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Kanker Payudara 
Kanker payudara merupakan kanker yang paling umum diderita oleh para wanita di Hong 
Kong dan negara-negara lain di dunia. Setiap tahunnya, ada lebih dari 3.500 kasus kanker 
payudara baru di Hong Kong. Secara umum, risiko kanker payudara akan meningkat 
seiring dengan bertambahnya usia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus 
yang dilaporkan meningkat secara signifikan pada kelompok wanita dengan usia yang 
lebih muda. Saat ini, usia rata-rata penderita kanker payudara di Hong Kong adalah 54 
tahun. 

Berkat kemajuan ilmu pengobatan, tingkat kesembuhan kanker payudara telah meningkat 
dalam dekade terakhir ini. Walaupun demikian, deteksi dini dan tindakan pengobatan 
sangat penting untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup pasien. Menurut 
statistik setempat, tingkat kelangsungan hidup pasien penderita kanker payudara stadium 
awal bisa mencapai 80% atau lebih dengan tindakan pengobatan yang tepat. 

(Terima kasih kepada Dr. Mai Yee LUK, Konsultan, Onkologi Klinis, Rumah Sakit Queen 
Mary, yang telah mengulas dan meninjau informasi pada halaman ini.) 
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1. Apa itu Kanker Payudara? 

Payudara terdiri dari jaringan kelenjar yang mencakup jaringan kelenjar susu, lemak, dan 
jaringan ikat. Selama kehamilan, kelenjar susu akan memproduksi dan mengeluarkan 
susu sebagai makanan untuk bayi. 

Namun, jika sel-sel di dalam kelenjar susu membelah diri dan berkembang secara tidak 
terkendali, sel-sel ini bisa berkembang menjadi tumor jinak ataupun ganas. Kanker 
payudara merupakan tumor ganas yang berkembang di dalam payudara. 

  

2. Siapa yang lebih berisiko terkena kanker payudara? 

Faktor risiko tinggi penyebab kanker payudara adalah sebagai berikut: 

• Jenis kelamin: meskipun beberapa orang pria juga bisa menderita penyakit ini, 
hampir semua kasus kanker payudara ditemukan pada wanita. 

• Usia: secara umum, risiko kanker payudara akan meningkat seiring dengan 
bertambahnya usia. 

• Riwayat keluarga dan genetika: seorang wanita akan lebih mungkin terkena 
kanker payudara jika ibunya, saudara perempuannya atau kerabat langsungnya 
pernah menderita penyakit yang sama. Menurut studi klinis, sekitar 5-10% kasus 
kanker payudara memiliki kaitan dengan terjadinya perubahan genetik. 

• Siklus menstruasi: wanita yang mengalami menstruasi pertama sebelum usia 12 
tahun atau mengalami menopause setelah usia 55 tahun memiliki faktor risiko 
yang lebih tinggi 

• Pola makan: asupan makanan dengan kandungan lemak yang tinggi secara 
berkepanjangan 

• Gaya hidup: merokok, minum minuman keras, dan kurang berolahraga akan 
meningkatkan faktor risiko 

• Melahirkan: wanita yang tidak pernah melahirkan atau melahirkan anak pertama 
pada usia di atas 35 tahun 

• Penggunaan obat: asupan kontrasepsi atau menjalani terapi penggantian hormon 
secara berkelanjutan selama lebih dari 5 tahun 

• Riwayat kanker: riwayat keganasan kanker tertentu seperti penyakit Hodgkin, 
kanker paru-paru, kanker usus besar, atau riwayat kanker pada masa kanak-kanak 

  

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

Breast Cancer / Indonesian 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

3. Bagaimana cara untuk mencegah Kanker Payudara? 

Sebagian besar kasus kanker payudara diketahui pertama kali oleh diri pasien sendiri. 
Karena tingkat penyembuhan kanker payudara stadium awal yang jauh lebih tinggi, para 
wanita harus benar-benar memperhatikan kesehatan diri dan memeriksa kondisi 
payudara mereka setiap bulan: 

 Gaya hidup yang sehat bisa membantu menurunkan risiko kanker payudara. 

• Berolahraga secara rutin  
o Konsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan segar, hindari makanan 

dengan kandungan lemak yang tinggi  
o Jangan minum minuman beralkohol atau merokok 

Pemeriksaan payudara secara massal yang dilakukan pada populasi penduduk di Asia 
masih menjadi subjek yang kontroversial. Sampai sekarang, belum ada bukti pasti yang 
bisa merekomendasikan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi semua wanita. Namun, 
wanita dengan faktor risiko yang lebih tinggi (misalnya riwayat kanker payudara pada 
keluarga) harus berkonsultasi dan meminta saran dari dokter mereka.  

  

4. Apa penyebab Kanker Payudara? 

Penyebab persis dari kanker payudara masih belum jelas hingga saat ini. Kanker payudara 
biasanya berkembang pada sel saluran susu atau sel lobular. Kemungkinan penyebab 
lainnya bisa mencakup riwayat keluarga dan genetik, penggunaan kontrasepsi atau terapi 
penggantian hormon wanita, radiasi (sinar X) ke payudara, makanan yang kaya kandungan 
lemak, merokok, minum minuman beralkohol, atau kurangnya olahraga. 
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5. Apa saja gejala-gejala Kanker Payudara? 

