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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Kanker Payudara

a. Definisi

Kanker adalah suatu penyakit dimana sekelompok sel abnormal dalam

tubuh tumbuh tidak terkendali (NCCN, 2016). Kanker payudara adalah

kanker yang berkembang dari jaringan payudara (Kabel & Baali, 2015).

Sebagian besar kanker payudara berasal dari duktus laktiferi (kanker duktal)

dan lainnya berasal dari kelenjar (kanker lobular) (ACS, 2016).

b. Epidemiologi

Berdasarkan data dari GLOBOCAN, International Agency for Research

on Cancer (IARC) (2018), jumlah penderita kanker dengan kasus baru di

seluruh dunia pada tahun 2018 sebanyak 18.078.957 orang dan menyebabkan

kematian sekitar 9,5 juta orang. Kanker paru, kolorektal, hepar dan kanker

payudara adalah penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya.

Persentase kasus baru kanker payudara adalah 11,6%, peringkat kedua setelah

kanker paru.

Pada tahun 2018, di Indonesia, kanker payudara merupakan penyakit

kanker dengan prevalensi tertinggi, yaitu sebesar 16,7% dengan estimasi

jumlah sebanyak 58.256 kasus baru. Kanker payudara menyebabkan kematian

sebanyak 22.692 orang (12,56%), peringkat kedua setelah kanker paru (IARC,

2018). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan prevalensi

kanker payudara tertinggi, yaitu sekitar 2,4% (Kemenkes RI, 2015).

c. Etiopatogenesis

Penyebab kanker payudara tidak seluruhnya dimengerti. Namun,

terdapat tiga hal penting yang mempengaruhi, yaitu perubahan genetik,

pengaruh hormonal dan pengaruh lingkungan (Kumar et al., 2013). Kanker

payudara biasanya terjadi akibat interaksi antara faktor lingkungan dan

genetik (Kabel & Baali, 2015).
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Pada perubahan genetik, terjadi mutasi yang mengenai gen

proto-onkogen dan gen supresor tumor pada epitel payudara. Hal ini yang

mendasari onkogenesis. Berdasarkan hasil penelitian, pada 30% kasus kanker

payudara ditemukan ekspresi berlebihan dari proto-onkogen HER2/NEU

(kelompok reseptor faktor pertumbuhan). Selain itu, pada sebagian pasien

kanker payudara, terjadi amplifikasi gen RAS dan MYC ataupun mutasi dari

gen. Mutasi gen ini dapat terjadi pada gen supresor tumor RB dan TP53 atau

mutasi pada BRCA1 (pada lokus kromosm 17q21.3)/ BRCA2 (pada pita

kromosom 13q12-13) (Kumar et al., 2013). Pada sel yang normal, BRCA1

dan BRCA2 membantu untuk mencegah terjadinya kanker dengan

menghasilkan protein yang dapat mencegah pertumbuhan abnormal (Rasjidi,

2010). Kanker akan tumbuh jika kedua alel mengalami inaktivasi atau

defektif (Kumar et al., 2013).

Ketidakseimbangan hormon berupa kelebihan estrogen memiliki peran

penting dalam patogenesis kanker payudara. Estrogen menstimulasi produksi

faktor pertumbuhan, seperti transforming growth factor-α (TGF-α), platelet

derived growth factor (PDGF), fibroblast growth factor (FGF), dan lainnya

yang akan memicu perkembangan tumor melalui mekanisme parakrin dan

autokrin (Kumar et al., 2013).

Pengaruh lingkungan diperkirakan karena adanya insidens kanker

payudara yang bervariasi pada penduduk kelompok yang secara genetik

bersifat homogen dan perbedaan geografik (Kumar et al., 2013).

d. Faktor risiko

Banyak penelitian yang menunjukkan adanya beberapa faktor yang

berhubungan dengan peningkatan risiko atau kemungkinan untuk terjadinya

kanker payudara (Rasjidi, 2010). Faktor risiko dari kanker payudara antara

lain:

1) Jenis kelamin

Perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang menderita

kanker payudara adalah sekitar 1:100 (Velde et al., 1996).
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2) Usia

Kanker payudara sangat jarang ditemukan sebelum usia 20 tahun,

tetapi insidensinya meningkat dengan bertambahnya usia (Russell, 2000).

