karena pada usia lanjut
metabolisme tubuh cenderung menurun yang berakibat turunnya kekebalan
tubuh yang berperan aktif melawan bibit penyakit yang tanpa sengaja ataupun
diam-diam masuk kedalam tubuh. Selain faktor fisik, faktor psikologi juga ikut
mempengaruhi rentannya lansia terjangkit kanker, pada lansia emosi cenderung
meledak - ledak tak terkontrol akibat tidak stabilnya hormon karena
menopause. Selain itu, pada usia lanjut risiko penyakit kanker akan meningkat
karena tumbuh dan kembang memerlukan waktu cukup lama. Penyakit kanker
tersebut telah menimbulkan gejala dan itu terjadi di usia- usia lanjut karena
sebagian kanker tidak menimbulkan gejala sama sekali di stadium awal dan
baru memunculkan gejala pada stadium lanjut bahkan stadium akhir. Kanker
menyerang kalangan manula selain metabolisme tubuh menurun dan faktor
kekebalan tubuh, faktor gaya hidup serta lingkungan berperan serta
mempengaruhi terjadinya kanker pada manula, apabila seseorang pada saat
muda gaya hidupnya buruk seperti merokok, kelebihan berat badan, kurang
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olahraga dan sebagainya menyebabkan faktor risiko terkena kanker menjadi
meningkat (Medkes, 2014).
Menopause dengan kanker payudara paling sering dialami wanita pasca
menopause, yaknik etika ovarium (indung telur) tidak lagi memproduksi
estrogen. Pasca menopause, tubuh akan memproduksi estrogen jaringan lemak,
termasuk di dalam payudara. Semakin tua seorang wanita, sel-sel lemak di
payudara cenderung akan menghasilkan enzim aromatase dalam jumlah yang
besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kadar estrogen lokal. Estrogen
yang di produksi secara lokal inilah yang diyakini berperan dalam memicu
kanker payudara pada wanita menopause. Sejak diketahui bahwa kanker
payudara memiliki hubungan dengan estrogen, wanita yang menjalani Terapi
Pengganti Hormon (TPH) dalam jangka panjang (lebih dari lima tahun)
diketahui memiliki peningkatan risiko kanker payudara 0,3 kali lipat.
Sedangkan wanita yang menjalani (Terapi Pengganti hormon) TPH dalam
jangka pendek (seperti dua tahun) masih memiliki tingkat risiko kanker
payudara yang sama dengan wanita yang belum pernah menjalani TPH.
Menopause yang lebih awal justru mengurangi risiko kanker payudara sebab
wanita akan semakin sedikit terakespos pada hormon estrogen. Usia juga
mempengaruhi peran hormon ini. Semakin lanjut usia, semakin banyak wanita
terpapar oleh hormon. Usia terpapar hormon dimulai sejak wanita mulai
menstruasi, memiliki anak dan kemudian menopause (Republika.co.id diakses
29/09/2015).
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C. Keterbatasan Penelitian
1. Keuntungan Penelitian
Pada saat melakukan penelitian, peneliti tidak melihat langsung
diberkas rekam medis tetapi menggunakan SIM komputer.
2. Kelemahan Penelitian
a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang diambil dari catatan diagnosa medis dikomputer
dengan menggunakan lembar checklist. Peneliti sangat tergantung
pada kelengkapan data yang ada dikomputer.
b. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung
melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain
yang telah tersusun dalam catatan medis pasien yang ada
dikomputer.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa data, dalam penelitian ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi muda di RS
Islam Yogyakarta PDHI mayoritas memiliki penderita kanker
payudara sebanyak 4 responden presentase (4,8%).
2. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi sehat di RS
Islam Yogyakarta PDHI mayoritas memiliki penderita kanker
payudara sebanyak 31 responden (36,9%).
3. Presentase penderita kanker payudara pada reproduksi tua di RS Islam
Yogyakarta PDHI mayoritas memiliki penderita kanker payudara
sebanyak 21 reponden (25,0%).
4. Presentase penderita kanker payudara pada menopause di RS Islam
Yogyakarta PDHI mayoritas memiliki penderita kanker payudara
sebanyak 28 responden (33,3%).
5. Hasil penelitian menunjukkan presentase penderita kanker payudara
terbanyak mayoritas pada usia reproduksi sehat dengan rentang usia
20-35 tahun yaitu sebanyak 31 responden (36,9%) dan presentase
penderita kanker payudara terendah minoritas pada usia reproduksi
muda dengan rentang usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 4 responden
(4,8%).
B. SARAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saransaran sebagaiberikut:
1. Bagi Institusi Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Hendaknya pihak institusi bekerjasama dengan mahasiswa agar
masalah-masalah tentang kesehatan reproduksi wanita dapat diatasi,
dengan cara mendapatkan informasi lewat edukasi skrining deteksi
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dini SADARI sehingga wanita usia subur dapat mencegah dan
mengatasi masalah kesehatan reproduksi tersebut.
2. Bagi Profesi Kebidanan
Hendaknya bidan di rumah sakit lebih meningkatkan skrining deteksi
dini melalui sosialisasi di poli obsgyn tersebut sebagai pencegahan
agar di usia tersebut tidak terkena kanker payudara, pencegahan
tersebut dengan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hendaknya peneliti dapat melakukan penelitian tentang faktor-faktor
penyebab kejadian kanker payudara dengan variabel yang berbeda,
jumlah responden yang lebih banyak dan tempat yang berbeda.
4. Bagi RS Islam Yogyakarta PDHI
Sebaiknya pihak RS tetap mempertahankan promosi kesehatan tentang
skrining deteksi dini yang sudah baik ini, namun dari pihak rumah
sakit jadwal edukasi tersebut dilaksanakan pada saat PKRS dan dapat
digunakan sebagai acuan untuk membuat program dari pemerintah
tentang skrining deteksi dini kanker payudara yaitu dengan melakukan
SADARI.
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