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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker payudara (KPD) merupakan keganasan pada jaringan payudara yang 

dapat berasal dari epitel duktus maupun lobulusnya. Berdasarkan Pathological 

Based Reigstration di Indonesia, kanker payudara menempati posisi pertama 

dengan frekuensi relatif sebanyak 18,6% kejadian. Data Kanker di Indonesia Tahun 

2010, menurut data histopatologi, Ikatan Ahli Patologi Indonesia (IAPI) dan 

Yayasan Kanker Indonesia (YKI) memperkirakan angka kejadian kanker payudara 

di Indonesia adalah 12/100.000 wanita. Sedangkan pada pria frekuensinya hanya 

sekitar 1%.1 

Pada tahun 2013, kanker payudara di Indonesia diestimasi dengan jumlah 

sebanyak 61.682 kasus.2 Sedangkan di Rumah Sakit Kanker Dharmais, dalam 3 

tahun berturut-turut, dari 2010-2013, kanker payudara, kanker serviks dan kanker 

paru merupakan penyakit terbanyak di RS Kanker Dharmais disertai dengan jumlah 

kasus baru dan jumlah kematian diakibatkan oleh kanker yang terus meningkat.1,2 

Penyebab pasti dari kanker payudara masih tidak diketahui, namun dipercayai 

bahwa hal tersebut bersifat multifaktoral. Di Indonesia, 80% pasien datang dengan 

kasus kanker payudara pada stadium lanjut.3 Oleh karena mortalitas dan morbiditas 

yang tinggi kanker payudara merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus 

terus diikuti perkembangannya.4 

Dalam Kemenkes, menurut PERABOI pasien yang terdiagnosis stadium 0 

kanker payudara dapat bertahan hidup 98% hingga 10 tahun. Pada stadium 1, 
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survival rate dalam 5 tahun menurun menjadi 85%, stadium 2 menjadi 60-70%, 

stadium 3 menjadi 30-50%. Dan pada stadium 4, penderita kanker payudara dapat 

bertahan hidup 4-5 tahun menjadi sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi stadium, semakin rendah survival rate.5 

Di Indonesia, mayoritas penderita kanker payudara adalah wanita. Terutama 

wanita yang berusia >50 tahun, obesitas, riwayat keluarga, riwayat penyakit 

payudara sebelumnya, riwayat menstruasi dini (< 12 tahun), riwayat reproduksi 

(tidak memiliki anak dan tidak menyusui), hormonal, riwayat radiasi dinding 

dada.1,13 

Pada penelitian Escott-Stump (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

positif antara penambahan berat badan saat post-menopause terhadap peningkatan 

risiko terjadinya penyakit kanker payudara. Pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Emy Rianti dkk di Jakarta (2012) menyatakan bahwa faktor yang 

paling utama adalah umur menstruasi pertama. Pada penelitian Elisabet Surbakti di 

Medan (2012) menyatakan mengenai hubungan yang sangat signifikan antara 

keturunan dan terjadinya kanker payudara. Pada penelitian Atania Rachma di 

Surakarta (2015) membahas mengenai lama penggunaan KB hormonal berdasarkan 

jenis kontrasepsi yang digunakan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Walaupun telah banyak dilaporkan bahwa pengaruh umur menstruasi pertama, 

keturunan dan lama penggunaan KB hormonal berhubungan dengan kejadian 

kanker payudara. Demikian pula terdapat hubungan positif antara penambahan 
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berat badan saat post-menopause terhadap peningkatan risiko terjadinya penyakit 

kanker payudara, namun belum banyak diungkapkan mengenai perbedaan nilai 

BMI normal dan berlebih pada wanita penderita kanker payudara sebelum dan 

sesudah menopause. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adakah perbedaan nilai BMI normal dan berlebih yang diukur dari rumus 

perhitungan berat badan dengan tinggi badan pada wanita penderita kanker 

payudara sebelum dan sesudah menopause? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Dengan mengetahui pengaruh perbedaan nilai BMI terhadap kanker 

payudara pada wanita sebelum dan sesudah menopause dapat 

membantu wanita untuk menjaga gaya hidupnya supaya tidak terkena 

penyakit kanker payudara. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Mendapatkan hasil mengenai perbedaan nilai BMI yang diukur dari 

rumus   perhitungan berat badan dengan tinggi badan terhadap kejadian 

kanker payudara yang didapatkan dari data hasil histopatologi pada 

wanita sebelum dan sesudah menopause di Rumah Sakit Umum 

Siloam. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademik 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terkait 

perbedaan pengaruh nilai BMI pada wanita kanker payudara sebelum dan 

sesudah menopause. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi ilmiah mengenai pengaruh 

nilai BMI pada wanita kanker payudara sebelum dan sesudah menopause 

sehingga dapat digunakan sebagai edukasi untuk menjaga berat badan yang 

berguna sebagai pencegahan terjadinya kanker payudara.  

 

 

 
  




