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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara disebut juga carcinoma mammae adalah sebuah 

tumor ganas yang tumbuh dalam jaringan payudara. Tumor ini dapat tumbuh 

dalam kelenjar susu, jaringan lemak, maupun pada jaringan ikat payudara. 

Kanker ini memang tidak tumbuh dengan cepat namun berbahaya. Termasuk 

dalam catatan Word Health Organization (WHO) dimasukkan dalam 

International Classification of Diseases (ICD) dengan kode nomor 17 (WHO, 

2009). 

Menurut Kumar dkk (2007), kurva insidens usia bpada kanker 

payudara bergerak naik terus sejak usia 30 tahun. Kanker ini jarang sekali 

ditemukan pada wanita usia dibawah 20 tahun. Angka tertinggi pada usia 45-

66 tahun. Di Amerika Serikat, karsinoma payudara merupakan 28% kanker 

pada wanita kulit putih dan 25% pada kulit hitam. Sedangkan presentase 

ketahanan hidup adalah 5 tahun 16-22%, sedangkan ketahanan hidup sepuluh 

tahun adalah 1-5% apabila tidak diobati. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa lima besar 

kanker di dunia adalah kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar 

dan kanker lambung dan kanker hati. Sementara data dari pemeriksaan 

patologi di Indonesia menyatakan bahwa urutan lima besar kanker adalah 

kanker leher rahim, kanker payudara, kelenjar getah bening, kulit dan kanker 
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nasofaring. Kanker payudara merupakan kanker terbanyak diderita wanita. 

Angka kematian akibat kanker payudara mencapai 5 juta pada wanita. Kanker 

payudara merupakan penyebab kematian karena kanker tertinggi pada wanita 

yaitu sekitar 19%. Lima data terakhir menunjukkan bahwa kematian akibat 

kanker payudara pada wanita menunjukkan angka ke-2 tertinggi (WHO, 

2009). 

Menurut Endang (2009), negara berkembang setiap tahunnya lebih dari 

580.000 kasus kanker payudara ditemukan. Kurang dari 372.000 pasien 

meninggal karena penyakit ini. Data WHO menunjukkan bahwa 78% kanker 

payudara terjadi pada wanitausia 50 tahun ke atas, sedangkan 6%nya pada 

usia kurang dari 40 tahun. 

Kanker payudara merupakan ancaman bagi kaum wanita.Walaupun 

kini sudah ada pengobatan yang terbaik, tetapi perjuangan melawan kanker 

payudara tidak selalu berhasil. Menurut Setiati (2009), kanker payudara 

merupakan kanker peringkat kedua yang paling banyak diderita dan ditakuti 

wanita.berdasarkan laporan dari Rumah Sakit Kanker Dharmais, 70% wanita 

yang datang sudah dengan kekambuhan dan pada stadium lanjut, sisa 30% 

terdiagnosis pada stadium 1 atau II  pasien dalam usia 25-80 tahun. 

Menurur Reksoprodjo dkk (2010), berdasarkan umur, kanker payudara 

lebih sering ditemukan pada umur 40-49 tahun (decade V) sekitar 30% untuk 

kasus-kasus di Indonesia. Angka kematian kanker payudara menjadi nomor 

dua setelah kanker leher rahim/ serviks. 
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Data perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (Peraboi) 

menyebutkan rata-rata prognosis harapan hidup penderita kanker payudara 

untuk 5 stadium. Pada stadium 0, 10 tahun dengan harapan hidup 98%, 

stadium 1, 5 tahun dengan harapan hidup 85%; stadium II, 5 tahun dengan 

harapan hidup 60-70%; stadium III, 5 tahun dengan harapan hidup 30-50%; 

stadium IV, 5 tahun dengan harapan hidup 15% (Setiati, 2009). 

