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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kanker Payudara 

1. Pengertian  

Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari jaringan payudara, 

paling sering dari lapisan dalam saluran payudara atau lobus yang 

menyediakan saluran dengan susu. Penyakit ini sebagian besar terjadi 

pada wanita, tetapi juga dapat menyerang pada laki-laki. Kanker ini 

kebanyakan berasal dari saluran yang dikenal sebagai karsinoma duktal 

dan ada yang berasal dari lobulus yang Simak dikenal sebagai lobus 

karsinoma (Dipiro, 2005). 

 

2. Etiologi 

Kanker payudara belum diketahui secara pasti, penyebab kanker 

payudara termasuk multifaktorial, yaitu banyak faktor yang terkait satu 

dengan yang lain.  

Faktor-faktor terjadinya kanker payudara menurut Shadine M (2012). 

yaitu : 

a.  Pengaruh Hormon 

Hormon yang berhubungan dengan terjadinya kanker payudara 

yaitu hormon estrogen. Berdasarkan laporan dari Havard school of 

public health menyatakan bahwa terdapat peningkatan kanker 

payudara yang bermakna pada para pengguna terapi estrogen 

replacement. 

b. Faktor atau perubahan genetik 

Sebagian besar kanker payudara disebabkan mutasi yang 

mempengaruhi proonkogen dan gen penekan tumor epitel payudara. 

Dalam transformasi, kemungkinan besar didapat sel epitel normal 

berubah menjadi sel kanker. 
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c. Faktor Lingkungan dan Gaya hidup  

     Faktor lingkungan yang penting adanya radiasi dan estrogen 

eksogen. Gaya hidup seperti jenis makanan yang dikonsumsi, rokok, 

alkohol, menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kanker payudara. 

 

3. Patofisiologi  

Sel – sel kanker dibentuk dari sel – sel normal dalam suatu proses 

rumit yang disebut transformasi, yang terdiri dari tahap inisiasi dan 

promosi. 

a. Fase Inisiasi 

Pada tahap inisiasi terjadi suatu perubahan dalam bahan genetik 

sel yang memancing sel menjadi ganas. Perubahan dalam bahan 

genetic sel ini disebabkan oleh suatu agen yang disebut 

karsinogen,yang bisa berupa bahan kimia, virus, radiasi (penyinaran) 

atau sinar matahari tetapi tidak semua sel memiliki kepekaan yang 

sama terhadap suatu karsinogen. Kelainan genetik dalam sel atau 

bahan lainnya yang disebut promotor, menyebabkan sel lebih rentan 

terhadap suatu karsinogen. Bahkan gangguan fisik menahanpun bisa 

membuat sel menjadi lebih peka untuk mengalami suatu keganasan 

(Shadine, 2012). 

b. Fase Promosi    

Pada tahap promosi, suatu sel yang telah mengalami inisiasi 

akan berubah menjadi ganas. Sel yang belum melewati tahap inisiasi 

tidak akan terpengaruh oleh  promosi. Karena itu diperlukan 

beberapa faktor untuk terjadinya keganasan atau  gabungan dari sel 

yang peka dan suatu karsinogen (Shadine, 2012).  
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4. Stadium Kanker Payudara 

Stadium penyakit kanker yaitu suatu keadaan dari hasil penelitian 

dokter saat mendiagnosis suatu penyakit kanker yang diderita pasiennya, 

sudah sejauh manakah tingkat penyebaran kanker tersebut baik ke organ 

atau jaringan sekitar maupun penyebaran ketempat jauh stadium hanya 

dikenal pada tumor ganas atau kanker dan tidak ada pada tumor jinak                        

(Shadine, 2012). 

Untuk menentukan suatu stadium, harus dilakukan pemeriksaan 

klinis dan ditunjang dengan pemeriksaan penunjang lainnya yaitu 

hispatologi atau PA, rontgen, USG, dan bila memungkinkan dengan CT 

Scan, scintigrafi dan lain sebagainya. Banyak cara untuk menentukan 

stadium, namun yang paling banyak dianut saat ini adalah stadium 

kanker  yang direkombinasikan oleh UICC (International Union Againts 

Cancer dari WHO atau World Health Organization) (Shadine, 2012). 

