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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kanker adalah penyebab kematian kedua di seluruh dunia setelah 

kasus kardiovaskuler yang dimana kanker merupakan suatu penyakit yang di 

sebabkan oleh tidak normalnya pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh menjadi 

sel kanker. Sel-sel tersebut yang terus menerus tumbuh menjadi benjolan 

disebut dengan tumor. Salah satu jenis kanker yang menyebabkan kematian 

tertinggi pada perempuan di dunia adalah kanker payudara. Kanker payudara 

merupakan pertumbuhan jaringan payudara abnormal berasal dari jaringan 

epitel duktus maupun lobulusnya (jaringan yang terbuat dari kelenjar untuk 

produksi susu) (Komite Penanggulangan Kanker Nasional, 2015). 

Kanker payudara merupakan jenis kanker tertinggi pada perempuan 

di Indonesia. Prevalensi kasus kanker payudara pada wanita yaitu mencapai 

58,2 ribu kasus per tahun, dengan angka kematian 22,9 ribu kasus per 

tahunnya (World Health Organization, 2019). Beban global kanker terus 

meningkat sebagian besar karena penuaan dan pertumbuhan populasi dunia. 

Berdasarkan perkiraan GLOBOCAN (Global Burden Cancer) 2018, sekitar 

12,7 juta kasus kanker dan 7,6 juta kematian akibat kanker diperkirakan 

terjadi pada 2018 dari jumlah tersebut, 56% kasus dan 64% kematian terjadi 

di negara berkembang. Secara ekonomi dapat tererhitung 23% dari total 

kasus kanker dan 14% dari kematian akibat kanker. Sebanyak 24% dari 

semua kanker payudara di diagnosis di wilayah Asia-Pasifik (sekitar 



2 
 
 

 

 

404.000 kasus pada tingkat 30 per 100.000), dengan jumlah terbesar dari 

yang terjadi di China (46%), Jepang (14%), dan Indonesia (12%). Asia 

tenggara menduduki tingkat ke empat pada kasus ini. Indonesia menempati 

urutan ke tiga di Asia Tenggara dengan jumlah kasus kanker payudara 

sebanyak 19.750 (Youlden et al., 2014). 

Penyakit kanker payudara di Indonesia lebih sering diketahui pada 

stadium lanjut dimana sebanyak 70% menyebabkan tingginya angka 

kematian diketahui pada stadium lanjut. Hasil pemeriksaan deteksi dini 

kanker payudara di Indonesia pada tahun 2018 telah ditemukan 16.956 

orang menderita tumor payudara (Kemenkes RI, 2019). Tingginya kejadian 

merujuk ke angka kematian akibat kanker payudara disebabkan oleh 

multifaktorial. Sel kanker tidak menurun dari orang tua ke anak, tapi 

seseorang yang memiliki gen tertentu (BRCA1 dan BRCA2) memiliki risiko 

lebih besar terkena kanker payudara. Massa tumor yang mendesak jaringan 

kulit terus menerus dan menyebabkan pecahnya benjolan sehingga 

mengeluarkan darah ataupun pus dan bau tidak sedap disertai nyeri pada 

pasien kanker payudara.  

Penyakit kanker payudara cukup tinggi ditemukan di Provinsi Bali 

dalam cakupan deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan klinis 

Kabupaten Gianyar menempati posisi kedua setelah Kabupaten Badung. 

Kabupaten Gianyar memiliki kejadian kanker payudara tertinggi kedua 

yaitu 1,1%  dengan jumlah 48 pasien pada tahun 2018 sedangkan Kabupaten 
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Badung memiliki kejadian kanker payudara tertinggi yaitu 27,2% dengan 

jumlah 2504 pasien. (Dinkes Provinsi Bali, 2019). 

Perkembangan teknologi di dunia medis telah berkembang, maka 

dengan ditemukannya beberapa cara pengobatan kanker payudara. Setiap 

jenis pengobatan terhadap kanker payudara dapat menimbulkan masalah 

seperti masalah fisiologis, psikologis, dan sodial bagi pasien. Salah satu 

jenis pengobatan pada penyakit ini adalah dengan cara mastektomi. 

Mastektomi adalah pengobatan kanker payudara dengan cara mengangkat 

seluruh jaringan payudara. Efek jangka panjang dari mastektomi ialah rasa 

sakit dan ketidaknyamanan pasien tersebut (Galgut, 2010).  

