
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Kanker payudara sering dijumpai pada wanita di negara maju maupun 

negara berkembang. Global Health Estimates memperkirakan dalam skala dunia, 

lebih dari 508.000 wanita meninggal pada tahun 2011 karena kanker payudara.
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Sekitar 1,7 juta kasus baru kanker payudara telah didiagnosis pada tahun 2012, 

dimana data ini mewakili sekitar 12% dari semua kasus baru dan 25% dari semua 

jenis kanker pada wanita. Kanker payudara menempati urutan kelima dari 

penyebab kematian akibat kanker pada wanita.
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 Menurut data statistik World 

Health Organization, jenis karsinoma yang paling sering ditemukan pada kanker 

payudara adalah Invasive Breast Carcinoma NST dengan persentase 40% - 75% 

dari kasus keseluruhan. 
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Berdasarkan data statistik dari Kementrian Kesehatan Indonesia, pada 

wanita setelah kanker mulut rahim, kanker payudara merupakan penyebab 

kematian kedua dan merupakan kanker yang paling sering dijumpai pada wanita. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, 21.4 per 1000 penduduk 

atau sekitar 330.000 orang mengidap kanker. Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan kota di Indonesia dengan prevalensi tertinggi yaitu sebesar 2.4%.
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Berdasarkan data dari Rumah Sakit Kanker Dharmais, kanker payudara 

merupakan keganasan terbanyak pada tahun 2003-2007 dengan persentase 



40.58% dari seluruh kasus kanker lainnya. Persentase dari kasus kanker payudara 

sebagai penyebab kematian pada wanita di Indonesia adalah sekitar 36.31%.
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Meningkatnya prevalensi kejadian kanker payudara di Indonesia salah 

satunya disebabkan oleh faktor ketidak mandirian masyarakat untuk memeriksa 

sendiri keadaan payudara dan ketidaktahuan informasi tentang gejala dini dari 

kanker payudara. Umumnya, masyarakat datang berobat pada stadium yang sudah 

lanjut. 

Pembagian kanker payudara berdasarkan jenis subtipe molekular 

ditetapkan pada tahun 2016 dalam St Gallen International Breast Cancer 

Conference , yaitu  luminal A (ER+ dan / atau PR+, HER2- dan Ki67% < 30%), 

luminal B HER2- (ER+ dan / atau PR+, HER2- dan Ki67% ≥30%), luminal B 

HER2+ (ER+ dan / atau PR+ and HER2+), HER2-neu non-luminal (ER/PR- dan 

HER2+) dan basal like (ER/PR-and HER2-).
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 Setiap subtipe dari kanker payudara 

memiliki perbedaan dalam hal prognosis yang dipengaruhi oleh heterogenisitas 

dari keberadaan tumor dengan ER positif. Selain itu, subtipe juga mempengaruhi 

prediksi metastasis pada nodul limfatik, tingkat ketahanan hidup dan tatalaksana.
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Jenis subtipe yang paling banyak dijumpai adalah  Luminal A dengan prognosis 

terbaik,  sedangkan Triple negative dan HER2-neu non-luminal adalah subtipe 

dengan prognosis terburuk.
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Terdapat 3 cara penyebaran kanker (metastasis) berdasarkan lokasi tumor 

primer, yaitu melalui peredaran darah, sistem limfatik dan melalui dinding 

abdominal ataupun rongga dada. Peranan penting dari status nodul limfatik adalah 



sebagai jalur yang paling memungkinkan kanker payudara  bermetastasis, 

dibandingkan dengan jalur lain.
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 Penyebaran pertama dari kanker payudara 

adalah melalui kelenjar getah bening (KGB), oleh sebab itu kemunculan positif 

keterlibatannya meningkatkan kemungkinan bermetastasis lebih jauh, sehingga 

pasien perlu diobservasi lebih lanjut.  Kemungkinan terbesar terjadinya metastasis 

ke nodul limfatik pada kanker payudara terdapat pada subtipe HER-2 (Luminal B 

dan HER-2 positif non-luminal), sedangkan kemungkinan terkecil terdapat pada 

subtipe Triple Negative.
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Observasi dan prediksi keterlibatan metastasis KGB dari kanker payudara 

sangatlah penting dalam penentuan tatalaksana dan prognosis pada pasien. Oleh 

karena itu, penting untuk mengetahui hubungan antara subtipe molekular Invasive 

Breast Carcinoma NST dengan metastasis KGB regional.
6
 Cara lain yang dapat 

mendukung adalah dengan mencari kecepatan proliferasi pada sel kanker, untuk 

mengetahui berapa besar kemungkinan tumor primer akan berkembang dan 

bermetastasis.
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1.2.  Rumusan Masalah 

Di Indonesia sudah terdapat sejumlah penelitian mengenai karsinoma 

payudara namun belum membahas secara spesifik mengenai subtipe molekular 

Invasive Breast Carcinoma NST dengan status metastasis KGB regional yang 

dilakukan di Rumah Sakit Siloam Karawaci, sedangkan penelitian ini sudah 

banyak dilakukan di negara lain (Amerika dan RRC). Selain itu karsinoma ini 



merupakan jenis yang paling sering ditemukan dari total kasus secara keseluruhan 

pada kanker payudara invasif, tercatat dalam persentase 40% - 75% kasus. 
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1.3.  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka diperoleh 

pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat hubungan antara subtipe molekular Invasive Breast 

Carcinoma NST dengan status metastasis KGB regional ? 

2. Bagaimana pengaruh subtipe molekuler Invasive Breast Carcinoma NST 

terhadap status metastasis KGB regional pada pasien di Rumah Sakit 

Siloam Karawaci Tangerang periode 2015-2017? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan subtipe molekular Invasive Breast 

Carcinoma NST dengan status metastasis KGB regional. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh subtipe molekuler Invasive Breast 

Carcinoma NST terhdap status metastasis KGB regional. 

2. Untuk mengetahui pola distribusi subtipe molekular Invasive 

Breast Carcinoma NST di Rumah Sakit Siloam Karawaci. 



3. Untuk mengetahui pola distribusi metastasis KGB regional pada 

Invasive Breast Carcinoma of No Special Type di Rumah Sakit 

Siloam Karawaci. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa data 

mengenai subtipe molekular Invasive Breast Carcinoma NST dengan 

status metastasis KGB regional kepada sektor pendidikan dan penelitian 

dibidang kesehatan. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi petugas medis khususnya di 

bidang onkologi ,dengan harapan akan membantu pada proses tatalaksana kasus 

klinis maupun prognosis. 




