
BAB 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Karsinoma adalah tumor ganas yang terjadi karena timbul dan berkembang biaknya 

sel epitel jaringan di luar kendali sistem pengaturan pertumbuhan tubuh manusia. 

Pertumbuhan yang tidak beraturan dan di luar kendali ini dapat meluas ke jaringan 

sekitarnya (infiltratif) sambil merusaknya (destruktif), bahkan dapat menyebar ke bagian 

lain tubuh (metastasis). 

Karsinoma dapat tumbuh di mana-mana dalam tubuh. Hampir tidak ada organ yang 

Pada wanita karsinoina sering terjadi di leher rahim, uterus. bebas dari harsinoma. 

payudara, ovarium, kulit: hati , dan paru-paru. 

Karsinoina payudara pada wanita inenduduki teinpat nomor dua setelah karsinoma leher 

rahim. Di Amerika Serikat karsinoma payudara merupakan 28% karsinoma pada wanita 

kulit putih, dan 25% pada wanita kulit hitain.'" Di Inggris sebanyak 20% karsinoma 

pada wanita adaIah karsinoma payudara, yang merupakan penyebab kematian terbanyak 

pada wanita keloinpok umur 35-55 

Kurva insidensi usia bergerak naik terus sejak usia 30 tahun. Karsinoma payudara ini 

jarang ditemukan pada wanita usia dibawah 20 tahun. Angka tertinggi terdapat pada usia 

45-66 Untuk mengetahui validitas pernyataan tersebut di Indonesia, penyusun 

berusaha mengumpulkan data yang ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu data yang diambil 

dari Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Immanuel selama periode 1998-2000. 

Dengan inengetahui pola karsinoma payudara di RS. Immannuel pada periode 1 998- 

2000, diharapkan data tersebut dapat digunakan bagi kepentingan Rumah Sakit yang 

bersangkutan dan dapat digunakan sebagai data awal untuk penelitian karya tulis ilmiah 

selanjutnya, sebab sampai saat ini data mengenai pola karsinoma payudara di RS. 

Immanuel belum ada. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

( 1 ). Bagaimana pola usia penderita karsinoma payudara di RS. Immanuel 

Bandung periode 1998-2000? 

Bagaimana pola tipe karsinoma payudara secara histopatologi di RS. 

Immanuel Bandung periode 1998-2000? 
(2). 

(3). Bagaimana pola lokalisasi karsinoma payudara di RS. Immanuel Bandung 

periode 1998-2000? 

(4). Bagaimana pola stadium penderita karsinoma payudara yang datang ke 

RS. Immanuel dan diperiksa secara histopatologi periode 1998-2000? 

1.3 Maksud dan 'I'ujuan 

( 1 ). Mengetahui pola usia penderita karsinoma payudara di RS. Immanuel 

Bandung periode 1998-2000. 

(2). Mengetahi pola tipe karsinoma payudara secara histopatologi di RS. 

Immanuel Bandung periode 1998-2000. 

(3). Mengetahui pola lokalisasi karsinoma payudara yang sering terjadi pada 

pasien yang datang ke RS. Immanuel Bandung periode 1998-2000. 

(4). Mengetahui pola stadium awal penderita karsinoma payudara yang 

pertama kali datang ke RS. Immanuel Bandung periode 1998-2000. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan mengetahui pola usia, tipe, lokalisasi dan stadium karsinoma payudara 

yang diperiksa secara histopatologi di RS.Immanuel Bandung periode 1998-2000 

diharapkan data-data tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Rumah Sakit 

yang bersangkutan dan penelitian-penelitian selanjutnya. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Angka kejadian karsinoma payudara selalu meningkat dari tahun ke tahun, 

meskipun saat ini ada cara dan alat untuk pemeriksaan dini karsinoma payudara, 

sehingga perlu dicari golongan usia resiko tinggi, lokalisasi, type tersering 

terkena karsinoma payudara, kemudian dapat dilakukan pendekatan terhadap 

pasien untuk pemeriksaan rutin terhadap adanya suatu karsinoma payudara . 

Sampai saat ini data-data tersebut di atas belum tersedia, padahal data-data 

tersebut sangat berguna. Oleh karena itu penysun berusaha menyajikan data- 

data tersebut yang merupakan suatu langkah awal untuk penelitian karya tulis 

ilmiah selanjutnya. 

1.6 Metodologi 

Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan pengambilan data secara 

retrospektif terhadap kasus-kasus baru karsinoma payudara yang diperiksa secara 

histopatologi di RS. Immanuel Bandung periode 1998-2000. 

1.7 Lokasi dan Waktu 

Lokasi : Penelitian dilakukan di bagian Lab. Patologi Anatomi RS. Immanuel, 

pembuatan karya tulis ilmiah dilakukan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

Waktu : Pembuatan karya tulis ilmiah ini dilakukan selama semester genap 

200 1 dan semester ganjil 200 1. 

http://www.maranatha.edu

	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