Stadium kanker payudara menurut (Shadine M, 20012) yaitu: 

a. Stadium O : 

Disebut Ductal Carcinoma In Situ atau Noninvasive Cancer. 

Yaitu kanker tidak menyebar keluar dari pembuluh atau saluran 

payudara dan kelenjar- kelenjar ( lobules) susu pada payudara. 

b. Stadium I 

Tumor masih sangat kecil dan tidak menyebar serta tidak ada 

titik pada pembuluh getah bening. 

c. Stadium II A 

Pasien pada kondisi ini diameter tumor lebih kecil atau sama 

dengan 2 cm dan telah ditemukan pada titik-titik pada saluran getah 

bening di ketiak (axillary limph nodes), diameter tumor lebih lebar 

dari 2 cm tapi tidak lebih dari 5 cm. Belum menyebar ke titik-titik 

pembuluh getah bening pada ketiak (axillary limph nodes) dan tidak 

ada tanda-tanda tumor pada payudara, tapi ditemukan pada titik titik 

di pembuluh getah bening ketiak. 
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d. Stadium II B 

Pasien pada kondisi ini diameter tumor lebih lebar dari 2 cm tapi 

tidak melebihi 5 cm, telah menyebar pada titik-itik di pembuluh 

getah bening ketiak dan tumor berdiameter lebih lebar dari 5 cm 

tetapi belum menyebar. 

e. Stadium III A 

Pasien pada kondisi ini diameter tumor lebih kecil dari 5cm dan 

telah menyebar ke titik-titik pada pembuluh getah bening ketiak dan 

diameter tumor lebih besar dari 5 cm dan telah menyebar ke titik-

titik pada pembuluh getah bening ketiak. 

f. Stadium III B 

Tumor telah menyebar ke dinding dada atau menyebabkan 

pembengkakan bisa juga bernanah di payudara. Atau didiagnosis 

sebagai Inflammatory Breast Cancer. Bisa sudah atau bisa juga 

belum menyebar ke titi-titik pada pembuluh getah bening di ketiak 

dan lengan atas, tapi tidak menyebar ke bagian lain dari organ tubuh 

g. Stadium III C 

Sebagaimana stadium III B, tetapi telah menyebar ke titik-titik 

pada pembuluh getah bening dalam group N3 (kanker telah 

menyebar lebih dari 10 titik disalurkan getah bening dibawah tulang 

selangka). 

h. Stadium IV 

Ukuran tumor bisa berapa saja, tetapi telah menyebar ke lokasi 

yang jauh, yaitu : Tulang, paru-paru liver atau tulang rusuk. 

 

5. Penatalaksanaan Terapi Kanker Payudara 

Tata laksana terapi sesuai stadium 

Menurut National Comprehensive Cancer Network (2011), berikut ini 

tatalaksana terapinya : 

a. Berdasarkan stadium I 

1) Operasi atau Pembedahan  
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2) Menggunakan jenis pembedahan mastektomi radikal, yaitu 

pengangkatan payudara yang terkena kanker, atau menggunakan 

jenis pembedahan biopsi insisi yaitu mengambil dari sebagian 

kecil jaringan tumor padat dengan menggunakan pisau bedah. 

3) Terapi Radiasi 

4) Terapi hormon, jika tumor ini ditemukan hormon reseptor- 

positif. 

5) Kemoterapi, penggunaan kemoterapi tidak diberikan untuk 

pengobatan tahap I kanker payudara jika tumor kurang dari satu 

sentimeter. Namun jika tumor adalah estrogen reseptor negatif, 

dan lebih besar dari satu sentimeter atau HER-2-positif, 

kemoterapi dapat diberikan untuk membantu mengurangi 

kemungkinan kanker menyebar. 

b. Stadium II (IIa dan IIb), stadium IIIA dan Stadium IIIC operable atau      

yang masih bisa dioperasi 

1)  Pembedahan dengan breast-conserving therapy, maksudnya 

adalah terapi penyelamatan payudara yang dapat digunakan bila 

kemungkinan pasca pembedahan, dan dapat juga dilakukan 

setelahnya penyinaran atau terapi radiasi. 