Hal ini didukung oleh laporan Dumitrescu dan Cotarla (2005) bahwa

kurang dari 10 kasus baru per 100.000 wanita mengalami kanker

payudara pada usia kurang dari 25 tahun dan meningkat hingga 100 kali

saat usianya 45 tahun.

3) Riwayat menstruasi

Menarche dini atau menstruasi pertama pada usia relatif muda

(kurang dari 12 tahun) berhubungan dengan peningkatan risiko kanker

payudara. Risiko kanker payudara mengalami penurunan sekitar 10%

setiap 2 tahun keterlambatan usia menarche (Kumar et al., 2013; Rasjidi,

2010).

Dalam suatu studi, siklus menstruasi yang kurang dari 26 hari atau

lebih lama dari 31 hari selama usia 18-22 tahun diprediksikan mengurangi

risiko kanker payudara. Studi yang lain menunjukkan bahwa siklus

menstruasi yang pendek saat usia 30 tahun berhubungan dengan

penurunan risiko kanker payudara (Rasjidi, 2010).

Menopause yang terlambat pada usia relatif lebih tua (lebih dari 50

tahun) meningkat risiko kanker payudara. Untuk setiap tahun usia

menopause yang terlambat, akan meningktkan risiko kanker payudara

sebesar 3% (Rasjidi, 2010).

4) Riwayat keluarga

Pada kanker payudara, diperkirakan sekitar 5% merupakan akibat

predisposisi keturunan yang melibatkan beberapa gen, yaitu gen BRCA1,

BRCA2 dan juga pemeriksaan histopatologi faktor proliferasi p53

germline mutation (Velde et al., 1996; Rasjidi, 2010). Sekitar sepertiga

wanita kanker payudara mengalami mutasi pada BRCA1 (pada lokus

kromosom 17q21.3) atau BRCA2 (terletak pada pita kromosom 13q12-13)

(Kumar et al., 2013).
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5) Geografik

Terdapat perbedaan geografik, dimana wanita di dunia barat seperti

Amerika Utara dan Eropa memiliki kemungkinan 2-4 kali lebih tinggi

dibandingkan wanita di Afrika dan Asia (Velde et al., 1996; Kumar et al.,

2013).

6) Makanan dan berat badan

Makanan tinggi lemak (terdiri dari 35-40% lemak per kalori)

meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Hal ini akibat tingginya

kolesterol yang merupakan prekursor dari sintesis estrogen dan hormon

lainnya sehingga jumlah estrogen dalam payudara meningkat dan dapat

menstimulasi perkembangan kanker (Abdulkareem, 2013).

Studi menunjukkan bahwa risiko kanker payudara meningkat

berkaitan dengan konsumsi alkohol jangka panjang. Wanita yang

mengonsumsi 2-3 gelas alkohol per hari memiliki risiko terkena kanker

payudara sekitar 20% dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsi

alkohol (American Cancer Society, 2018). Alkohol dapat menyebabkan

hiperinsulinemia yang akan merangsang faktor pertumbuhan pada

jaringan payudara (Rasjidi, 2010).

Berat badan yang berlebih memiliki hubungan dengan kejadian

kanker payudara postmenopause, dimana wanita overweight memiliki

risiko 1,5 kali dan sekitar 2 kali lebih tinggi pada wanita obesitas (Velde

et al., 1996; American Cancer Society, 2018). Setelah menopause, ketika

ovarium berhenti memproduksi hormon estrogen, jaringan lemak

merupakan sumber utama dalam produksi estrogen (American Cancer

Society, 2018).

e. Klasifikasi

Berdasarkan ada atau tidaknya penetrasi membran basal yang

berfungsi membatasi pertumbuhan, kanker payudara diklasifikasikan menjadi

non-invasif (tidak terjadi penetrasi) dan invasif (telah terjadi penetrasi dan

penyebaran) (Kumar et al., 2013).
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1) Non-invasif (in situ)

Kanker payudara non-invasif (in situ) memiliki dua tipe, yaitu

ductal carsinoma in situ (DCIS) dan lobular carsinoma in situ (LCIS).

Penelitian menunjukkan bahwa biasanya kedua tipe berasal dari sel pada

duktus terminal unit lobular (Kumar et al., 2013).

DCIS (83% kasus in situ) merupakan kondisi dimana sel-sel

abnormal menggantikan sel epitel normal yang melapisi duktus payudara.

