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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kanker payudara sampai saat ini merupakan kanker pada wanita dengan 

angka kejadian paling tinggi di dunia. Berdasarkan data dari GLOBOCAN di 

tahun 2008, insiden kanker payudara berdasarkan age-standardized rate (ASR) 

adalah sebesar 66,4 (66,4/100.000 penduduk) pada negara-negara maju dan 27,3 

(27,3/100.000 penduduk) pada negara-negara yang sedang berkembang. (Jemal, 

2011) Diperkirakan 23% (atau sekitar 1,38 juta) dari total seluruh insiden kanker 

baru pada wanita di tahun 2008 merupakan kasus kanker payudara. Sementara, 

angka kematian akibat kanker payudara pada wanita di seluruh dunia diperkirakan 

sebasar 14% atau sekitar 458.400 dari total seluruh kematian akibat kanker. 

(Jemal, 2011) 

Di kawasan Asia, insiden kanker payudara menunjukkan peningkatan yang 

lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi di negara Barat. Seperti halnya yang 

terjadi di Negara Singapura. Dari hasil studi yang dilakukan terjadi peningkatan 

ASR insiden kanker di Singapura dari 20,2 per 100.000/tahun menjadi 54,9 per 

100.000/tahun. (CH N, 2011) Oleh karenanya, dalam waktu dekat dikhawatirkan 

bahwa mayoritas penderita kanker payudara adalah etnis di Asia. Ada beberapa 

kemungkinan yang dapat menjelaskan masalah ini, termasuk diantaranya usia 

menarche yang semakin muda, melahirkan anak pertama pada usia yang sudah 

terlambat, bertambahnya tinggi badan dan berat badan, menurunnya fertilitas, dan 

gaya yang mengikuti penduduk di negara Barat.  



2 
 

Sementara di Indonesia, kanker payudara juga merupakan kasus kanker 

yang paling umum dijumpai pada wanita. Berdasarkan data dari International 

Agency on Research in Cancer (IARC), ARC insiden kanker payudara di 

Indonesia adalah 36,2 per 100.000 penduduk dan angka kematian akibat kanker 

payudara adalah 18,6 per 100.000 penduduk. (CH N, 2011) Di Bali sendiri, 

berdasarkan data yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, insiden 

kanker payudara juga mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Dari 99 

kasus baru pada tahun 2010 menjadi 134 kasus baru pada tahun 2011, dan 

kembali meningkat menjadi 162 kasus baru pada tahun 2012.  

Dari sebuah studi yang dilakukan oleh Pathy dkk serta Yip dkk pada tahun 

2011, kebanyakan kasus kanker payudara yang terjadi pada wanita Asia, termasuk 

juga di Indonesia, terjadi pada usia yang rata-rata lebih muda dibandingkan 

dengan wanita di negara Barat (CH N, 2011), dimana menurut data dari American 

Cancer and Society (ACS, 2013), sekitar 77% dari semua kanker didiagnosis pada 

usia 55 tahun atau lebih. Tingginya insiden kanker payudara pada usia yang lebih 

muda ini diperkirakan karena struktur penduduk piramida pada negara 

berkembang, yang mengindikasikan usia fertilitas yang tinggi, karenanya proporsi 

wanita yang berusia lanjut lebih rendah dibandingkan dengan di negara Barat. 

Pasien wanita yang didiagnosis kanker payudara di Indonesia bahkan ada yang 

tercatat berusia di bawah 35 tahun, dimana hasil ini dua kali lebih muda daripada 

yang didiagnosis di negara Malaysia. Di samping terjadi pada usia yang lebih 

muda, kebanyakan wanita di Indonesia juga datang dengan kanker yang sudah 

bermetastasis. (CH N, 2011) Kurangnya peran pemerintah dalam dalam 

melaksanakan program deteksi dini kanker payudara, edukasi tentang kesehatan 
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payudara dan kurangnya kepedulian bisa menjadi penyebab timbulnya kondisi ini. 

Sementara, dilihat dari sudut pandang pasien, kebanyakan wanita Indonesia tidak 

akan datang pada kondisi awal karena permasalahan finansial. Ditambah lagi, 

kepercayaan masyarakat akan pengobatan tradisional menjadi salah satu hambatan 

di dalam diagnosis kanker pada stadium dini. 

Di samping itu perlu diperhatikan juga bahwa kanker payudara merupakan 

penyakit yang secara biologis tergolong heterogen dan pasien dengan diagnosis 

yang sama, secara klinis dapat memberikan hasil dan prognosis yang berbeda. 

Profil molekuler dapat memberikan bukti biologis tentang heterogenitas dari 

kanker payudara melalui identifikasi subtipe intrinsik seperti luminal A, luminal 

B, basal-like, overekspresi HER2, dan yang lainnya. Salah satu perkembangan 

krusial dalam bidang kanker payudara adalah para ilmuwan mulai menyadari akan 

adanya reseptor estrogen dan progesterone, serta gen HER2 yang mempunyai 

korelasi dengan terapi hormon dan kemoterapi.  

Berdasarkan atas fakta yang terjadi tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan studi mengenai hubungan antara usia dengan subtipe imunohistokimia 

pada pasien kanker payudara.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara usia dengan subtipe imunohistokimia pada 

pasien kanker payudara di RSUP Sanglah Kota Denpasar 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara usia dengan subtipe 

imunohistokimia pada pasien kanker payudara di RSUP Sanglah Kota 

Denpasar 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik subtipe imunohistokimia berdasarkan 

kelompok usia pada pasien kanker payudara di RSUP Sanglah 

Kota Denpasar. 