Jika Anda mengalami gejala-gejala berikut ini, Anda berisiko terkena kanker payudara: 

• Payudara  
o benjolan dengan berbagai ukuran*  
o perubahan bentuk atau ukuran  
o cerukan pada kulit  
o tersumbatnya pembuluh vena atau bentuk kulit payudara seperti kulit 

jeruk  
• Puting susu  

o keluarnya cairan dengan bercak darah  
o retraksi (puting masuk ke dalam payudara) 

• Ketiak  
o kelenjar getah bening bengkak 

* Payudara yang membesar atau benjolan pada payudara merupakan reaksi fisiologis 
normal yang disebabkan oleh perubahan hormon siklik, yang umum terjadi di kalangan 
wanita sebelum siklus menstruasi. Jangan khawatir dengan kondisi ini. Jika Anda ragu 
dengan benjolan yang diamati, segera lakukan konsultasi dengan dokter Anda untuk 
memastikan apakah benjolan tersebut bersifat jinak atau ganas. Sebagian besar dari 
benjolan tersebut merupakan kista jinak (kantong yang berisi cairan atau kantong yang 
berada di dalam jaringan) atau fibroma (tumor non-kanker yang terdiri dari jaringan 
fibrosa) yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

Breast Cancer / Indonesian 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

 

6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker 
Payudara? 

Setelah memeriksa riwayat medis dan melakukan pemeriksaan fisik, 
dokter akan menetapkan pemeriksaan tindak lanjut berikut ini untuk 
beberapa kasus yang mencurigakan:  

 a) Mamogram: untuk mendeteksi dan memastikan lokasi tumor payudara 
 

b) Biopsi: jaringan dari benjolan diambil dengan jarum yang sangat kecil untuk keperluan 
pemeriksaan mikroskopis lebih lanjut, untuk menentukan sifat sel pada benjolan tersebut. 

 
 
 

Beberapa tes lainnya juga mungkin diperlukan: 
 

a) USG: pemindaian USG digunakan untuk melengkapi hasil pemeriksaan mamogram 
dalam menentukan lokasi, ukuran, dan sifat benjolan pada payudara 
 
b) Reseptor Hormonal dan tes HER2: Tes ini bisa membantu untuk menentukan apakah 
pasien harus menerima pengobatan hormonal atau terapi yang ditargetkan 
 
c) Tes darah: untuk mengevaluasi kondisi tubuh, fungsi hati, dan ginjal secara umum 
 
d) Sinar X bagian dada 
 
e) Pemindaian Tomografi Terkomputasi (CT) dan pemindaian tulang; atau PET scan: 
terutama untuk pasien dengan faktor risiko tinggi di mana tumor bisa menyebar ke organ 
lain dalam tubuh.  
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Payudara? 
Setelah diagnosis dikonfirmasi, satu atau beberapa tindakan pengobatan berikut ini akan 
direkomendasikan kepada pasien:  

Operasi Bedah 

Ada dua jenis utama operasi bedah: 

1) Terapi konservasi payudara 

Dokter bedah hanya mengangkat tumor payudara dan jaringan di sekitarnya; pasien 
harus menjalani radioterapi setelahnya untuk mengurangi risiko kambuhnya penyakit. 
Pendekatan ini paling cocok diterapkan pada benjolan kecil yang terletak jauh dari puting 
dan hanya ada sedikit efek samping yang tidak diinginkan pada kosmesis. 

2) Mastektomi (pengangkatan seluruh payudara) 

Jika tumor payudara terlalu besar atau ditemukan di beberapa bagian payudara, maka 
seluruh payudara harus diangkat dengan tindakan pembedahan.  

Kelenjar getah bening di ketiak pada sisi payudara yang terkena kanker harus diambil 
sampelnya atau diangkat untuk keperluan pemeriksaan mikroskopis lebih lanjut. Dewasa 
ini, pasien yang memenuhi kriteria tertentu akan diminta untuk melakukan biopsi 
kelenjar limfe sentinel. Jika tidak ada sel-sel tumor yang terdeteksi pada kelenjar limfe 
sentinel, pasien tidak perlu menjalani tindakan operasi diseksi aksila. Hal ini bisa 
mengurangi kemungkinan terjadinya limfoedema pasca operasi pada anggota tubuh 
bagian atas. 

Untuk pasien yang menjalani tindakan mastektomi, pasien bisa memilih untuk 
menggunakan prostesis payudara atau menjalani bedah rekonstruksi payudara. Bedah 
rekonstruksi umumnya menggunakan lemak dari perut atau implan larutan garam khusus 
yang dibuat untuk mengembalikan kontur dan bentuk payudara. Sebaiknya Anda 
meminta saran lebih lanjut dari ahli bedah yang berpengalaman dan spesialis perawat 
sebelum dan sesuah tindakan operasi payudara. 
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Radioterapi 

Untuk tumor yang lebih agresif atau sel-sel tumor sisa di sekitar luka bedah (misalnya 
pada terapi konservasi payudara), radioterapi (pengobatan dengan menggunakan sinar X 
berenergi tinggi) mungkin juga diperlukan sebagai pengobatan adjuvan untuk 
mengurangi risiko kekambuhan penyakit. Seluruh tindakan pengobatan dengan 
radioterapi biasanya akan memakan waktu selama 5 hingga 6 minggu. Dewasa ini, 
pengobatan dengan cara hipofraksionasi selama 3 hingga 4 minggu telah terbukti sama 
efektifnya dengan tindakan pengobatan konvensional lainnya. 