DCIS dapat berkembang menjadi kanker invasif. Namun, sebenarnya

pertumbuhan DCIS sangat lambat (American Cancer Society, 2018).

LCIS mengacu pada sel abnormal yang tumbuh dan biasanya

berkembang di dalam lobulus payudara (American Cancer Society, 2018).

Sekitar sepertiga wanita dengan LCIS berkembang menjadi karsinoma

invasif (Kumar et al., 2013).

2) Invasif (infiltratif)

Sebagian besar kanker payudara (80%) bersifat invasif, dimana kanker

telah menembus dinding kelenjar atau duktus dan tumbuh ke jaringan

sekitar payudara (American Cancer Society, 2018). Berdasarkan profil

ekspresi gen, kanker payudara dibagi menjadi empat subtipe molekuler

yang dilihat dari ada tidaknya hormon receptor (HR+/HR-) dan ekspresi

yang berlebih pada human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)

dan/ atau penyalinan yang berlebihan dari gen HER2 (HER2+/HER2-):

Tabel 1. Subtipe molekuler kanker payudara

Subtipe molekuler
Persentase

kasus
HR HER

Luminal A 71% HR+ HER2-

Triple negative 12% HR- HER2-

Luminal B 12% HR+ HER2+

HER-enriched 5% HR- HER2+

f. Stadium

Menurut panduan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

(Kemenkes RI) (2014), stadium kanker payudara ditentukan berdasarkan
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Sistem Klasifikasi Tumor-Nodus-Metastasis (TNM) American Joint

Committee on Cancer (AJCC) 2010, Edisi 7, untuk kanker payudara. Sistem

TNM mengklasifikasikan kanker berdasarkan pada morfologi tumor yang

akan menentukan prognosis, yaitu ukuran dari tumor primer (T), ada tidaknya

keterlibatan kelenjar limfe (N), dan adanya metastasis (M) (Rasjidi, 2010).

Stadium 0 : sel kanker payudara tetap di dalam kelenjar payudara,

tidak ada invasi ke dalam jaringan payudara normal yang

berdekatan

Stadium I : terdapat tumor dengan ukuran 2cm atau kurang dan batas

yang jelas (kelenjar getah bening normal)

Stadium IIA : tumor tidak ditemukan pada payudara tetapi sel kanker

ditemukan di kelenjar getah bening ketiak, atau

tumor dengan ukuran 2 cm atau kurang dan telah

menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, atau

tumor yang lebih besar dari 2 cm tetapi tidak lebih besar

dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening

ketiak

Stadium IIB : tumor dengan ukuran 2-5 cm dan telah menyebar ke

kelenjar getah bening yang berhubungan dengan ketiak,

atau

tumor yang lebih besar dari 5 cm tetapi belum menyebar

ke kelenjar getah bening ketiak

Stadium IIIA : tidak ditemukan tumor di payudara.

kanker ditemukan di kelenjar getah bening ketiak yang

melekat bersama atau dengan struktur lainnya, atau

kanker ditemukan di kelenjar getah bening di dekat tulang

dada, atau

tumor dengan ukuran berapapun yang telah menyebar ke

kelenjar getah bening ketiak, terjadi perlekatan dengan

struktur lainnya, atau

kanker ditemukan di kelenjar getah bening di dekat tulang

dada
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Stadium IIIB : tumor dengan ukuran tertentu dan telah menyebar ke

dinding dada dan/atau kulit payudara dan mungkin telah

menyebar ke kelenjar getah bening ketiak yang terjadi

perlektan dengan struktur lainnya, atau

kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening

di dekat tulang dada.

kanker payudara inflamatori dipertimbangkan paling tidak

pada tahap IIIB

Stadium IIIC : ada atau tidak tanda kanker di payudara atau mungkin

telah menyebar ke dinding dada dan/atau kulit payudara

dan kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening baik

di atas atau di bawah tlang belakang dan kanker mungkin

telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak atau ke

kelenjar getah bening di dekat tulang dada

Stadium IV : kanker telah menyebar atau metastasis ke bagian lain dari

tubuh

g. Diagnosis

Diagnosis kanker payudara ditegakkan melalui anamnesis,

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Keluhan utama penderita

kanker payudara adalah terdapatnya benjolan di payudara dengan/tanpa nyeri,

kelainan pada kulit payudara (dimpling, ulserasi, venektasi atau peau

d’orange), gangguan puting (retraksi, ruam atau terdapatnya discharge),

benjolan pada ketiak dan edema ringan, sedangkan keluhan lainnya dapat

berupa nyeri tulang (vertebra, femur), sesak dan lainnya (Kemenkes RI,

2014).

Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan status lokalis, regionalis, dan

sistemik. Pemeriksaan payudara sebaiknya dilakukan disaat pengaruh

hormonal minimal, yaitu antara hari ke-7 sampai 10 menstruasi. Pada

pemeriksaan dapat ditemukan benjolan dengan/tanpa nyeri, perubahan pada

kulit payudara menjadi seperti kulit jeruk (peau d’orange), puting susu masuk

ke dalam (retraksi), payudara mengeluarkan darah atau cairan lain (Kemenkes

RI, 2014).
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Pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan adalah mamografi,

suatu pencitraan menggunakan sinar X pada jaringan payudara yang

dikompresi. Mamografi dapat digunakan untuk skrining kanker payudara,

diagnosis kanker payudara, dan follow up dalam pengobatan. Pencitraan ini

dilakukan pada wanita usia diatas 35 tahun pada hari ke 7-10 dihitung dari

hari pertama menstruasi. Hasil dari mamografi dapat berupa tanda primer dan

sekunder. Tanda primer berupa densitas yang meninggi pada tumor, batas

tumor tidak teratur, gambaran translusen di sekitar tumor, gambaran stelata,

adanya mikrokalsifikasi sesuai kriteria Egan, dan ukuran klinis tumor lebih

besar dari radiologis. Sedangkan tanda sekunder yaitu retraksi kulit atau

penebalan kulit, bertambahnya vaskularisasi, perubahan posisi puting,

kelenjar getah bening (+), keadaan daerah tumor dan jaringan fibroglandular

tidak teratur, serta kepadatan jaringan sub areolar yang berbentuk utas

(Kemenkes RI, 2014).

2.1.2. Depresi

a. Definisi

Gangguan depresi termasuk dalam kelompok gangguan mood (Elvira,

2010). Depresi adalah gangguan suasana perasaan dengan gejala kesedihan

yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan aktivitas sehari-hari (tidur, makan,

atau bekerja) (NIMH, 2016). Gejala utama depresi adalah afek depresif,

kehilangan minat dan kegembiraan (anhedonia), dan berkurangnya energi

yang menyebabkan meningkatnya keadaan mudah lelah setelah kerja sedikit

dan menurunnya aktivitas. Selain itu, dapat ditemukan gejala lainnya seperti

konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri

berkurang, gagasan tetang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa

depan yang suram dan pesimistis, gangguan atau perbuatan membahayakan

diri atau bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang (Maslim,

2013). Diagnosis depresi dapat ditegakkan jika seseorang mengalami hal

tersebut selama minimal 2 minggu (NIMH, 2016).
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b. Epidemiologi

Berdasarkan data dari WHO (World Health Organization) (2017),

jumlah penduduk di seluruh dunia yang mengalami depresi sebanyak 322 juta

orang dengan jumlah terbanyak di Asia Tenggara, yaitu 85,67 juta jiwa (27%).

Kejadian ini meningkat sekitar 18,4% dari tahun 2005 sampai 2015. depresi

lebih banyak terjadi pada perempuan (5,1%) dibandingkan dengan laki-laki

(3,6%).

Angka kejadian depresi di Indonesia menduduki peringkat kedua

setelah India pada regio Asia Tenggara, yaitu sebanyak 9.162.886 orang.

Prevalensi kejadian ini sekitar 3,7% dari total populasi (WHO, 2017).

c. Etiologi

Elvira (2010) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor penyebab depresi,

yaitu faktor biologi, faktor genetik dan faktor psikososial.

i. Faktor biologi

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan gangguan

mood memiliki kelainan atau disregulasi pada metabolit amin biogenik,

seperti 5-HIAA (5-hydroxyindolacetic acid), HVA (homovanilic acid),

dan MHPG (3-methoxy-4-hydroxyphenyl-glycol) di dalam darah, urin dan

cairan serebrospinal (CSS) (Elvira, 2010). Neurotransmiter yang terkait

patofisiologi depresi adalah norepinefrin dan serotonin. Peran sistem

noradenergik pada depresi diperkirakan berhubungan dengan penurunan

regulasi reseptor beta-adrenergik dan respon klinis antidepresan,

sedangkan pada serotonin terjadi penurunan aktivitas berupa

berkurangnya jumlah serotonin di celah sinap yang bertanggung jawab

atas terjadinya depresi. Selain itu, aktivitas dopamin juga menurun pada

keadaan depresi (Elvira, 2010).