2. Mengetahui distribusi subtipe luminal A pada kelompok usia pada 

pasien kanker payudara di RSUP Sanglah Kota Denpasar. 

3. Mengetahui distribusi subtipe luminal B pada kelompok usia pada 

pasien kanker payudara di RSUP Sanglah Kota Denpasar. 

4. Mengetahui distribusi subtipe HER2 pada kelompok usia pada 

pasien kanker payudara di RSUP Sanglah Kota Denpasar. 

5. Mengetahui distribusi subtipe triple-negative pada kelompok usia 

pada pasien kanker payudara di RSUP Sanglah Kota Denpasar. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada instansi terkait mengenai hubungan antara 

usia dengan subtipe imunohistokimia pada pasien kanker payudara  

2. Sebagai acuan untuk dilaksanakan intervensi/penelitian yang memberikan 

informasi lebih mendalam mengenai kanker payudara 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian dan Faktor Resiko Kanker Payudara 

Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari jaringan payudara yang 

terdiri dari jaringan yang memproduksi susu (lobulus) dan saluran yang 

menghubungkan lobulus dengan putting. (ACS, 2013) Sementara menurut 

Lippman kanker payudara adalah keganasan yang berproliferasi dari sel epitel 

pada saluran ataupun kelenjar payudara. (Lippman, 2008) Penyebab pasti kanker 

payudara masih belum diketahui, diperkirakan penyebabnya berasal dari beberapa 

faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor yang berperan tersebut termasuk 

bertambahnya usia, riwayat keluarga yang mederita kanker payudara, terpapar 

hormon reproduktif wanita (baik endogen maupun eksogen), pola makan, faktor 

lingkungan, dan penyakit payudara yang jinak (benign breast disease).  Mayoritas 

dari faktor-faktor tersebut mempresentasikan peningkatan yang ringan sampai 

sedang terhadap faktor resiko pada setiap wanita. Diperkirakan 50% dari wanita 

yang menderita kanker payudara tidak memiliki faktor resiko selain peningkatan 

usia dan gender wanita. Pentingnya usia sebagai faktor resiko dari kanker 

payudara seringkali diabaikan. Pada tahun 2005 diperkirakan 9.510 insiden kanker 

payudara invasif dan 1.110 kematian akibat kanker payudara terjadi pada wanita 

di Amerika Serikat yang berusia di bawah 40 tahun dibandingkan dengan 165.460 

kasus dan 34.820 kematian pada wanita 50 tahun ke atas. (Burstein, 2008) 
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Riwayat keluarga telah lama dianggap sebagai faktor resiko terjadinya 

kanker payudara. Tapi faktanya, mayoritas wanita yang didiagnosis kanker 

payudara tidak memiliki riwayat keluarga yang sebelumnya menderita kanker, 

dan hanya 5% sampai 10% yang memiliki predisposisi hereditas kanker payudara. 

Secara keseluruhan, resiko untuk terjadinya kanker payudara meningkat 1,5 

sampai 3 kali jika memeiliki ibu atau saudara perempuan yang menderita kanker 

payudara. Riwayat keluarga, termasuk dalam faktor resiko yang heterogenus 

dengan implikasi yang berbeda tergantung dari jumlah relatif yang menderita 

kanker payudara, usia saat didiagnosis, dan jumlah saudara yang tidak mempunyai 

riwayat kanker. Walaupun tidak ada predisposisi yang diturunkan, wanita dengan 

riwayat keluarga menderita kanker payudara masih menemui beberapa faktor 

yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker, seperti paparan dari 

lingkungan, faktor genetik yang tidak dapat dijelaskan, atau keduanya. (Burstein, 

2008) 

Perkembangan kanker payudara pada beberapa wanita juga berhubungan 

dengan hormon reproduksi pada wanita. Berdasarkan studi epidemiologi, resiko 

kanker payudara meningkat seiring dengan peningkatan paparan terhadap 

estrogen endogen. Menarche/haid pertama pada usia dini, nulliparity (tidak 

mempunyai anak) atau kehamilan pertama pada usia tua, dan menopause yang 

terlambat merupakan resiko untuk terjadinya kanker payudara. Pada wanita 

postmenopause, obesitas dan terapi hormone postmenopause pengganti, yang 

keduanya mempunyai korelasi dengan plasma estrogen dan plasma estradiol, 

dapat meningkatkan resiko terjadiya kanker payudara. (Burstein, 2008) 
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Observasi pada insiden kanker payudara secara internasional, 

menunjukkan bahwa wilayah dengan pola makan yang tinggi lemak mempunyai 

resiko lebih besar untuk menderita kanker payudara dibandingkan dengan wilayah 

dengan pola makan rendah lemak. Diperkirakan mengkonsumsi lemak dalam 

jumlah yang besar berhubungan dengan penambahan resiko kanker payudara. 

Namun, sebuah analisis dari studi epidemiologi prospektif gagal untuk 

mengidentifikasi hubungan antara konsumsi lemak dengan resiko terjadinya 

kanker payudara pada wanita di negara berkembang. Hal ini dikarenakan masih 

adanya fungsi protektif dari konsumsi sayur dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, 

terdapat hubungan positif antara konsumsi alkohol dengan resiko kanker 

payudara, dimana resikonya sebanding dengan jumlah alkohol yang dikonsumsi. 