2) Radical Mastectomy (mastektomi total) atau pengangkatan 

payudara yang terkena kanker. 

3)   Radiasi 

4)   Kemoterapi. 

c. Stadium IIIB, stadium IIIC inoperable atau tidak bisa dioperasi. 

Pembedahan atau radiasi ditambah dengan kemoterapi. Untuk 

pembedahan sendiri dapat dilihat sampai mana sel kanker telah 

menyebar. 

d. Stage IV dan Metastase Kanker Payudara 

1) Kemoterapi dengan dosis tinggi. 

2) Metastase yang sampai pada otak dapat menggunakan radiasi, dan 

dosis tinggi steroid. 
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6. Obat - obat yang digunakan pada Kemoterapi 

      Beberapa jenis golongan obat yang biasanya digunakan untuk terapi 

kanker payudara, berdasarkan studi literatur (Medina dan Fausel, 2008) 

a. Golongan Antimetabolit 

1) Pirimidin Fluorinasi 

      Flourourasil merupakan prodrug yang dimetabolisme menjadi 

bentuk nukleotida. Hasil pro drug yang aktif adalah 

Fluorodeoxyuridin monophospate. Cara kerjanya menghambat 

sintesis dTMP (Deoxythymidine monophospate) yang efeknya akan 

menghambat susunan DNA. 

2) Analog cytidine 

      Cytarabine ( ara-C) merupakan analog arabinosa dari Cytosin. 

Ara-C aktif dalam bentuk trifosfat dalam sel tumor. Ara-CTP               

(Cytarabin Trifosfat) menghambat polymerase DNA pada enzim 

yang bekerja saat proses perpanjangan atau elongsi. 

3) Purin Antimetabolit 

      6-Merkaptopurin dan 6-Thioguanin yaitu analog purin pertama 

yang digunakan pada pengobatan kemoterapi. 6-Thioguanin 

merupakan analog dari dua amino yang terdapat pada 6-MP 

(Merkaptopurin). Kedua obat tersebut bekerja menghambat 

biasintesis purin. 

4) Antifolat 

       Methotrexat dan Pemetrexed merupakan analog asam folat 

yang kerjanya menghibisi dihidrofolat (DHFR). Sehingga tidak 

terjadi reduksi dari folat menjadi tetrahidrofolat, yang 

menyebabkan terganggunya pembentukan asam nukleat dan 

sintesis protein. 

b. Obat yang bekerja pada Mikrotubul 

1) Vinka Alkaloid 

     Vinka alkaloid memiliki mekanisme kerja yang berikatan 

dengan tubulin sehinga tidak terbentuk mikrotubulin. Vinka 
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alkaloid merusak keseimbangan polymerase normal dan terjadi 

depolimerasi mikrotubul yang efeknya merusak pergerakan 

mikrotubul dan pada akhirnya tidak dapat melekat pada kinetokor. 

Kerusakan ini menyebabkan adanya gangguan pada benang-

benang spindle pada tahap mitosis. 

2)  Taxane 

        Alkaloid taxane dari tumbuhan ini bekerja sebagai 

antimitosis. Contoh obatnya yaitu Paclitaxel dan docetaxel. 

Paclitaxel (Paxus) dan docetaxel bekerja dengan mengikat tubulin 

tetapi tak seperti vinka yang mengganggu sekumpulan tubulin. 