Kecenderungan melakukan terapi invasif minimal untuk kanker 

payudara, seperti terapi konservasi payudara, biopsi nodus sentinel, dan 

perawatan dini radiasi dan kemoterapi, harapan hidup setelah kanker 

payudara meningkat. Respon nyeri setelah operasi kanker payudara adalah 

masalah utama pada wanita yang menjalani mastektomi. Pasien pasca 

mastektomi dan rekonstruksi payudara dapat menderita nyeri nosiseptif atau 

bisa disebut dengan nyeri akut dan sindrom nyeri neuropatik kronis. Lebih 

dari 50% pasien yang setelah menjalani operasi mastektomi mengalami 

nyeri akut yang berkembang menjadi nyeri kronik akibat nyeri akut yang 

tidak tertangani dengan baik. Hal ini akan memberikan dampak lebih lanjut 

pada pasien berupa keterbatasan aktivitas fisik dan stres emosional akibat 

nyeri kronik yang diderita (Vadivelu et al., 2010).  
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Angka kejadian nyeri setelah operasi dalam sampel 1490 klien rawat inap 

bedah, didapatkan hasil nyeri sedang atau berat, dilaporkan 41% klien pada 

hari kenol, 30% pada hari pertama, 19% pada hari kedua, 16% pada hari ketiga 

dan 14% pada hari keempat (Sommer et al., 2010).  

Asosiasi Internasional untuk Studi Nyeri (IASP) mendefinisikan nyeri 

sebagai pengalaman indrawi dan emosional yang tidak menyenangkan terkait 

dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau dijelaskan dalam syarat 

kerusakan tersebut (Steeds, 2010). Nyeri dapat bersifat subjektif dan 

merupakan suatu sensasi sekaligus emosi (Price, 2005). 

Dampak fisik yang di alami oleh pasien kanker payudara dari tindakan 

pembedahan mastektomi yaitu mengangkat seluruh payudara dan otot dada 

yang dapat menimbulkan parut pada area dada, kemungkinan dapat 

menyebabkan lymphedema (edema pada lengan), kekuatan dari lengan 

melemah, terbatasnya pergerakan sendi bahu (Harahap, 2015), sedangkan 

dampak psikologis yang sering dirasakan oleh pasien kanker payudara yaitu 

ketidakberdayaan, kecemasan, rasa malu, harga diri menurun, stress dan 

amarah. Selain itu dampak dari nyeri akut terhadap hal-hal yang lebih spesifik 

seperti pola tidur terganggu, selera makan berkurang, aktivitas keseharian 

terganggu, hubungan dengan sesama manusia lebih mudah tersinggung, atau 

bahkan terhadap mood (sering menangis dan marah), kesulitan berkonsentras i 

pada pekerjaan atau pembicaraan dan sebagainya (Hastutiningtyas et all., 

2017) 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Sanjiwani 

Gianyar didapatkan data melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 penderita kanker payudara 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa penderita kanker payudara sebanyak 133 orang kemudian 

pada tahun 2016 sebanyak 200 orang diikuti pada tahun 2017 sebanyak 424 

orang. Pada tahun 2018, penderita kanker payudara mengalami penurunan 

mencapai sebanyak 135 orang. Nyeri akut pada penderita kanker payudara 

termasuk dalam pengkajian fokus yang dilakukan oleh perawat di Ruang Bima 

RSUD Sanjiwani. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

dengan Kepala Ruangan di Ruang Bima RSUD Sanjiwani didapatkan data 

bahwa skala nyeri yang sering terjadi pada pasien kanker payudara yaitu skala 

intensitas nyeri 5-8 (0-10) dan dikategorikan sebagai nyeri sedang sampai 

berat. Tindakan keperawatan yang sering dilakukan di Ruang Bima RSUD 

Sanjiwani dalam menangani pasien kanker payudara dengan nyeri akut berupa 

melakukan pengkajian terhadap nyeri secara komperehensif yang meliputi 

lokasi, durasi, frekuensi, serta skala nyeri pada pasien. Perawat juga 

mengobservasi reaksi pasien pada saat nyeri hilang timbul 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 mengena i 

perkembangan perawatan pasien dan juga pengobatan yang diperlukan selama 

pasien tersebut dirawat.  
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Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelit ian 

tentang: “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Mastektomi Dengan Nyeri Akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani Gianyar 

Tahun 2020?” 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

Mastektomi dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani Gianyar 

Tahun 2020.  

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi hasil pengkajian asuhan keperawatan pada pasien 

Mastektomi dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani 

Gianyar Tahun 2020. 

b. Mengidentifikasi hasil diagnosis keperawatan pada pasien Mastektomi 

dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 

2020. 

c. Mengidentifikasi hasil perencanaan keperawatan pada pasien 

Mastektomi dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani 

Gianyar Tahun 2020. 

d. Mengidentifikasi hasil pelaksanaan keperawatan pada pasien 

Mastektomi dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani 

Gianyar Tahun 2020. 
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e. Mengidentifikasi hasil evaluasi keperawatan pada pasien Mastektomi 

dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 

2020. 

C. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat praktis 

Untuk keluarga dan penderita kanker payudara, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada pasien mastektomi dengan 

nyeri akut.  

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 pasien mastektomi. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti beserta civitas akademika tentang gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien mastektomi dengan nyeri akut, serta dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelit ian 

yang berkaitan, khususnya di dalam bidang Keperawatan Medikal Bedah. 

 