Kurangnya asupan nutrisi seperti vitamin C, folate, dan beta karoten dapat 

meningkatkan resiko yang berhubungan dengan mengkonsumsi alkohol. 

(Burstein, 2008) 

Obesitas selain meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara pada 

wanita postmenopause juga meningkatkan kematian akibat kanker payudara. Pada 

studi placebo yang dilakukan oleh WHI, wanita dengan indeks masa tubuh (IMT) 

31,1 atau lebih, mempunyai resiko 2,5 kali atau lebih untuk terjadinya kanker 

payudara dibandingkan dengan wanita yang IMT nya 22,6 atau lebih rendah. 

(Burstein, 2008) Namun pada wanita premenopause, justru terjadi hubungan yang 

berkebalikan antara IMT dengan resiko kanker payudara, yang kemungkinan 

dikarenakan banyaknya jumlah siklus menstruasi yang tidak teratur, dengan 

pengurangan paparan oleh hormon ovarium. 
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2.2 Biologimolekuler Kanker Payudara 

2.2.1 Reseptor Estrogen (ER) dan Reseptor Progesteron (PR)  

Estrogen merupakan salah satu hormon penting yang berperan dalam 

perkembangan payudara normal ataupun di dalam kasus kanker payudara. 

Estrogen berinteraksi dengan sel-sel epitel payudara (mammary epithelial cells) 

melalui reseptor estrogen yang spesifik. Dua jenis reseptor yang diketahui adalah 

ERα dan ERβ. ERα merupakan reseptor yang paling erat kaitannya dengan kanker 

payudara. Reseptor ini umumnya diekspresikan di payudara, ovarium, dan di 

Rahim (uterus). Sementara ERβ diekspresikan secara luas dan kaitannya dengan 

kanker payudara masih belum jelas. Sekitar 70% dari kasus kanker payudara 

mengekspresikan reseptor estrogen (ER+) dan mempunyai karakteristik tumor 

yang membesar secara lambat. (Abelof, 2008) 

Reseptor progesteron, gen yang meregulasi estrogen, terbagi menjadi dua 

bentuk, PRA dan PRB. PRB merupakan reseptor yang lebih spesifik terhadap 

kanker payudara dibandingkan dengan PRA yang diekspresikan lebih luas. PR 

secara bervariasi diekspresikan pada tumor dengan ER+ dimana hal ini 

memberikan nilai prognostik yang berbeda. Pada kasus tumor dengan ER+/PR-, 

yang umumnya terjadi pada wanita dengan usia di atas 50 tahun, mempunyai 

karakteristik kromosom aneuploid dan timbul dengan ukuran tumor yang lebih 

besar dibandingkan dengan tumor dengan ER+/PR+. Terlebih lagi, tumor dengan 

ER+/PR+ lebih responsif terhadap terapi antiestrogen dibandigkan dengan tumor 

dengan ER+/PR-. (Abelof, 2008)  
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2.2.2 Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER-2/neu) 

Amplifikasi dan/atau overekspresi protein HER-2 (ditemukan pada 20% 

sampai 30% kasus kanker payudara baru) berhubungan dengan peningkatan 

kecepatan pertumbuhan dan pembelahan sel (menjadi lebih agresif), dan 

meningkatkan resiko terjadinya kekambuhan atau rekurensi serta mengurangi 

ketahanan hidup jika dibandingkan dengan tumor dengan gen HER-2 yang 

normal. Pada tingkat molekuler, amplifikasi HER-2 berhubungan dengan 

deregulasi dari fase G1/S pada cell cycle melalui regulasi cyclins D1, E, dan cdk6, 

serta degradasi p27. HER-2 juga berkaitan dengan second messenger dalam sel 

signaling seperti SH2 domain-containing protein (seperti Src kinase) yang 

berpotensi sebagai target dalam terapi kanker payudara. (Conzen, 2008) 

 

2.3 Subtipe Imunohistokimia Kanker Payudara 

2.3.1 Luminal A 

Kanker payudara dengan subtipe luminal A merupakan jenis yang paling 

umum atau paling banyak dijumpai, terjadi pada 50% sampai 60% dari seluruh 

kasus kanker payudara. Subtipe ini mempunyai karakteristik mengekspresikan gen 

yang diaktivasi oleh faktor transkripsi ER yang ada di epitel luminal pada saluran 

air susu (mammary duct) serta tidak banyak mengekspresikan gen yang berperan 

dalam pembelahan sel. Imunohistokimia luminal A ditandai dengan status 

reseptor estrogen positif (ER+), reseptor progesteron positif (PR+), dan tanpa 

adanya ekspresi gen HER2 (HER2-) dalam pemeriksaan imunihistokimia. Profil 

lain yang juga berperan dalam menentukan subtipe ini adalah adanya Bcl-2 dan 
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cytokeratin CK8/18, laju pembelahan sel yang rendah diukur dengan Ki67 serta 

grading histologi yang rendah. (Eroles, 2011) 

