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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir menghadapi masalah triple 

burden diseases. Di satu sisi, penyakit menular masih menjadi masalah ditandai 

dengan masih sering terjadi kejadian luar biasa (KLB) beberapa penyakit menular 

tertentu, munculnya kembali beberapa penyakit menular lama (re-emerging 

diseases), serta munculnya penyakit-penyakit menular baru (new-emerging 

diseases). Namun, di sisi lain, penyakit tidak menular (PTM) menunjukkan adanya 

kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu (Kemenkes RI, 

2012). Proporsi angka kematian penyakit tidak menular meningkat dari 41,7% pada 

tahun 1995 menjadi 59,5% pada tahun 2007 (Balitbang Kesehatan Kemenkes RI, 

2013). Peningkatan PTM di Indonesia menjadi salah satu faktor masalah utama 

morbiditas dan mortalitas. Salah satu PTM yang menyumbang angka kematian 

terbanyak di Indonesia adalah kanker. 

Kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit 

kardiovaskuler, dimana gejalanya hampir tidak terkontrol dalam 70% hingga 80% 

kasus kanker, terutama bila fase penyembuhan telah berakhir dan pasien masuk 

ketahapan paliatif (Falkensteiner, Mantovan, Müller, & Them, 2011). Salah satu 

kanker yang menyumbang angka kematian terbanyak dan paling sering menyerang 

perempuan adalah kanker payudara (ca mammae). Kanker payudara menempati 

urutan pertama pada pasien rawat inap di seluruh RS di Indonesia yaitu sebanyak 

16,85%. (Nurpeni, 2015). Saat ini angka kejadian kanker payudara di Indonesia 



semakin meningkat, WHO bahkan memperkirakan kasus kanker payudara pada 

wanita akan terus meningkat tiap tahunnya (Rasjidi, 2010a). Data terakhir 

menunjukkan bahwa risiko sepanjang hidup untuk mengalami kanker payudara 

adalah 1 dari 8 wanita. Berdasarkan The American Cancer Society, tahun 2000, 

hampir 2 juta wanita di Amerika Serikat akan terkena kanker payudara dengan 

angka kematian lebih dari 460.000 (Smeltzer & Bare, 2001). 

Secara global, insiden dan mortalitas kanker payudara terus mengalami 

peningkatan. Di kalangan wanita sedunia dengan sejumlah 1,38 juta kasus baru 

yang didiagnosis setiap tahunnya dan merepresentasikan sekitar 23% dari seluruh 

kasus kanker pada wanita dan sedikitnya 40.000 meninggal per tahunnya karena 

penyakit ini di seluruh dunia (Hartaningsih & Sudarsa, 2013). Di Indonesia sendiri, 

insidensi berdasar Age Standardized Ratio (ASR) pada tahun 2000 kanker payudara 

sebesar 20,6 (20,6/100.000 penduduk) dan mortality sebesar (ASR) pada tahun 

2000 sebesar 10,1 (10,1/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian 10.753 

(Indrati, 2009). Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia tahun 

2007, kanker payudara menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di seluruh 

rumah sakit di Indonesia (16,85%), disusul kanker leher rahim (11,78%). Kanker 

payudara pada wanita remaja dan dewasa muda didefinisikan sebagai keganasan 

payudara pada rentang umur <40 tahun dengan jumlah insiden 18,8 per 100.000 

wanita menduduki 14% dari seluruh kasus kanker dan menempati 7% dari seluruh 

diagnosis kanker payudara pada seluruh umur (Hartaningsih & Sudarsa, 2013). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015, penderita kanker 

payudara terhitung sebanyak 87 orang dan 5 orang yang mengalami kematian. 



Dampak dari kanker payudara ini sendiri juga mempengaruhi aspek bio-

psiko-sosio-spiritual penderita. Hampir semua pasien kanker payudara mengalami 

nyeri. Kanker payudara juga mempengaruhi perasaan seksualitas dan image tubuh 

wanita. Image tubuh merupakan konsep integral dalam kesehatan seksual. 

Seksualitas mendasari pengalaman manusia dan ada dalam semua interaksi dan 

konteks, dan berhubungan secara langsung dengan kondisi dan pengalaman seksual 

(Sheppard & Ely, 2008). Penderita kanker payudara di dua rumah sakit besar di 

Jakarta menunjukkan bahwa penderita kanker payudara mengekspresikan ketidak 

berdayaan, merasa tidak sempurna, merasa malu dengan bentuk payudara, ketidak 

bahagiaan, merasa tidak menarik lagi, perasaan kurang diterima oleh orang lain, 

merasa terisolasi, takut, berduka, berlama-lama di tempat tidur, ketidak mampuan 

fungsional, gagal memenuhi kebutuhan keluarga, kurang tidur, sulit berkonsentrasi, 

kecemasan, dan depresi (Nurachmah, 2008). 

Masalah utama yang paling umum disebabkan oleh kanker payudara yaitu 

berupa rasa nyeri yang menyebar pada payudara dan disertai adanya lesi yang jelas. 

Pada penderita kanker payudara akan timbul rasa nyeri apabila sel kanker sudah 

membesar, sudah timbul luka atau bila sudah muncul metastase ke tulang-tulang 

(Maysaroh, 2013). Nyeri kanker merupakan nyeri kronik yang membutuhkan 

penatalaksanaan yang berbeda dengan nyeri kronik lainnya, membutuhkan 

penilaian (assessment) dengan tingkatan akurasi yang tepat (Sudoyo et al., 2009). 