Menurut pengamatan penulis selama praktek pada bulan september 

2010 di RSUD. Moewardi selama satu bulan, ruang rawat inap kususnya 

bangsal bedah Mawar 3 dari jumlah pasien 37 orang yang menderita penyakit 

kanker payudara 7 orang dengan penderita berusia lebih dari 40 tahun dan 

rata-rata sebagai ibu rumah tangga. Dibandingkan dengan kanker yang lain 

kanker payudara lebih banyak no dua setelah kanker servik. 

Dari hasil pengkajian mental pasien diruang mawar 3 selalu cemas 

tentang kondisi penyakitnya, misal setiap bertemu selalu menceritakan 

penyakitnya dan bertanya bagaimana terapi dan pengobatan. Pengetahuan 

tentang kanker payudara oleh pasien sangat kurang sehingga menimbulkan 

kecemasan selama menjalani perawatan diRSUD Moewardi. 

Dalam proses pengkajian berkembang pendapat pasien tentang 

ketidakpastian masa depan mereka, isu-isu keseharian yang terjadi ditempat 

kerja dan hubungan keluarga, serta tuntutan penyakit merupakan faktor-faktor 

yang lebih penting dalam menyesuaikan diri akibat mengalami kanker, 

dibanding kehilangan payudara itu sendiri. Dampak yang terjadi akibat 
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penyakit kanker payudara apabila tidak segera ditangani mengakibatkan 

kematian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun 

karya tulis yang berjudul ” Asuhan Keperawatan Pada Ny.W dengan Pre dan 

Post Mastektomi Ca. Mammae Sinistra di Ruang Mawar 3 RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang di bahas dalam karya tulis ini adalah :  

1. Bagaimana melakukan pengkajian pada pasien Ny.W dengan pre dan post 

mastektomi Ca.Mammae? 

2. Bagaimana melakukan diagnosa pada pasien Ny.W dengan pre dan post 

mastektomi Ca.Mammae? 

3. Bagaimana melakukan intervensi pada pasien Ny.W dengan pre dan post 

mastektomi Ca.Mammae? 

4. Bagaimana melakukan implementasi pada pasien Ny.W dengan pre dan 

post mastektomi Ca.Mammae? 

5. Bagaimana melakukan evaluasi pada pasien Ny.W dengan pre dan post 

mastektomi Ca.Mammae? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum  

Tujuan umum dari penulisan KTI ini adalah untuk dapat 

memahami bagaimana  asuhan keperawatan pada pasien Ny.W dengan pre 

dan post mastektomi Ca.Mammae Sinistra di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Agar perawat mengetahui pengkajian pada pasien Ny.W dengan pre 

dan post mastektomi Ca.Mammae. 

b. Agar perawat memahami dalam  melakukan diagnosa pada pasien 

Ny.W dengan pre dan post mastektomi Ca.Mammae. 

c. Agar perawat memahami dalam melakukan intervensi pada pasien 

Ny.W dengan pre dan post mastektomi Ca.Mammae. 

d. Agar perawat memahami dalam melakukan implementasi pada pasien 

Ny.W dengan pre dan post mastektomi Ca.Mammae. 

e. Agar perawat memahami dalam melakukan evaluasi pada pasien Ny.W 

dengan pre dan post mastektomi Ca.Mammae. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penulisan karya tulis ini adalah : 

1. Bagi penulis sendiri, hasil karya tulis dapat digunakan sebagai pengalaman 

yang nyata tentang asuhan keperawatan dengan pasien pre dan post 

operasi mastektomi Ca mammae sinistra.  
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2. Bagi klien dan keluarga, dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan 

mampu memahami tentang penyakit Ca. Mammae serta 

penatalaksanaannya. 

3. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan, sebagai referensi dan tambahan 

informasi dalam peningkatan dan mutu pendidikan dimasa yang akan 

datang. 

4. Bagi Rumah Sakit, hasil karya tulis diharapkan menjadi informasi dalam 

saran dan evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan yang lebih kepada 

pasien rumah sakit yang akan datang. 

5. Bagi pembaca, sebagai ilmu pengetahuan tentang penyakit kanker 

payudara dan bagaimana melakukan asuhan keperawatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