Pasien kanker dengan subtipe luminal A umumnya mempunyai prognosis 

yang baik. Angka kekambuhan untuk subtipe ini lebih rendah dibandingkan 

dengan subtipe yang lain (27.8%). Ditambah lagi dengan ketahan hidup yang 

lebih panjang setelah terjadi kekambuhan jika dibandingkan dengan subtipe yang 

lain (median 2.2 tahun). Penanganan untuk kanker payudara dengan subtipe 

luminal A pada dasarnya adalah dengan hormonal aromaterase inhibitor (AI) 

generasi ketiga untuk pasien yang sudah menopause, selective estrogen receptor 

modulator (SERMs) seperti tamoxifen dan pure selective regulator of ER seperti 

fulvestrant. (Eroles, 2011)    

 

2.3.2 Luminal B 

Tumor dengan subtipe luminal B terjadi antara 10% sampai 20% dari total 

seluruh kejadian kanker payudara. Dibandingkan dengan luminal A, subtipe ini 

memiliki phenotype yang lebih agresif, derajat histologi dan proliferative index 

yang lebih tinggi, serta prognosis yang lebih buruk. Dilihat dari segi 

imunohistokimia, luminal B dan luminal A dapat dibedakan dari ekspresi protein 

Ki67. Subtipe luminal A memiliki tumor dengan ER+ dan Ki67 yang rendah, 

sementara luminal B memiliki tumor dengan ER+/HER2- dan Ki67 yang tinggi 

atau ER+/HER2+. Meskipun telah diterapi dengan tamoxifen dan AI, umumnya 

luminal B akan memberikan prognosis yang lebih jelek dibandingkan subtipe 

luminal A. Akantetapi, subtipe luminal B memberikan respon yang lebih baik 

terhadap neoadjuvant kemoterapi walaupun responnya tidak sebaik subtipe 



12 
 

HER2+ dan basal-like tumor. Oleh karenanya, terapi untuk subtipe ini masih 

perlu dikembangkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. (Eroles, 2011) 

 

2.3.3 HER2 Positive 

Sebanyak 15% sampai 20% dari seluruh kanker payudara merupakan tipe 

HER2+. Subtipe ini ditandai dengan overekspresi gen HER2 dan gen lain yang 

berhubungan dengan pathway HER2 dan/atau gen yang terletak di kromosom 

17q12. Secara morpologis, tumor jenis ini sangat aktif membelah/berproliferasi, 

75% memiliki derajat histologi yang tinggi dan lebih dari 40% terjadi mutasi pada 

p53. Imunohistokimia HER2+ ditandai dengan ER-/HER2+. Dari sudut pandang 

klinis, subtipe HER2+ mempunyai prognosis yang jelek, walaupun dalam satu 

dekade terakhir, pemberian anti-HER2 (trastuzumab-herceptin) meningkatkan 

ketahanan hidup pasien tidak hanya pada kasus metastasis, tetapi juga pada 

stadium awal. (Eroles, 2008) 

Trastuzumab bekerja dengan menghambat tiga pathway yang meregulasi 

pertumbuhan tumor. Pertama, trastuzumab menghambat interaksi heterodimer 

antara HER2 dengan epidermal growth factor receptor (EGFR) yang lainnya. 

Kedua, trastuzumab bekerja dalam modulasi imunitas, dengan mengaktivasi sel-

sel natural killer yang merupakan bagian dari antibody-dependent cellular 

cytotoxicity. Ketiga, trastuzumab juga mengurangi tumor-associated microvessel 

density, yang secara tidak langsung mengurangi migrasi sel-sel endotel, yang 

merupakan bagian penting dalam angiogenesis. (Conzen, 2008) 
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2.3.4 Triple-Negative/Basal-like 

Terjadi pada 10% sampai 20% dari seluruh kasus kanker payudara. Secara 

klinis, subtipe ini terjadi pada usia yang lebih muda, umumnya pada wanita 

Afrika, mempunyai ukuran tumor yang besar saat diagnosis, derajat histologi yang 

tinggi, serta banyaknya lymph node/kelenjar getah bening yang sudah terpapar sel 

tumor. Mempunyai pola metastasis yang agresif dan kebanyakan menyebar ke 

organ visceral (organ dalam) seperti paru-paru, sistem saraf pusat, dan lymph 

nodes. Salah satu keistimewaan subtipe tumor ini adalah absenya ketiga reseptor 

yang ada pada kanker payudara: ER-, PR-, dan HER2-. (Eroles, 2008) 

Kanker payudara subtipe triple-negative/basal-like memiliki prognosis 

yang lebih jelek dibandingkan dengan subtipe luminal, ditambah lagi dengan 

angka kekambuhan atau relapse yang tinggi di tiga tahun awal. Akan tetapi, jenis 

tumor ini mempunyai respon yang baik terhadap kemoterapi. Adanya mutasi yang 

besar pada p53 mengakibatkan tumor ini lebih agresif dengan prognosis yang 

jelek. Sebagai tambahan, tumor karena mutasi pada gen BRCA1 (Breast Cancer 

1) juga merupakan subgrup dari basal-like tumor. Terganggu atau menurunya 

fungsi gen BRCA1 baik karena mutasi ataupun mekanisme epigenetic, dapat 

memicu perkembangan basal-like tumor, yang sedikit mengekspresikan ER, dan 

dengan prognosis yang jelek. BRCA1 merupakan gen penting dalam proses DNA 

repair, dimana jika gen ini tidak berfungsi dapat mengakibatkan 

ketidakseimbangan genetik dan akumulasi dari DNA erorr yang berakibat pada 

pertumbuhan sel tumor. (Eroles, 2008) 
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Salah satu strategi yang menjanjikan dalam penanganan jenis tumor ini 

adalah dengan Poly-ADP ribose-polymerase-1 (PARP-1) inhibitor. Inhibisi pada 

PARP-1 dalam konteks defektif DNA repair mengakibatkan akumulasi rusaknya 

double-stranded DNA yang akhirnya mengakibatkan sel mati. (Eroles, 2008) 
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang dapat disusun berdasarkan latar belakang dan 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Kanker payudara sampai saat ini merupakan kanker pada wanita dengan 

angka kejadian dan kematian paling tinggi di dunia. 