ii. Faktor genetik

Genetik merupakan faktor penting dalam perkembangan gangguan

mood, tetapi jalur penurunannya sangat kompleks. Penelitian

menunjukkan bahwa anggota keluarga tingkat pertama dari individu yang

menderita depresi berat memiliki risiko 2 sampai 10 kali mengalami hal

yang sama. Selain itu, penelitian yang berbuhubungan dengan anak
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kembar menunjukkan bahwa gangguan depresi berat terjadi pada 13-28%

kembar dizigotik dan 53-69% kembar monozigotik (Elvira, 2010).

iii. Faktor psikososial

Faktor psikososial yang memengaruhi depresi meliputi peristiwa

kehidupan dan stresor lingkungan, psikodinamika, dan kepribadian.

Peristiwa kehidupan yang membuat seseorang merasa tertekan (stres)

dapat mencetuskan terjadinya depresi. Data yang paling mendukung

sehubungan dengan hal tersebut adalah kehilangan orang tua sebelum

berusia 11 tahun dan kehilangan pasangan. Hal ini didukung oleh Freud

dalam teori psikodinamikanya, dimana penyebab depresi adalah

kehilangan objek yang dicintainya. Dari faktor kepribadian, seseorang

dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif, histrionik dan

borderline memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami depresi

dibandingkan dengan gangguan kepribadian antisosial atau paranoid

(Elvira, 2010).

Penelitian menunjukkan bahwa penyebab depresi adalah kombinasi dari

faktor genetik, biologis, lingkungan, dan psikologis (NIMH, 2016). Selain itu,

depresi juga dapat terjadi bersamaan dengan penyakit serius seperti diabetes,

kanker, penyakit jantung, dan penyakit Parkinson. Depresi dapat membuat

kondisi ini lebih buruk.

c. Diagnosis

Menurut PPDGJ III, kriteria diagnosis episode depresif (F32) adalah

sebagai berikut (Maslim, 2013):

• Gejala utama (pada derajat ringan, sedang dan berat):

(1) afek depresif

(2) kehilangan minat dan kegembiraan

(3) berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah

lelah (rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan

menurunnya aktivitas

• Gajala lainnya

(a) Konsentrasi dan perhatian berkurang

(b) Harga diri dan kepercayaan diri berkurang
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(c) Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna

(d) Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis

(e) Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri

(f) Tidur terganggu

(g) Nafsu makan berkurang

• Untuk episode depresif dari ketiga tingkat keparahan tersebut diperlukan

masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk penegakkan diagnosis, akan

tetapi periode lebih pendek dapat dibenarkan jika gejala luar biasa

beratnya dan berlangsung cepat.

• Kategori diagnosis episode depresif ringan, sedang, dan berat hanya

digunakan untuk episode tunggal (yang pertama). Episode depresif

berikutnya harus diklasifikasikan di bawah salah satu diagnosis gangguan

depresif berulang.

Berikut ini adalah pedoman diagnostik untuk episode depresif ringan,

sedang, dan berat (Maslim, 2013):

• Episode Depresif Ringan (F32.0)

- Sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi seperti

tersebut di atas,

- Ditambah sekurang-kurangnya 2 dari gejala lainnya: (a) sampai

dengan (g)

- Tidak boleh ada gejala yang berat diantaranya

- Lamanya seluruh episode berlangsung sekurang-kurangnya sekitar 2

minggu

- Hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang

biasa dilakukannya

• Episode Depresif Sedang (F32.1)

- Sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi seperti

pada episode depresi ringan,

- Ditambah sekurang-kurangnya 3 (dan sebaiknya 4) dari gejala

lainnya,

- Tidak boleh ada gejala yang berat diantaranya
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- Lamanya seluruh episode berlangsung minimum sekitar 2 minggu

- Menghadapi kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan soasial,

pekerjaan dan urusan rumah tangga

• Episode Depresif Berat tanpa Gejala Psikotik (F32.2)

- Semua 3 gejala utama depresi harus ada

- Ditambah sekurang-kurangnya 4 dari gejala lainnya, dan beberapa

diantaranya harus berintensitas berat

- Bila ada gejala penting (misalnya agitasi atau retardasi psikomotor)

yang mencolok, maka pasien mungkin tidak mau atau tidak mampu

untuk melaporkan banyak gejalanya secara rinci.