Nyeri pada pasien kanker merupakan suatu fenomena subjektif yang merupakan 

gabungan antara faktor fisik dan non fisik yang berlangsung dalam periode yang 

cukup lama. Nyeri dapat berasal dari berbagai bagian tubuh ataupun sebagai akibat 

dari terapi dan prosedur yang dilakukan termasuk operasi, kemoterapi dan 



radioterapi. Nyeri yang dialami oleh penderita kanker payudara diakibatkan 

pengaruh langsung terhadap organ yang terkena dan pengaruh langsung terhadap 

jaringan lunak yang terkena (Rasjidi, 2010). Menurut data penelitian yang 

dilakukan oleh Puput Nur Fadilah (2014) di Yayasan Kanker Indonesia Surabaya, 

ditemukan sebanyak 12 orang dari 15 orang (80%) pada penderita kanker payudara 

mengatakan mengalami nyeri dengan periode waktu lebih dari 3 bulan sejalan 

dengan stadium kanker dan luasnya kerusakan jaringan akibat infiltrasi sel kanker 

dengan skala intensitas nyeri 6-7 (0-10) dan dikategorikan sebagai nyeri sedang 

sampai berat. 

Keberadaan nyeri yang dirasakan dapat mencetuskan berbagai masalah 

keperawatan lainnya seperti gangguan pola tidur, ansietas dan ketidakberdayaan, 

dan gangguan mobilitas fisik (Andarmoyo, 2013). Menurut (Hananta, Benita, 

Barus, & Halim, 2014) dari 73 orang pasien kanker payudara di Rumah Sakit 

Dharmais Jakarta yang mengalami gangguan tidur sebanyak 49 orang (67,1%), 

ansietas sebanyak 62 orang (84,9%), dan gangguan mobilitas fisik sebanyak 33 

orang (45,2%). 

Berdasarkan studi  pendahuluan yang dilakukan di RSUD Mangusada 

Badung didapatkan data melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 penderita kanker payudara mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Data pada tahun 2013 menyebutkan bahwa 

penderita kanker payudara sebanyak 166 orang kemudian pada tahun 2014 

sebanyak 202 orang diikuti pada tahun 2015 sebanyak 239 orang dan tahun 2016 

sebanyak 384 orang. Pada tahun 2017, penderita kanker payudara mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 610 orang. Berdasarkan studi 



pendahuluan di Ruang Janger RSUD Mangusada Kabupaten Badung didapatkan 

data rekam medik pasien bahwa pada bulan April sampai dengan Mei 2017 

penderita kanker payudara menempati peringkat pertama dari 10 penyakit 

terbanyak dengan jumlah 28 dan 18 kasus. Kemudian data terakhir yang didapatkan 

bulan September 2018 kanker payudara masih menjadi peringkat pertama dari 10 

penyakit terbanyak dengan jumlah 22 kasus. Nyeri kronis pada penderita kanker 

payudara termasuk dalam pengkajian fokus yang dilakukan oleh perawat di Ruang 

Janger RSUD Mangusada. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Ruangan di 

Ruang Janger RSUD Mangusada didapatkan data bahwa skala nyeri yang sering 

terjadi pada pasien kanker payudara yaitu skala intensitas nyeri 4-6 (0-10) dan 

dikategorikan sebagai nyeri sedang. Tindakan keperawatan yang sering dilakukan 

di Ruang Janger RSUD Mangusada dalam menangani pasien kanker payudara (ca. 

mammae) dengan nyeri kronis berupa melakukan pengkajian terhadap nyeri secara 

komperehensif yang meliputi lokasi, durasi, frekuensi, dan skala nyeri pada pasien, 

kemudian perawat juga mengobservasi reaksi pasien pada saat nyeri timbul kembali 

dan melakukan delegatif dalam pemberian analgetik serta apabila diperlukan 

dilakukan beberapa teknik distraksi berupa relaksasi napas dalam. Perawat juga 

membantu dalam memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai 

perkembangan pasien dan juga pengobatan yang diperlukan selama pasien tersebut 

dirawat. 

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Kanker Payudara (Ca. 

Mammae) dengan Nyeri Kronis di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung Tahun 

2018” 



B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah 

penelitiannya yaitu: “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pasien kanker 

payudara (ca. mammae) dengan nyeri kronis di Ruang Janger RSUD Mangusada 

Badung tahun 2018?” 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien kanker payudara 

(ca. mammae) dengan nyeri kronis di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung 

tahun 2018. 

2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi pengkajian asuhan keperawatan pada pasien kanker payudara 

(ca. mammae) dengan nyeri kronis di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung 

tahun 2018. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien kanker payudara (ca. 

mammae) dengan nyeri kronis di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung 

tahun 2018. 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada pasien kanker payudara (ca. 

mammae) dengan nyeri kronis di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung 

tahun 2018. 

d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan pada pasien kanker payudara (ca. 

mammae) dengan nyeri kronis di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung 

tahun 2018. 



e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada pasien kanker payudara (ca. 

mammae) dengan nyeri kronis di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung 

tahun 2018. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat praktis 

Untuk keluarga dan penderita kanker payudara, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang 

efektif untuk mengurangi nyeri pada penderita kanker payudara. 

Untuk pihak rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai panduan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan baik secara 

mandiri maupun kolaborasi terutama dalam memberikan perawatan pada penderita 

kanker payudara (ca. mammae). 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti beserta civitas akademika tentang gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien kanker payudara (ca. mammae) dengan nyeri kronis, serta dapat dijadikan 

acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan. 

 


