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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). 

Setiap tahunnya didiagnosis 183.000 kasus baru di Amerika sekitar: 1000 

dari kasus ini adalah pria. Bukan hanya kanker payudara saja lebih banyak 

mengenai wanita daripada pria, tetapi juga diantara wanita, ini adalah kanker 

paling utama. Pada usia 85 tahun satu dari sembilan wanita akan mengalami 

kanker payudara. Kanker payudara adalah jenis kanker kedua penyebab 

kematian karena pada wanita, dengan perkiraan 46.000 meninggal pada tahun 

1994. Akan tetapi yang bisa bertahan hidup sampai mencapai lebih dari lima 

tahun sejak awal didiagnosis kanker payudara ini cukup besar, sekitar 93%. 

Jika kanker menybar secara regional saat didiagnosis, kemampuan bertahan 

hidup selama 5 tahun sebesar 75% dan untuk seseorang dengan metastase 

yang luas saat didiagnosis, kemampuan hidupnya  hanya 18% (hartanto, 

2003). 
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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 

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 Hartanto dkk (2006), kanker payudara adalah kanker yang 

sering pada wanita (diluar kanker kulit), walaupun kanker ini sangat jarang 

pada laki-laki. Kanker payudara adalah penyebab kematian kedua pada 

wanita (setelah kanker paru) di Amerika Serikat. Dari tahun 1973 hingga 

1991, insdens kanker payudara invansif di Amerika Serikat meningkat 25,8% 

pada kaukasian dan 30,3% pada keturunan Amerika Afrika, atau secara kasar 

adalah 2% per tahun.  

Kanker payudara dapat muncul pada usia berapa pun diluar masa kanak-

kanak, namun insidensnya rendah selama tiga dekade pertama, dan meningkat 

secara bertahap.secara keseluruhan, risiko pada perempuan seumur hidupnya 

untuk berkembang kanker payudara adalah 1 berbanding 8. Ini 

adalahgambaran menyeluruh untuk semua wanita berdasarkan masa hidupnya 
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hingga 85 taahun: namun hal ini tidak memberikan kelonggaran terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi risiko individual untuk wanita tertentu. 

“Berdasar data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2007, kejadian kanker 

payudara sebanyak 8.227 kasus atau 16,85 persen dan kanker leher rahim 

5.786 kasus atau 11,78 persen. Angka kejadian kanker payudara cenderung 

menurun. Tahun 2006, kejadian kanker payudara sebanyak 8.327 kasus atau 

19,64 persen dari seluruh kejadian kanker. Namun kejadian kanker leher 

rahim sebaliknya, meningkat dari jumlah kasus pada 2006 yang hanya 

sebanyak 4.696 kasus atau 11,07 persen. 

Menurut dari hasil rekam medik RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

jumlah pasien dengan penyakit kanker payudara pada tahun 2011 sebanyak 

195 pasien dan pada bulan januari sampai mei 2012 sebanyak 77 pasien. 

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 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.L dengan Pre dan 

Post Mastektomi Ca. Mammae Sinistra di Ruang Multazan RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta”. 
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B. Identifikasi Masalah 

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

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

mastektomi Ca.Mammae? 

2. Bagaimana menegakkan diagnosa pada pasien Ny.W dengan post 

mastektomi Ca.Mammae? 

3. Bagaimana menyusun intervensi pada pasien Ny.W dengan post 

mastektomi Ca.Mammae? 

4. Bagaimana melakukan implementasi pada pasien Ny.W dengan post 

mastektomi Ca.Mammae? 

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

mastektomi Ca.Mammae? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum  
 

Tujuan umum dari penulisan KTI ini adalah untuk dapat memahami 

bagaimana  asuhan keperawatan pada pasien Ny.W dengan post 

mastektomi Ca.Mammae Sinistra di RS PKU MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA. 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah agar perawat:  

a. Mengetahui pengkajian pada pasien Ny.W dengan post mastektomi 

Ca.Mammae. 

b. Memahami dalam  melakukan diagnosa pada pasien Ny.W dengan 

post mastektomi Ca.Mammae. 

c. Memahami dalam melakukan intervensi pada pasien Ny.W dengan 

post mastektomi Ca.Mammae. 

d. Memahami dalam melakukan implementasi pada pasien Ny.W 

dengan post mastektomi Ca.Mammae. 

e. Memahami dalam melakukan evaluasi pada pasien Ny.W dengan 

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 post 

operasi mastektomi Ca mammae sinistra.  

2. Bagi pasien dan keluarga, dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan 

dan mampu memahami tentang penyakit Ca. Mammae serta 

penatalaksanaannya. 
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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. 

 

 

 


