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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang 

terkadang dapat dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut tumor 

(Kemenkes, 2017). Ciri khas kanker adalah pembentukan sel-sel abnormal yang 

tumbuh di luar batas dan menyerang bagian tubuh yang bersebelahan dan menyebar 

ke organ-organ lain, proses terakhir disebut sebagai metastasis. Metastasis adalah 

penyebab utama kematian akibat kanker (Klinis & Queen, 2017) 

Berdasarkan data GLOBOCAN (Global Burden of Cancer), International 

Agency for Research on Cancer (IARC) diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 

18,1 juta kasus baru kanker dan 9,6 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia. 

Diperkirakan kasus kanker tahunan akan meningkat dari 18,1 juta menjadi 22 juta 

dalam dua dekade berikutnya. WHO memperkirakan pada tahun 2030 insiden 

kanker mencapai 26 juta orang dan 17 juta diantaranya meninggal akibat kanker 

(World Health Organization, 2019).  

Menurut WHO (2018) prevalensi kanker payudara sebesar 80.653.000 

kasus dimana kanker ini paling banyak diderita oleh kaum wanita. Terdapat 

58.256.000 kasus terjadi di negara berkembang dan menyebabkan 22.692.000 

kematian akibat kanker payudara. Insiden penyakit ini diperkirakan semakin tinggi 

di seluruh dunia. Menurut data GLOBOCAN tahun 2018 diketahui bahwa kanker 

payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru tertinggi, yaitu 

sebesar 42,1%, dan persentase kematian akibat kanker payudara sebesar 17,0% 

(World Health Organization, 2019).  
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Prevalensi kanker payudara di Indonesia adalah 18/100.000 wanita. 

Penyakit ini juga dapat diderita pada laki-laki dengan frekuensi sekitar 1 %. Data 

Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi kanker payudara di Indonesia 

adalah 61.682 kasus. Prevalensi kanker payudara menempati urutan kedua setelah 

prevalensi kanker serviks. Untuk Provinsi Bali, jumlah kasus kanker payudara 

adalah sebesar 590 kasus (Kemenkes RI, 2018). 

Faktor risiko yang erat kaitannya dengan peningkatan insiden kanker 

payudara antara lain jenis kelamin wanita, usia > 50 tahun, riwayat keluarga dan 

genetik (Pembawa mutasi gen BRCA1, BRCA2, ATM atau TP53 (p53)), riwayat 

penyakit payudara sebelumnya (DCIS pada payudara yang sama, LCIS, densitas 

tinggi pada mamografi), riwayat menstruasi dini (< 12 tahun) atau menarche lambat 

(>55 tahun), riwayat reproduksi (tidak memiliki anak dan tidak menyusui), 

hormonal, obesitas, konsumsi alkohol, riwayat radiasi dinding dada, faktor 

lingkungan (Komite Penanggulangan Kanker Nasional, 2015) 

Berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk pencegahan kanker payudara 

tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/414/2018 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran 

Tata Laksana Kanker Payudara yaitu Periksaan Payudara Sendiri (SADARI), 

Periksaan Payudara Klinis (SADANIS), Pemeriksaan Mammografi skrining 

(Becker et al., 2018).  

Kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang 

siapa saja, khususnya wanita, setiap jenis pengobatan penyakit tersebut dapat 

menyebabkan masalah fisiologis, psikologis, dan sosial, oleh karena dukungan 

keluarga pada pasien kanker payudara sangat dibutuhkan dukungan tersebut 
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meliputi: dukungan instrumental, penghargaan, emosional dan informasi 

(Nurhidayati & Rahayu, 2017).  

Kualitas hidup telah menjadi topik yang penting dalam hal perawatan medis 

karena kualitas hidup dapat menurun ketika individu terkena penyakit dan sakit 

dalam waktu yang lama, serta kualitas hidup dapat menjadi pertimbangan untuk 

pencegahan pada saat sebelum dan sesudah penyakit muncul (Wulandari, Bahar, & 

Ismail, 2017).  

WHO mendefinisikan Kualitas kehidupan sebagai persepsi individu tentang 

posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana 

mereka hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan 

kekhawatiran mereka. Ini adalah konsep luas yang dipengaruhi secara kompleks 

oleh kesehatan fisik, keadaan psikologis, kepercayaan pribadi, hubungan sosial dan 

hubungannya dengan fitur-fitur penting dari lingkungannya. 

Kebutuhan yang menentukan kualitas hidup Menurut Hunt and McKenna 

(dalam Juczynski, 2016) kebutuhan yang menentukan kualitas hidup, yaitu: 

makan, minum, tidur, aktivitas, seks, menghindari rasa sakit, kehangatan, 

keamanan, tidak adanya kecemasan dan stabilitas, cinta, kontak fisik, keintiman, 

berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, bekerja menuju tujuan bersama, rasa 

ingin tahu, menjelajahi dunia, persetujuan, rasa hormat, perasaan kegunaan, harga 

diri, profesionalisme, kekuasaan, kemandirian dan kebebasan, aktualisasi diri.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita kanker 

payudara adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, 

dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya. Anggota keluarga 

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan keluarga, 
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anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap 

memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan (Friedmann, 2010). 