Kemoterapi 

Kemoterapi adjuvan sering diberikan pasca operasi kepada pasien yang memiliki tingkat 
risiko kekambuhan sedang hingga tinggi. Obat sitotoksik anti kanker akan digunakan 
untuk membunuh sel-sel kanker sisa, sehingga membantu untuk mengurangi risiko 
kekambuhan yang ada. Seluruh tindakan pengobatan dengan kemoterapi biasanya akan 
memakan waktu selama 3-6 bulan. Untuk pasien yang menderita kanker payudara 
stadium lanjut, kemoterapi juga bisa digunakan dalam kondisi paliatif. 

 

 

Pengobatan hormonal 

Estrogen akan merangsang pertumbuhan sel-sel kanker payudara. Oleh karena itu, dokter 
mungkin akan meresepkan obat untuk memblokir efek dari hormon wanita ini demi 
menghentikan pertumbuhan sel kanker payudara. Namun, pendekatan ini hanya efektif 
pada tumor dengan reseptor hormonal yang positif. Pengobatan ini biasanya dilakukan 
dengan mengonsumsi tablet obat hingga 10 tahun. 

Terapi yang ditargetkan 

Untuk kanker payudara dengan HER2, obat terapi yang ditargetkan akan lebih 
meningkatkan efektivitas dari kemoterapi adjuvan. Tindakan pengobatan ini akan 
berlangsung selama 1 tahun. 
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8. Apa komplikasi dari Kanker Payudara? 

Kanker payudara bisa menjadi fatal jika menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti 
paru-paru, hati, otak, dll. Tindakan pengobatan juga bisa menyebabkan efek samping atau 
komplikasi yang merugikan, termasuk: 

• Infeksi luka pasca operasi. 
• Pasien yang kelenjar getah beningnya di ketiak diangkat mungkin akan merasakan 

pembengkakan lengan, rasa nyeri, rasa tidak nyaman, dan kekakuan di bahu. 
• Pasien mastektomi yang otot-otot dinding di dadanya diangkat mungkin akan 

mengalami keterbatasan gerak pada lengan mereka. 
• Radioterapi bisa menyebabkan kemerahan dan rasa sakit di kulit, rasa tidak 

nyaman dan pembengkakan pada payudara, atau kelelahan. Gejala-gejala ini bisa 
berlangsung selama beberapa minggu pasca radioterapi. 

• Selama tindakan kemoterapi, pasien lebih rentan terhadap infeksi bakteri karena 
adanya pelemahan pada sistem kekebalan tubuh. Tindakan pengobatan ini juga 
akan menyebabkan kerontokan rambut, muntah dan kelelahan, dll. dalam jangka 
waktu yang singkat. 

• Terapi yang Ditargetkan biasanya memiliki efek samping yang ringan, namun bisa 
memengaruhi fungsi jantung pada kasus-kasus tertentu yang sangat jarang terjadi. 

Meskipun tindakan pengobatan bisa menyebabkan beberapa efek samping dengan 
tingkat keparahan yang berbeda-beda, pengobatan modern di masa kini telah berhasil 
mengurangi rasa tidak nyaman dan efek samping tersebut. Perawatan, obat-obatan, serta 
dukungan dari keluarga dan teman-teman bisa sangat membantu meringankan rasa tidak 
nyaman yang disebabkan oleh tindakan pengobatan yang dilakukan. 
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9. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Kanker Payudara? 

Pasien harus memperhatikan berbagai aspek sebelum dan setelah tindakan bedah dan 
selama masa pemulihan. Mengetahui informasi selengkapnya tentang kanker payudara 
dan memperhatikan perkembangannya akan membantu pasien menghadapi penyakit ini 
dengan cara yang positif. 

Kunjungan rutin ke klinik: pasien perlu ditindaklanjuti secara berkala untuk melihat 
apakah mereka menunjukkan tanda-tanda gejala kambuhnya penyakit atau adanya 
komplikasi dari tindakan pengobatan yang dilakukan. Secara umum, risiko kekambuhan 
akan menurun seiring dengan lamanya periode bebas penyakit yang dialami pasien.  

Jangan mengangkat benda berat dengan lengan yang terpengaruh oleh tindakan 
pengobatan yang dilakukan. Hal ini bisa mengurangi risiko pembengkakan lengan pasca 
operasi.  

Olahraga sederhana: pasien harus berolahraga dan melatih koordinasi gerakan lengannya 
untuk mempertahankan mobilitas sendi bahu dan mengurangi risiko pembengkakan 
lengan dengan mengikuti petunjuk dari dokter dan fisioterapis. 
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