2. Termasuk di negara Indonesia sendiri, kanker payudara juga merupakan 

kasus kanker yang paling umum dijumpai pada wanita dan menjadi salah 

satu beban kesehatan nasional. 

3. Ditambah lagi kurangnya peran pemerintah dalam dalam melaksanakan 

program deteksi dini kanker payudara, edukasi tentang kesehatan payudara 

dan kurangnya kepedulian dan juga pola piker masyrakat Indonesia yang 

masih percaya akan pengobatan tradisional berakibat pada banyaknya 

wanita di Indonesia datang dengan ke pusat kesehatan dengan kanker yang 

sudah bermetastasis. 

4. Di samping kanker payudara juga merupakan penyakit yang secara 

biologis tergolong heterogen dan pasien dengan diagnosis yang sama, 

secara klinis dapat memberikan hasil dan prognosis yang berbeda, oleh 

karena keterlibatan gen yang berbeda. 
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3.2  Konsep Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang dan tujuan dari penelitian, adapun 

konsep dari penelitian adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

3.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

kajian pustaka, kerangka berpikir, dan konsep penelitian maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok usia dengan 

subtipe imunohistokimia. 

H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok usia dengan subtipe 

imunohistokimia. 

Subtipe 

Imunohistokimia 

Cross-Tab dengan 

kelompok Usia 

Hubungan Usia 

dengan subtipe 

imunohistokimia 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

4.1.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 

Kota Denpasar. 

4.1.2  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2014 sampai 

bulan Desember 2014. 

4.1.3  Jenis Penelitian 

Desain penelitian ini dalam bentuk diskriptif observasional dengan 

pendekatan cross-sectional dimana semua data yang akan diteliti diambil 

dalam satu waktu dan berdasarkan rekam medis pasien. 

 

4.2  Subjek dan Sampel 

4.2.1  Variabilitas Populasi 

4.2.1.2 Populasi Target 

Populasi target pada penelitian ini adalah semua pasien kanker 

payudara. 

4.2.1.3 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah semua pasien kanker 

payudara di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. 
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4.2.1.4 Sampel Penelitian 

Sampel pada penelitian ini adalah populasi terjangkau yang telah 

memenuhi kriteria inklusi dan tidak memiliki kriteria eksklusi. 

4.2.2  Kriteria Subjek 

4.2.2.1 Kriteria Inklusi 

1. Pasien kanker payudara periode 2010 sampai 2014 

2. Pasien kanker payudara dengan jenis kelamin perempuan 

4.2.2.2 Kriteria Eksklusi 

1. Pasien tidak memiliki data imunohistokimia yang lengkap berupa 

status ER, PR, dan gen HER2 dalam rekam medis 

4.2.3  Besaran Sampel 

Besar sampel diperoleh dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan :  

n  : jumlah sampel minimal yang diperlukan 

Zα : tingkat kepercayaan 

P : proporsi penyakit atau keadaan yang ingin dicari 

Q : 1-P, proporsi penyakit atau keadaan yang tidak ingin dicari 

d  : tingkat ketepatan absolut yang diinginkan 

Pada perhitungan sampel di penelitian ini, tingkat kepercayaan 

yang dihendaki adalah 95 % dan ketetapan absolut yang diinginkan 

sebesar 10 %. Proporsi yang dikehendaki 50%, maka dapat dipergunakan 

estimasi maksimal dengan p=0,50. Berdasarkan rumus diatas dapat 

dihitung : 

2

2

1,0

)50,01(50,096,1 


x
n  

Jadi, berdasarkan perhitungan sampel di atas, jumlah sampel minimal 

dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 97 orang. 
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4.2.4  Teknik Penentuan Sampel 

Pada penelitian ini, sampel ditentukan salah satu jenis non-

probability sampling. Pada teknik penentuan sampel ini, setiap rekam 

medis yang memenuhi kriteria penelitian dimasukan dalam analisis data 

sampai ketentuan sampel minimal terpenuhi. 

 

4.3  Variabel 

4.3.1  Identifikasi Variabel 

1. Kelompok Usia 

2. Subtipe Ca mama 

4.3.2     Klasifikasi Variabel 

4.3.2.1 Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah: 

1. Kelompok Usia 

4.3.2.2 Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah: 

1. Subtipe imunohistokimia 

4.3.3  Definisi Operasional Variabel 

1.  Kelompok Usia 

Definisi : Usia pasien yang tercantum dalam rekam medis 

Cara Ukur : Data diambil dari rekam medis pasien 

Hasil Ukur : Kelompok usia dikelompokkan menjadi: 

- ≤ 50 tahun (premoenopause) 

- > 50 tahun (postmenopause) 
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Skala : Skala pengukuran pada kelompok usia adalah nominal 

2.  Subtipe Ca mama 

Definisi : Jenis tumor berdasarkan ER, PR, dan HER2 

Cara Ukur : Data diperoleh dari analisis data 

Hasil Ukur : Subtipe imunohistokimia dikelompokkan menjadi: 

- Luminal A 

- Luminal B 

- Tipe HER-2/neu 

- Triple-negatif/Basal-like 

Skala  : Skala pengukuran pada variabel subtipe Ca mama adalah 

nominal 

 

4.4  Bahan dan Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan data sekunder yang berasal dari rekam 

medis pasien kanker payudara di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. 