Dukungan keluarga sangat penting bagi anggota keluarga yang sedang mengalami 

gangguan kesehatan sehingga keluarga harus menjalankan fungsinya untuk 

merawat anggota keluarga yang sedang sakit, faktor yang sangat mempengaruhi 

untuk meningkatkan kualitas hidup yaitu: jenis kelamin, pendidikan, serta 

kemandirian finansial (Kaur, Kaur, & Venkateashan, 2015).  

Kualitas hidup pada pasien kanker payudara antara stadium dini dan stadium 

lanjut mempunyai kualitas hidup jangka panjang yang berbeda tergantung dari 

terapi pengobatan yang dilakukan pleh pasien tersebut, selain itu juga kelelahan 

fisik dan aktivitas dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien kanker payudara 

(Canario et al., 2016). 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah: ”Apakah 

terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker 

payudara?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum Penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan dukungan 

keluarga dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara berdasarkan hasil 

penelitian terkait dari tahun 2011 sampai dengan 2018.  

2. Tujuan Khusus Penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan tentang dukungan keluarga 
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b. Mendeskripsikan tentang kualitas hidup pasien kanker payudara  

c. Menganalisa tentang hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup 

pasien kanker payudara 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis : 

a. Bagi institusi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai masukan bagi institusi 

Politekknik Kesehatan Denpasar Program studi sarjana keperawatan dalam 

meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu keperawatan khususnya 

dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada pasien dengan Kanker Payudara 

dan untuk mengembangkan ilmu sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya. 

 

b. Bagi perkembangan ilmu keperawatan 

Memberikan justifikasi bahwa kualitas hidup merupakan hal yang paling 

penting dilakukan bagi pasien kanker payudara, karena sesuatu hal yang paling 

berhubungan dalam kehidupan dan mempengaruhi beberapa aspek dari kognisi dan 

perilaku adalah keyakinan diri, sehingga  kualitas hidup dapat mencegah timbulnya 

komplikasi. 

 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi untuk peneliti dan dapat 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat penelitian ini secara praktis : 

Penelitian ini diaharapkan dapat bermanfaat dalam pemberian asuhan 

keperawatan dalam hal pemberian edukasi untuk meningkatkan keyakinan diri yang 

nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara. 

E. Metode Literature Review 

1. Kriteria inklusi  

a. Hasil penelitian/review tentang dukungan keluarga 

b. Hasil penelitian/review tentang kualitas hidup pasien kanker payudara 

c. Hasil penelitian/ review abstract dan full text 

 

2. Strategi pencarian  

Metode ini merupakan literature review, yaitu untuk melakukan identifikasi, 

evaluasi dan interpretasi terhadap hasil penelitian tertentu topik tertentu, atau 

fenomena tertentu yang menjadi perhatian peneliti (Kitchenham, 2004). Dalam 

penelitian Literature  review peneliti melakukan sintesis tematik yang disusun dari 

hasil penelitian terdahulu agar dapat digunakan oleh pembaca untuk mendapatkan 

ringkasan teori dan temuan-temuan empiris terkait dengan topik yang diteliti 

(Cisco, 2014). 

 Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa hasil 

penelitian terdahulu terkait tentang kualitas hidup, dukungan keluarga dan kanker 

payudara, yang didapatkan melalui penelusuran melalui tiga database (Pubmed, 

Google Scholar, Portal Garuda) tentang jurnal ilmiah internasional secara online. 

Kriteria jurnal yang akan direview adalah artikel jurnal penelitian dengan subyek 

manusia pada pasien dewasa tentang dukungan keluarga dan kualitas hidup pada 
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pasien kanker payudara pada tahun 2011-2018. Jurnal penelitian yang ditemukan 

sesuai dengan kata kunci selanjutnya dilakukan skrining, dilihat abstrak, keemudian 

dibaca artikel full text.  Jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan terdapat tema 

dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien kanker payudara dan selanjutnya 

dilakukan review. Kriteria jurnal yang terpilih untuk review adalah jurnal yang 

didalamnya mengandung tema dukungan keluarga, kualitas hidup dan kaker 

payudara.  

Jurnal yang ditemukan melalui penelusuran internet sesuai dengan kata 

kunci kemudian diskrining untuk mendapat jurnal yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi ditemukan 10 Jurnal. Jurnal terpilih yang ditemukan full text kemudian 

dilakukan assesment kelayakan dan di review. Ringkasan jurnal tersebut kemudian 

dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian, hasil dan 

kesimpulan penelitian. 

 