Taxane mempromosikan tubulin, oleh karena itu, merusak pada 

mikrotubulin. Sehingga dapat menyebabkan polimerasi tubulin 

yang memiliki efek ketidak stabilannya formasi dan akhirnya 

menonaktifkan fungsi mikrotubul. 

c. Inhibitor Topoisomerase 

      Topoisomerase merupakan enzim yang memelihara struktur 

topologi DNA selama replikasi dan transkripsi. Contohnya 

Anthracene Derivates (Doxorubicin, Daunorubicin, dan Epirubicin) 

yang kerja utamanya menghambat topoisomerase II yang tak lain 

akan menyebabkan rusaknya ikatan double helix DNA. 

d. Agen Alkilating 

      Zat pengalki yaitu merupakan senyawa reaktif yang bekerja pada 

DNA dan beberapa enzim tertentu. Bereaksi dengan posisi 7 guanin 

pada tiap untai DNA yang menyebabkan rangkaian silang                   

(mencegah pemisahan untai DNA dan mitosis). Contohnya yaitu 

Cyclophosphamide dan ifosfamid. 

e. Senyawa Logam Berat  

       Cisplatin, carboplatin dan oxalipatin. Derivat platinum ini 

memiliki efek sitotoksik yang tergantung pada platinum yang 

berikatan dengan DNA dan formasi adisi antara guanine yang 

berbeda untai. 
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f. Terapi endokrin 

       Hormon kortikosteroid juga digunakan sebagai antikanker yang 

menimbulkan efek toksik pada limfe. Selain sebagai sitotoksik, 

kortikosteroid juga sebagai terapi pendukung. 

g. Agen Miscellaneous 

       Bleomycin yaitu merupakan antibiotik antitumor. Mekanisme 

kerjanya mereduksi oksigen molekuler menjadi oksigen radikal yang 

menyebabkan salah satu untaian rangkaian double helix pada DNA 

menjadi rusak. Bleomycin memiliki efek besar pada fase G2 dan pada 

saat mitosis. 

h. Antibodi Monoklonal 

Rituximab 

        Antibodi monoclonal ini akan mengenali dan masuk pada 

senyawa CD20 yang ditemukan pada permukaan beberapa tipe sel 

lymphoma yang menjadi sel kanker. Rituximab bekerja dengan 

mengikat CD-20 pada permukaan luar dari sel-B normal  dan sel-B 

ganas (maligna). Selanjutnya, pertahanan tubuh alamiah akan direkrut 

untuk menyerang dan membasmi sel- B. Setelah sel ganas 

dihancurkan, kemudian akan diganti dengan sel-B normal, jadi sistem 

imun akan diregenerasi oleh sel-B normal. Penyusupan oleh antibodi 

tersebut menyebabkan sel lymphoma tersebut mati.  

i. Terapi kombinasi obat sitostatika 

          Kombinasi obat sitostatika sering kali digunakan baik dua obat 

ataupun tiga obat, lazimnya obat dengan mekanisme dan titik kerja 

pada siklus pertumbuhan sel tumor yang berlainan, dengan demikian 

daya-kerjanya saling saling dipotensiasi dan terjadinya resistensi 

dihindari atau diperlambat (Tjay Raharja 2007), beberapa kombinasi 

menurut penelitian Gyu Lee et al, 2008 yaitu FAC (fluorourasil, 

adriamisin, siklofosfamida) dan TAC (docetaxel, doksorubicin, 

cyclophosphamide), menurut hasil penelitianya menyebutkan bahwa 

TAC lebih efektif dari pada FAC. 
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B. Farmakoekonomi pada pasien Kanker Payudara 

      Farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis biaya terapi 

dalam suatu system pelayanan kesehatan, lebih spesifik lagi adalah sebuah 

penelitian tentang proses identifikasi, mengukur dan  membandingkan biaya, 

resiko dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi yang baik 

(Bootman et al, 2005). 

      Biaya didefinisikan sebagai besarnya sumber daya  yang dikonsumsi. 

Biaya produk atau pelayanan merupakan nilai moneter dari sumber daya yang 

dikonsumsi menghasilkan barang atau jasa (Dipiro, 2011). Metode atau jenis 

desain dalam penelitian ekonomi yang telah dikenal ada lima yaitu Cost 

Analisis, Cost Minimize (CMA), Cost Effectiveness analysis (CEA), Cost- 

Benefit Analysis (CBA), dan Cost Utility Analysis (CUA) (Shancez, 2005). 

