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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Menurut GLOBOCAN (Global Burden Cancer) pada tahun 2012, 

sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Khususnya kanker 

payudara yang banyak terjadi pada seluruh wanita di dunia. Pada tahun 

2012, insiden kanker pada perempuan di Indonesia sekitar 134 per 

100.000 penduduk dengan insidens tertinggi pada perempuan adalah 

kanker payudara yaitu sebesar 40 per 100.000.
1
 Berdasarkan Data Riset 

Kesehatan Dasar 2013, kanker payudara merupakan penyakit dengan 

prevalensi tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 yaitu dengan prevalensi 

sebesar 0,5‰ atau sekitar 61.682 penderita. Prevalensi kanker payudara 

yang tertinggi di Indonesia terdapat di DI Yoyakarta.
2 

Kontrasepsi hormonal merupakan suatu metode pencegahan 

kehamilan yang menggunakan hormon estrogen dan progesterone. 

Hormon ini berkerja dengan memberikan umpan balik kepada kelenjar 

hipofisis dengan melalui hipotalamus sehingga menghambat suatu proses 

ovulasi sehingga mencegah terjadinya kehamilan.
3 

Peningkatan kadar 

kedua hormon ini dapat menyebabkan risiko mutasi sel pada saat proses 

pembelahan serta merangsang pertumbuhan sel-sel punca kanker 

payudara.
4,5 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Surveri Demografi dan 
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Kesehatan Indonesia 2012, prevalensi penggunaan kontrasepsi di 

Indonesia sejak tahun 1991-2012 cenderung meningkat pada setiap 

tahunnya.
6
 Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) pada tahun 2013 terdapat 8.500.247 pasangan usia 

subur yang merupakan peserta Keluarga Berencana baru. Hasilnya adalah 

4.128.115 (48,56%) akseptor Keluarga Berencana (KB) suntikan, 

2.261.480 (26,60%) akseptor KB pil, 784.215 (9,23%) akseptor KB 

implant, 658.632 (7,75%) akseptor KB intra uterine device (IUD), 

517.638 (6,09%) akseptor KB kondom, 128.793 (1,52%) akseptor KB 

metode operasi wanita (MOW), dan 21.374 (0,25%) akseptor KB metode 

operasi pria (MOP). Hal ini menunjukkan bahwa kontrasepsi hormonal 

yaitu pil, suntikan dan implant lebih banyak digunakan daripada akseptor 

KB lainnya.
7
   

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai 

hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian 

kanker payudara namun hasilnya masih bervariasi. Pada tahun 2012, telah 

dilakukan penelitian oleh Setiowati mengenai hubungan antara pemakaian 

KB hormonal dengan kejadian kanker payudara di poli onkologi satu atap 

RSUD Dr. Soetomo pada Februari-April 2015. Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 96 sampel kelompok kasus (penderita kanker payudara) dan 96 

sampel kelompok kontrol (tidak menderita kanker payudara). Hasil 

penelitian yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara penggunaan KB hormonal dengan kejadian kanker 
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payudara pada wanita di poli onkologi satu atap RSUD Dr. Soetomo. 

Wanita yang menggunakan KB hormonal memiliki risiko 2,990 kali lebih 

besar terkena kanker payudara dibandingkan dengan yang tidak 

menggunakan KB hormonal.
8
 Penelitian yang dilakukan oleh Nani pada 

tahun 2009 di Rumah Sakit Pertamina Cilacap pada 30 responden untuk 

kelompok kasus (penderita kanker payudara) dan 30 responden untuk 

kelompok kontrol (tidak menderita kanker payudara) menunjukkan hasil 

yang berbeda dimana pemakaian kontrasepsi hormonal tidak memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap kejadian kanker payudara.
9 

Penggunaan kontrasepsi hormonal yang lebih banyak 

dibandingkan akseptor KB lainnya dan semakin meningkatnya jumlah 

kejadian kanker payudara tiap tahunnya melatarbelakangi penulis untuk 

meneliti lebih lanjut hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal 

dan kejadian kanker payudara di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat suatu 

rumusan masalah yaitu: 

 Kanker payudara merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi di 

Indonesia pada tahun 2013, yaitu dengan prevalensi sebesar 0,5‰ atau 

sekitar 61.682 penderita.
1
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 Hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal dan kejadian 

kanker payudara masih kontroversial sedangkan penggunaan 

kontrasepsi hormonal semakin meningkat.
7,10

   

 

1.3. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti “Apakah terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi 

hormonal dengan kejadian kanker payudara di Rumah Sakit Umum 

Siloam Karawaci?”. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian  

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal 

dengan kejadian kanker payudara. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi  

    hormonal dengan kejadian kanker payudara. 

2. Mengetahui jenis kontrasepsi hormonal yang paling banyak  

    menyebabkan kanker payudara. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

Bagi ilmu pengetahuan, dengan adanya hasil penelitian ini dapat 
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digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

kanker payudara dan pemahaman risiko kanker payudara. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Bagi pelayanan kesehatan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai masukan dalam menyusun program promosi kesehatan 

dengan mengarahkan masyarakat khususnya wanita untuk lebih 

memahami resiko dari penggunaan kontrasepsi hormonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




