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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kanker adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak normal 

sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker (Kemenkes, 2015). Saat 

ini, salah satu jenis penyakit kanker yaitu kanker payudara menjadi jenis kanker 

yang sangat menakutkan bagi perempuan di seluruh dunia, juga di Indonesia. 

Kanker payudara adalah tumor ganas yang terbentuk dari sel – sel payudara 

yang tumbuh dan berkembang tanpa terkendali sehingga dapat menyebar di 

antara jaringan atau organ di dekat payudara atau ke bagian tubuh lainya 

(Kemenkes, 2016). 

Berdasarkan data dari International Agency for Research on Cancer 

(2012), diketahui bahwa pada tahun 2012 terdapat 14.067.894 kasus baru 

kanker dan 8.201.575 kematian akibat kanker di seluruh dunia. Pada tahun 

2012, kanker menjadi penyebab kematian sekitar 8,2 juta orang. Kanker 

payudara adalah kanker paling umum kedua di dunia dan merupakan kanker 

yang paling sering di antara perempuan dengan perkiraan 1,67 juta kasus 

kanker baru yang didiagnosis pada tahun 2012 (25% dari semua kanker). 

Kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan presentasi kasus baru  
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tertinggi, yaitu sebesar 43,3% dan presentase kematian akibat kanker payudara 

sebesar 12,9% di dunia. 

Menurut Data Riset Kesehatan Dasar (2013), prevalensi penyakit 

kanker pada penduduk Indonesia semua umur tahun 2013 sebesar 1,4% atau 

diperkirakan sekitar 347.792 orang. Kanker tertinggi yang terjadi pada 

perempuan di Indonesia adalah kanker payudara dan kanker serviks. Estimasi   

(GLOBOCAN) angka kematian di Indonesia untuk kanker payudara adalah 

16,6 kematian per 100.000 penduduk.  Berdasarkan data Sistem Informasi 

Rumah Sakit (2010), kasus rawat inap kanker payudara 12.014 kasus (28,7%). 

Prevalensi penyakit kanker payudara di provinsi DKI Jakarta sebanyak 3.946 

orang, dan 119 orang pada bulan Desember 2017 di Departemen Rawat Inap 

lantai 22 dan 31 satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 

Kanker payudara adalah penyebab terbesar kematian yang disebabkan 

oleh kanker. Tekanan fisik dan psikologis, obat – obatan, atau penyakitnya 

sendiri dapat menutupi fungsi intelektualitas dan kualitas klien (Black, 2014). 

Salah satu hal yang penting diperhatikan pada pasien kanker payudara adalah 

kualitas hidup.  Kualitas hidup merupakan tujuan penting dalam pengobatan 

kanker, dan kekhawatiran akan kondisi fisik, psikologis, gangguan citra tubuh, 

serta gejala – gejala yang dapat menimbulkan distress yang perlu segera 

diantisipasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Meningkatkan 

kualitas hidup pasien kanker selama pengobatan akan meningkatkan kepatuhan 
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mereka akan perawatan dan pengobatan serta memberikan mereka kekuatan 

untuk mengatasi berbagai gejala atau keluhan yang dialami pasien kanker 

(Bayram, Durna, & Akin, 2014). 

Kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan melalui pelayanan paliatif 

terintegrasi oleh tim paliatif guna memberikan dukungan bagi keluarga yang 

menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan 

mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang 

seksama serta pengobatan nyeri dan masalah – masalah lain, baik masalah fisik, 

psikososial dan spiritual (World Health Organization [WHO], 2002) dan 

(pendidikan bagi keluarga dikutip dalam Pedoman teknis pelayanan paliatif 

kanker, 2013). 

Dari hasil observasi peneliti pada beberapa pasien dengan diagnosa 

kanker payudara tahap akhir, tiga pasien yang sedang menjalani kemoterapi di 

Departemen Rawat Jalan lantai 22 terlihat semangat, berbincang-bincang 

dengan pasien lain bahkan beberapa kali terdengar saling memberi semangat. 

Sedangkan dua pasien kanker payudara yang sedang menjalani kemoterapi 

terlihat diam saja dan tidak melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitar. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, terlihat bahwa penerimaan 

seseorang terhadap penyakitnya berbeda – beda. Sebagian pasien tetap 

semangat menjalani kehidupannya, dan sebagian lagi tidak. Sehingga 

berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan 
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mengetahui “Kualitas hidup pasien kanker payudara di satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Barat”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak baik secara 

global maupun nasional. Walaupun penyakit kanker tidak dapat disembuhkan 

lagi, namun perawat berperan penting dalam memberikan perawatan untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien dengan kanker. Beberapa pasien yang 

menderita kanker terlihat semangat, sedangkan beberapa lainnya tidak. Hal ini 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah 

“Kualitas hidup pasien kanker payudara di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada pasien kanker 

payudara di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat kualitas hidup 

pasien kanker payudara di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat? 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1.5.1. Divisi Keperawatan 

Penelitian ini bermanfaat sebagai data dasar dan evaluasi khusus bagi tim 

paliatif, juga menambah wawasan dan pengetahuan perawat dalam 

meningkatkan pemberian pelayanan asuhan keperawatan yang lebih 

komprehensif guna meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat.   

1.5.2. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar dalam melihat hubungan antara kualitas 

hidup pasien kanker payudara dengan proses penyakitnya.  Penelitian ini 

bermanfaat sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut 

mengenai kualitas hidup pasien kanker payudara. 

 

 

 

 

 

 

 




