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Latar Belakang 

Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang semakin sering 

dijumpai di Indonesia, penyakit ini menjadi penyebab kematian terbanyak nomor dua di duniia 

setelah penyakit jantung. Setiap tahun,  12 juta orang di dunia menderita dan 7,6 juta diantaranya 

meninggal dunia. Diperkirakan pada tahun 2030 kejadian penyakit kanker akan meningkat 

mencapai hingga 26 juta dan 17 juta diantaranya meninggal akibat kanker.             

Di Indonesia, kanker tertinggi adalah kanker payudara dan leher Rahim. Berdasarkan 

Globocan, International Agency for research on Cancer (IARC) yaitu suatu lembaga yang fokus 

pada data dan penelitian mengenai kanker tahun 2012, kejadian semua jenis kanker di Indonesia 

sebesar 134 per 100.000 dimana kejadian tertinggi pada pada perempuan adalah kanker payudara 

sebesar 40 per 100.000 wanita. Pengobatan penyakit kanker membutuhkan biaya yang sangat 

besar sehingga pada akhirnya akan menjadi beban perekonomian Negara dan masyarakat, 

terutama keluarga dan penderita (Mardiana, 2009) 

Walaupun kini sudah ada pengobatan kanker yang modern, namun perjuangan melawan 

kanker payudara tidak selalu berhasil. Hal ini karena masih kurangnya atensi dari kaum wanita 

dalam memahami kanker payudara guna menghindarkan diri dari serangan kanker payudara serta 

cara melakukan deteksi sejak dini (Setiati, 2009. Kesadaran akan pentingnya memahami apa dan 

bagaimana penyakit kanker tersebut menjadi sangat penting, sebab pengenalan dan pemahaman 

sejak dini akan mampu mendeteksi dini setiap gejala penyakit ini, sehingga kanker serviks dapat 

ditangani sejak dini, penanganannya pun efektif dan efisien sehingga tidak terlalu 

membahayakan dan bahkan bisa ditangani secara tuntas (Diananda, 2009) 

The American Cancer Society  merekomendasikan agar sejak usia 20 tahun kaum wanita 

memeriksakan payudaranya setiap tiga tahun sekali sampai usia 40 tahun. Sesudahnya, 

pemeriksaan dapat dilakukan sekali dalam setahun, meskipun sebelum umur 20 tahun benjolan 

payudara dapat dijumpai namun potensi keganasannya sangat kecil (Setiati 2009) 



Untuk menemukan gajala awal kanker payudara dapat dilakukan sendiri oleh 

kaum wanita, jadi tidak diperlukan seorang ahli untuk menemukan gejala awal dari 

kanker payudara. Secara rutin wanita dapat melakukan metode Pemeriksaan Payudara 

Sendiri (Sadari) dengan cara memijat dan meraba seputar payudaranya untuk mengetahui 

ada atau tidaknya benjolan di sekitar payudara 