 

4.5  Protokol Penelitian 

1. Pengambilan data kanker payudara melalui rekam medis di RSUP Sanglah 

Kota Denpasar. 

2. Pemilahan data rekam medis berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. 

3. Mencatat data pada program SPSS versi 17. 

4. Hal tersebut diulang sampai semua populasi terjangka yang ada masuk 

dalam analisis data. 
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4.6  Analisis Data 

Data yang didapat dari rekam medis selanjutnya akan dianalisis secara 

deskriptif dan ditentukan hubungan antar variabel dengan rumus chi-squere pada 

software SPSS versi 17.  

 

4.7 Kelemahan Penelitian  

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari rekam medis sehingga 

terdapat kemungkinan adanya data yang tidak lengkap. 

2. Penelitian ini tidak menyajikan analisis data dalam bentuk hubungan 

kausal antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

5.1.1 Karakteristik Umum Pasien Kanker Payudara di RSUP Sanglah 

 

Tabel 5.1 

Karakteristik Umum Pasien Kanker Payudara di RSUP Sanglah Periode 

2010-2014 

  

Frekuensi 

 

 

Persentase 

Usia 

Premenopause (≤ 50 th) 

Postmenopause (> 50 th) 

 

379 

174 

 

68.5% 

31.5% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

1 

552 

 

0.2% 

99.8% 

Tingkat Pendidikan 

Tidak bersekolah 

Tamatan SD 

Tamatan SMP 

Tamatan SMA 

Sarjana 

Akademika 

Diploma  

 

115 

131 

47 

195 

45 

15 

3 

 

20.8% 

23.7% 

8.5% 

35.3% 

8.1% 

2.7% 

0.5% 

Stadium Kanker 

Stadium I 

Stadium II 

Stadium III 

Stadium IV 

Undeffined 

 

7 

86 

258 

140 

62 

 

1.3% 

15.6% 

46.7% 

25.3% 

11.2% 

Grading Tumor 

Grade I 

Grade II 

Grade III 

Undeffined 

 

35 

210 

213 

95 

 

6.3% 

38.0% 

38.5% 

17.2% 

 

Angka kejadian kanker payudara baru di RSUP Sanglah yang diambil dari 

bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2014 berjumlah 553 kasus. 
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Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pasien kanker payudara di RSUP Sanglah, 

penderita terbanyak adalah tamatan SMA (35.3%) dan insiden terendah adalah 

diploma (0.5%). Dari data juga didapat insiden kanker payudara yang termuda 

terjadi pada usia 13 tahun (0.2%) dan insiden yang tertua terjadi pada usia 85 

tahun (0.2%). 

 

Gambar 5.1 Grafik Persebaran Insiden Kanker Payudara Tahun 2010-2014 

Berdasarkan Kelompok Usia. 
 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat insiden kanker payudara tertinggi 

terjadi pada kelompok usia 41-45 tahun sebanyak 119 kejadian (21.5%), diikuti 

dengan kelompok usia 46-50 tahun sebanyak 114 kejadian (20.6%). Angka ini 

kemudian mengalami penurun pada kelompok usia di atas 50 tahun. 

 

5.1.2 Karakteristik Sampel Penelitian 

Dari 553 pasien kanker payudara yang berkunjung ke RSUP Sanglah, 116 

(21.0%) bersedia melakukan pemeriksaan. Adapun pemeriksaan imunohistokimia 

yang dikerjakan mencakup status ER, status PR, dan ekspresi dari gen HER2. 

Akan tetapi dari 116 pasien yang melakukan pemeriksaan imunohistokimia, dua 

diantaranya tidak dilengkapi dengan data dari ekspresi gen HER2.  

 



24 
 

 

Tabel 5.2 

Karakteristik Subtipe Imunohistokimia Berdasarkan Kelompok Usia 

 < 35 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 ≥ 65 Total 

Luminal 

A 

2 

(5.4%) 

3 

(8.1%) 

10 

(27.0%) 

7 

(18.9%) 

7 

(18.9%) 

6 

(16.2%) 

1 

(2.7%) 

1 

(2.7%) 

37 

(32.5%) 

Luminal 

B 

5 
(23.8%) 

6 
(28.6%) 

1 
(4.8%) 

4 
(19.0%) 

3 
(14.3%) 

0 
(0.0%) 

2 
(9.5%) 

0 
(0.0%) 

21 
(18.4%) 

Tipe 

HER2 

2 

(10.0%) 

0 

(0.0%) 

5 

(25.0%) 

5 

(25.0%) 

3 

(15.0%) 

4 

(20.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(5.0%) 

20 

(17.5%) 

Triple 

Negatif 

3 
(8.3%) 

5 
(13.9%) 

