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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak 

terkontrol. Jika kanker tersebut berasal dari jaringan payudara maka ia disebut 

kanker payudara.1 Kanker payudara dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. 

Namun perempuan memiliki persentase kejadian yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki. Kanker payudara merupakan kanker kedua yang paling 

sering terjadi dari seluruh kasus kanker yang ada dan sejauh ini merupakan kanker 

yg paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan International Agancy for 

Research on Cancer (IARC) pada tahun 2012, diperkirakan telah ada 1,67 juta 

kasus baru (25% dari seluruh kasus kanker yang terjadi) di seluruh dunia. Kasus ini 

tidak hanya ditemukan di negara berkembang saja, namun juga ditemukan di negara 

maju.2 Kejadian kanker payudara di negara berkembang (883.000 kasus) sedikit 

lebih banyak dibandingkan dengan negara maju (794.000 kasus). Kanker payudara 

ini juga merupakan satu dari lima penyebab kematian terbanyak karena kanker di 

seluruh dunia, dan  diperkirakan telah terjadi 522.000 kematian karena kanker 

payudara di seluruh dunia pada tahun 2012.2 

Data Riset Kesehatan Dasar 2013 dari Pusat Data dan Informasi Kemenkes 

RI menyatakan bahwa kanker payudara merupakan kanker terbanyak kedua yang 

terjadi di Indonesia. Berdasarkan prevalensi kejadian kanker payudara tertinggi 

terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu sebesar 2,4% dan berdasarkan estimasi 

jumlah penderita kanker payudara terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur 

(9.688 penderita) dan Provinsi Jawa Tengah (11.511 penderita). Di Provinsi Jambi 

memiliki prevalensi kanker payudara sebesar 0,6% dengan 977 penderita kanker 

payudara.3 Kota jambi menduduki jumlah deteksi dini kanker payudara tertinggi di 

Provinsi Jambi, yaitu 5,76% pada tahun 2015 yang dialami oleh perempuan usia 

30-50 tahun.4 Berdasarkan data rekam medis RSUD Raden Mattaher Jambi tahun 

2015 didapatkan 288 pasien kanker payudara dengan 55,2% adalah wanita berusia 

45-64 tahun, kemudian pada tahun 2016 didapatkan 244 pasien kanker payudara 
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dengan 50% adalah wanita berusia 45-64 tahun. Namun pada bulan januari sampai 

bulam maret tahun 2017 didapatkan 49 pasien dengan 44,9% adalah wanita berusia 

25-44 tahun. 

Kanker payudara memiliki etiologi yang belum pasti, namun terdapat 

berbagai faktor yang diperkirakan meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara, 

antara lain faktor usia, genetik dan familial, reproduksi dan hormonal, gaya hidup, 

lingkungan, dan adanya riwayat tumor jinak. Faktor reproduksi dan hormonal 

seperti usia menarche, kelahiran cukup bulan pertama, menyusui, usia menopause 

serta penggunaan kontrasepsi hormonal eksogen berperan besar dalam 

menimbulkan kelainan ini. Namun faktor reproduksi dan hormonal tertinggi yang 

mengakibatkan terjadinya kanker payudara adalah paritas (paritas rendah seperti 

nullipara, dan perempuan yang melahirkan bayi viabel baik hidup ataupun mati 

pertama kalinya pada usia diatas 35 tahun).5 Efek paparan esterogen diduga 

merupakan penyebab utama yang berperan dalam faktor ini.   

Pengaruh paritas dalam meningkatkan kejadian kanker payudara ini juga 

telah diteliti oleh beberapa peneliti di indonesia, seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Ardiana, Hidayat Wijaya Negara, dan  Ma’mun Sutisna di Rumah 

Sakit Umum Pemerintah H.Adam Malik dan Rumah Sakit Umum Daerah 

dr.Pirngadi Medan (2013) didapatkan bahwa usia kehamilan dan melahirkan 

pertama merupakan faktor risiko reproduksi penyebab kanker payudara pada 

wanita.6 Dan berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan oleh Rahayu Angelina 

Alfa Denny di Puskesmas Ngaliyan, Puskesmas Poncol dan Puskesmas Purwoyoso 

Kota Semarang (2015) didapatkan bahwa wanita yang belum pernah memiliki anak 

memiliki risiko 6,75 kali lebih besar dibandingkan wanita yang memiliki anak.7  

Peningkatan risiko terjadinya kanker payudara yang disebabkan oleh faktor 

reproduksi dan hormonal yaitu paritas menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi 

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Mengingat bahwa 

sebelumnya belum ada penelitian yang membahas mengenai hubungan keduanya 

khususnya di Kota Jambi, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian 
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dengan judul “Hubungan Kejadian Kanker Payudara dengan Paritas di RSUD 

Raden Mattaher Jambi dan RS Islam Arafah Jambi Tahun 2018”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: Bagaimana Hubungan Kejadian Kanker Payudara dengan Paritas 

di RSUD Raden Mattaher Jambi dan RS Islam Arafah Jambi tahun 2018? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kejadian 

Kanker Payudara dengan Paritas di RSUD Raden Mattaher Jambi dan RS Islam 

Arafah Jambi tahun 2018. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui gambaran karakteristik pasien (usia, pendidikan terakhir, 

pekerjaan) dengan penyakit kanker payudara di RSUD Raden Mattaher 

Jambi dan RS Islam Arafah Jambi tahun 2018. 

2. Mengetahui gambaran karakteristik kanker payudara di RSUD Raden 

Mattaher Jambi dan RS Islam Arafah Jambi dilihat dari gambaran 

histopatologinya.  

3. Mengetahui hubungan kejadian kanker payudara dengan paritas di bagian 

bedah RSUD Raden Mattaher Jambi dan RS Islam Arafah Jambi tahun 

2018. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Bagi RSUD Raden Mattaher Jambi dan RS Islam Arafah Jambi 

Menjadi sumber informasi mengenai hubungan antara kejadian kanker 

payudara dengan paritas yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

kebijakan dalam melakukan upaya promotif dan preventif terhadap kejadian kanker 

payudara. 
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1.4.2 Bagi Masyarakat 

Menjadi sumber pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang kanker 

payudara dan hubungannya dengan paritas, sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi masyarakat dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko 

terjadinya kanker payudara. 

1.4.2. Bagi Peneliti lain 

Menjadi tambahan informasi dan acuan bagi peneliti lain dalam melakukan 

penelitian lanjutan.  

1.4.3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar 

sarjana kedokteran, menambah wawasan dan pengetahuan tentang kanker 

payudara, menjadi wadah untuk menerapkan ilmu yang didapat selama pendidikan 

kedokteran, dan menambah pengalaman dalam membuat penelitian ilmiah.  