1. Cost Analysis 

      Cost Analysis (CA) merupakan suatu bentuk analisis dari segi ekonomi 

untuk mendeskripsikan dan melihat beban ekonomi dari suatu penyakit 

dan terapinya, metode ini sering disebut dengan beban kesakitan dan 

melibatkan pengukuran biaya secara langsung yang diakibatkan oleh suatu 

penyakit spesifik, Cost Analysis dapat digunakan untuk melihat gambaran 

biaya dalam suatu terapi penyakit (Shancez, 2005). 

      Biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dikelompokan dengan 

beberapa kategori yaitu : 

a. Average Cost (Biaya rata- rata) yaitu merupakan biaya konsumsi 

sumber per unit output, hasil pembagian biaya total dengan volume / 

kuantitas output (Bootman, 2005). 

b. Direct medical cost yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pasien terkait 

dengan pelayanan jasa medis yang digunakan untuk mencegah atau 

mendeteksi suatu penyakit seperti biaya laboratorium, biaya obat, biaya 

tindakan (Dipiro, 2011). 

Analisis Biaya pada Pasien..., Eko Ade Nurdianto, Fakultas Farmasi UMP, 2013



13 

 

c. Direct non medical cost yaitu biaya yang dikeluarkan pasien terkait 

tidak langsung dengan pelayanan medis, seperti transportasi pasien ke 

rumah sakit, makanan (Dipiro, 2011). 

d.  Fixed cost (Biaya tetap) yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh output 

yang dihasilkan, apabila Output naik maka biaya tetap misalnya gaji 

pegawai, investasi ruangan  (Bootman, 2005). 

e. Indirect medical cost yaitu biaya yang tidak melibatkan proses 

pertukaran uang, atau sering disebut biaya penurunan produktivitas 

misalnya, morbiditas dan mortalitas (Dipiro, 2011). 

f. Intangible cost ( Biaya Tak Teraba) yaitu biaya yang tidak dapat diukur 

dengan uang dan bukan termasuk dalam hasil tindakan medis misalnya 

rasa nyeri, cacat, dan efek samping  (Dipiro, 2011). 

g. Incremental cost yaitu biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

tambahan unit outcome (Dipiro, 2011). 

h. Opportunity cost yaitu hilangnya keuntungan ekonomis jika 

menggunakan alternatif terapi dibandingkan dengan pilihan terapi 

terbaik (Bootman, 2005). 

i. Marginal Cost (Biaya Marjinal) yaitu merupakan perubahan total biaya 

hasil dari bertambahnya atau berkurangnya unit dari output, marginal 

cost = variable average cost (Bootman, 2005). 

j. Variable cost (Biaya tidak tetap) yaitu biaya yang dipengaruhi oleh 

output yang dihasilkan, apabila Output naik maka biaya juga naik 

misalnya tunjangan medis, biaya obat (Bootman, 2005). 

 

C.  Rekam Medik  

1.  Definisi 

Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas, dan akurat dari 

kehidupan dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik. 

Definisi rekam medik menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Pelayanan Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen 

tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, 
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tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang penderita 

selama dirawat di rumah sakit, baik rawat jalan ataupun rawat tinggal 

(Siregar, 2003).  

2.  Kegunaan Rekam Medik 

a. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan 

penderita. 

b. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap 

profesional yang berkontribusi pada perawatan penderita. 

c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya/penyebab kesakitan penderita 

dan penanganan/pengobatan selama tiap tinggal di rumah sakit. 

d. Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi 

perawatan yang diberikan kepada penderita. 

e. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit 

dan praktisi yang bertanggung jawab. 

f. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan 

pendidikan. 

g. Sebagai dasar perhitungan biaya, dangan menggunakan data dalam 

rekam medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya 

pengobatan seorang penderita (Siregar, 2003).  
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