14 
(38.9%) 

5 
(13.9%) 

2 
(5.6%) 

1 
(2.8%) 

4 
(11.1%) 

2 
(5.6%) 

36 
(31.6%) 

Jumlah 12 
(10.5%) 

14 
(12.3%) 

30 
(26.3%) 

21 
(18.4%) 

15 
(13.2%) 

11 
(9.6%) 

7 
(6.1%) 

4 
(3.5%) 

114 
(100%) 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan imunohistokimia, didapatkan subtipe 

kanker payudara dengan insiden paling tinggi adalah subtipe luminal A sebanyak 

37 (32.5%), diikuti dengan triple-negative sebanyak 36 (31.6%), luminal B 

sebanyak 21 (18.4%) dan subtipe yang paling sedikit adalah tipe HER2 sebanyak 

20 (17.5%). Apabila dilihat dari masing-masing subtipe, luminal A mempunyai 

insiden tertinggi pada kelompok usia 40-44 tahun, luminal B pada kelompok usia 

35-39 tahun, tipe HER2 pada kelompok usia 40-49 tahun, sedangkan subtipe 

triple-negatif pada kelompok usia 40-44 tahun.   
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Tabel 5.3 

Hubungan Usia dengan Subtipe Imunohistokimia pada Pasien Kanker 

Payudara di RSUP Sanglah Denpasar 

 
Usia Subtipe Ca mama Total Nilai p 

Luminal A Luninal B 
Tipe HER2 

Triple-

negative 

n % n % n % n % n % 

≤ 50 tahun 

(Premenopause) 

 

25 30.5% 16 19.5% 14 17.1% 27 32.9% 82 100% P=0.742 

> 50 tahun 

(Postmenopause) 

 

12 37.5% 5 15.6% 6 18.8% 9 28.1% 32 100% 

Total 37 32.5% 21 18.4% 20 17.5% 36 31.6% 114 100% 

 

Dari hasil analisis menggunakan metode chi-square, tidak didapatkan 

hubungan yang signifikan antara usia dengan subtipe imunohistokimia pada 

pasien kanker payudara di RSUP Sanglah (p=0.742). 

 

5.2 Pembahasan 

Dari data pasien kanker payudara di RSUP Sanglah pada periode Januari 

2010 sampai dengan Agustus 2014, dapat dilihat bahwa karakteristik insiden 

kanker payudara di RSUP Sanglah berbeda dengan karakteristik insiden di 

Amerika Serikat. Berdasarkan data dari ACS, insiden kanker payudara tertinggi 

terjadi pada kelompok usia 75-79 tahun (gambar 5.2). Hasil ini memberikan nilai 

yang berbeda dengan apa yang terjadi di RSUP Sanglah, dimana insiden kanker 

payudara yang tertinggi terjadi pada kelompok usia 41-45 tahun (gambar 5.1). 
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Gambar 5.2 Insiden Kanker Payudara menurut usia di US 2006-2010 (American 

Cancer Society, Breast Cancer Facts & Figures 2013-2014. Atlanta. 2013;2) 

 

Dari sebuah studi yang dilakukan oleh CH Ng, dkk di University Malaya 

Medical Centre (UMMC) Malaysia, didapatkan insiden kanker payudara tertinggi 

terjadi pada kelompok usia 35-64 tahun dengan usia kejadian terbanyak pada usia 

52 tahun. (CH Ng, 2011)  Data tersebut menunjukkan bahwa karakteristik insiden 

kanker payudara berdasarkan usia di Asia Tenggara berbeda dengan Amerika 

Serikat, dimana insiden kanker payuadra di Asia Tenggara terjadi pada usia yang 

lebih muda. 

  Data hasil pemeriksaan imunohistokimia pada pasien kanker payudara di 

RSUP Sanglah menunjukkan subtipe luminal A merupakan subtipe dengan 

insiden tertinggi (32.5%), subtipe luminal B dengan persentase 18.4%, subtipe 

HER2 sebanyak 17.5%, dan subtipe triple-negative sebanyak 31.6%. Apabila 

dibandingkan dengan sejumlah referensi dan karakteristik subtipe 

imunohistokimia di negara lain, hasil ini memberikan gambaran yang sedikit 

berbeda. Beberapa referensi menyebutkan subtipe luminal A terjadi pada 50% 
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sampai 60% kanker payudara, subtipe luminal B terjadi pada 10% sampai 20% 

kasus, subtipe HER2 terjadi pada 5% sampai 20% kasus, dan triple-negative pada 

10% sampai 20% kasus. (Elores, 2011; Carey, 2010) Dapat dilihat di RSUP 

Sanglah didapatkan kejadian kanker payudara dengan dengan subtipe triple-

negative yang lebih banyak dan subtipe luminal A yang lebih sedikit dari 

persentase di dalam referensi.  

Hasil pemeriksaan imunohistokimia di RSUP Sanglah ini juga berbeda 

dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Spitale, dkk di Swiss Selatan. Pada 

penelitian tersebut didapatkan subtipe luminal A, luminal B, HER2, dan triple-

negatif terjadi dalam 73.2%, 13.8%, 5.6%, dan 7.4% kanker payudara secara 

berurutan dari 1214 sampel yang digunakan. (Spitale, 2008) American cancer 

society juga memberikan pemaparan yang berbeda mengenai subtipe 

imunohistokimia ini. Dalam artikelnya, disebutkan kanker payudara dengan 

subtipe imunohistokimia luminal A ditemukan pada 40% dari kejadian kanker 

payudara, luminal B pada 10% sampai 20% kejadian, HER2 pada 10% kejadian, 

dan triple-negatif pada 10% sampai 20% kejadian. (ACS, 2011) 

 Akan tetapi, dalam sebuah penelitian yang dilakukan di India oleh 

Ambroise dan kawan-kawan, didapatkan angka kejadian subtipe triple-negative 

yang cukup tinggi yaitu pada 25% dari 321 kasus yang dijadikan sampel. 

(Ambroise, 2011) Subtipe triple-negative yang ada dalam jumlah yang banyak 

menandakan kanker payudara yang terjadi pada wanita dengan usia yang lebih 

muda, mempunyai derajat histologi yang lebih tinggi, ukuran tumor yang lebih 

besar, lebih banyak kelenjar getah bening yang terpapar, dan tentunya dengan 

prognosis yang lebih jelek.  
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Perbedaan temuan ini, salah satunya dikarenakan adanya perbedaan 

persebaran insiden kanker payudara berdasarkan kelompok usia antara di 

Indonesia khususnya di RSUP Sanglah dengan di negara Eropa. Dimana insiden 

kanker payudara di RSUP Sanglah lebih banyak terjadi pada usia muda dengan 

puncak insiden pada kelompok usia 41 sampai dengan 45 tahun, sementara 

kelompok usia di atas 70 tahun hanya berjumlah 17 kasus (3.1%). Apabila jumlah 

ini dibandingkan dengan insiden kanker payudara dengan kelompok usia di atas 

70 tahun di benua, Eropa khususnya di negara Swiss, dengan jumlah insiden 

mencapai 406 kasus (33.5%), (Spitale, 2008) maka gambaran insiden berdasarkan 

kelompok usia yang terjadi pada masing-masing subtipe imunohistokimia akan 

berbeda juga. 

Dilihat dari kelompok usia, persebaran subtipe imunohistokimia 

mempunyai insiden tertinggi pada kelompok usia yang berbeda-beda. Seperti 

halnya kanker payudara dengan subtipe luminal A, mempunyai insiden tertinggi 

pada kelompok usia 40 sampai dengan 44 tahun dalam penelitian ini, kanker 

payudara dengan subtipe luminal B justru mempunyai insiden tertinggi pada 

kelompok usia 35 sampai dengan 39 tahun. Sementara untuk kanker payudara 

dengan subtipe lain seperti HER2 dan triple-negative, mempunyai insiden tertingi 

pada kelompok usia 40 sampai 49 tahun dan 40 sampai 44 tahun untuk masing-

masingnya. Hasil yang berbeda didapat dalam penelitian yang dilakukan Spitale 

dkk, dimana dalam penelitian tersebut didapatkan usia 70 tahun ke atas 

merupakan kelompok usia dengan insiden tertinggi untuk terjadinya kanker 

payudara dengan subtipe luminal A dan luminal B (35.4% dan 31.0%), kelompok 

usia di bawah 50 tahun untuk kelompok usia dengan insiden tertinggi untuk 
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subtipe triple-negative (35.5%), dan kelompok usia 50 sampai dengan 69 tahun 

yang merupakan kelompok usia dengan insiden tertinggi untuk terjadinya kanker 

payudara dengan subtipe HER2 (66.2%). (Spitale, 2008)  

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan 

antara kelompok usia dengan subtipe imunohistokimia (p=0.742). Penelitian 

retrospektif dengan data rekam medis yang dilakukan di rumah sakit (RS) 

Onkologi Surabaya juga tidak ditemukan adanya hubungan yang bermakna antara 

kelompok usia dengan status reseptor estrogen dan progesteron, serta gen HER2. 

(Octovianus, 2011) Hasil yang berbeda didapatkan dari sebuah penelitian di 

Swiss, dimana pada penelitian tersebut didaptkan hubungan yang signifikan antara 

subtipe imunohistokimia dengan kelompok usia (p=0.008). (Spitale, 2008) 

kelompok usia di atas 70 tahun dilaporkan sebagai kelompok usia dengan insiden 

terbanyak untuk kanker payudara dengan subtipe luminal, kelompok usia di 

bawah 50 tahun untuk subtipe triple-negative, dan kelompok usia 50 sampai 

dengan 69 tahun untuk subtipe HER2.   
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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan 

antara subtipe imunohistokimia dengan kelompok usia pada pasien kanker 

payudara di RSUP Sanglah Kota Denpasar (p=0.742). Pada penelitian ini H0 

diterima.  

 

6.2 Saran 

1. Pemeriksaan imunohistokimia merupakan salah satu pemeriksaan yang 

penting dalam menentukan terapi untuk pasien kanker payudara, oleh 

karenanya pelaksanaan pemeriksaan imunohistokimia ini perlu 

dioptimalkan lagi agar dapat memeberikan manfaat bagi pasien yang 

berkunjung. 

2. Penelitian ini hanya dilaksanakan di RSUP Sanglah yang merupakan 

rumah sakit rujukan sehingga kasus kanker payudara yang didapat 

kebanyakan dalam stadium lanjut dan derajat histologi yang tinggi, jadi 

untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil data dari rumah 

sakit lain juga, agar data yang didapt lebih representatif.  