Dalam hal demikian, penilaian secara menyeluruh terhadap episode

depresif berat masih dapat dibenarkan

- Episode depresif biasanya harus berlangsung sekurang-kurangnya 2

minggu, akan tetapi jika gejala amat berat dan beronset sangat cepat,

maka masih dibenarkan untuk menegkkan diagnosis dalam kurun

waktu kurang dari 2 minggu

- Sangat tidak mungkin pasien akan mampu meneruskan kegiatan

sosial, pekerjaan atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang

sangat terbatas

• Episode Depresif Berat dengan Gejala Psikotik (F32.3)

- Episode depresi berat yang memenuhi kriteria menurut F32.2 tersebut

di atas,

- Disertai waham, halusinasi atau stupor depresif. Waham biasanya

melibatkan ide tentang dosa, kemiskinan atau malapetaka yang

mengancam, dan pasien merasa bertanggung jawab atas hal itu.

Halusinasi audiotorik biasanya berupa suara menghina atau menuduh,

atau bau kotoran atau daging membusuk. Retardasi psikomotor yang

berat dapat menuju pada stupor.

Jika diperlukan, waham atau halusinasi dapat ditentukan sebagai

serasi atau tidak serasi dengan afek (mood congruent).
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2.1.3. Kanker payudara dan depresi

Stres kronik yang dialami oleh penderita kanker akan menyebabkan

aktivasi aksis Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) dan akan menimbulkan

perubahan pada amin biogenik sentral. Selanjutnya akan terjadi hipersekresi

Cortisol Releasing Hormone (CRH) yang akan menyebabkan depresi. Sekresi

CRH juga dipengaruhi oleh emosi. Emosi seperti perasaan takut dan marah

berhubungan dengan Paraventriculer nucleus (PVN), yang merupakan organ

utama pada sistem endokrin dan fungsinya diatur oleh sistem limbik. Emosi

mempengaruhi CRH di PVN, yang menyebabkan peningkatan sekresi CRH

(Landefeld, 2004).

2.1.4. Hubungan lama menderita kanker payudara dan depresi

Lama menderita kanker payudara adalah waktu sejak penderita didiagnosis

kanker payudara hingga saat ini. Pasien yang didiagnosis kanker payudara akan

mengalami reaksi penolakan saat pertama mengetahui diagnosisnya. Keadaan

tersebut sangat sulit diterima oleh pasien yang menyebabkan perasaan sedih

terus-menerus, stres, murung, menderita sampai timbul perilaku pesimistis

(Suharmilah & Wijayana, 2013). Hal tersebut didukung dalam penelitian Burgess

et al., pada tahun 2005 bahwa pasien dengan kanker payudara tahap awal

mengalami depresi selama satu tahun setelah didiagnosis.

2.1.5. BDI II

Beck Depression Inventory (BDI) II adalah salah satu instrumen yang

banyak digunakan untuk mengukur tingkat keparahan depresi. Alat ukur ini

dirancang untuk individu yang berusia 13 atau lebih dan dapat diselesaikan dalam

waktu sekitar 5 sampai 10 menit. BDI II memiliki angka sensitivitas 81% dan

spesivisitas 92% (Beck et al., 1996).

BDI II terdiri dari 21 item pernyataan yang meliputi perasaan sedih,

perasaan pesimis, perasaan gagal, kehilangan kesenangan, perasaan bersalah,

perasaan dihukum, membenci diri sendiri, kritikan terhadap diri, keinginan bunuh

diri, mudah menangis, gelisah, kehilangan ketertarikan, sulit mengambil

keputusan, perasaan tidak berharga, kehilangan energi, perubahan pola tidur,
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sensitifitas (kemarahan), perubahan pola makan, sulit berkonsentrasi, kelelahan

dan kehilangan ketertarikan tehadap seks (Beck et al., 1996).

Kuisioner ini menggunakan skala Likert dengan ketentuan skor antara 0-3

untuk masing-masing pernyataan. Pernyataan yang paling sesuai dengan kriteria

atau indikator depresi memiliki skor paling tinggi (skor 0 untuk pilihan

pernyataan A, skor 1 untuk pilihan pernyataan B dan seterusnya hingga skor 3

untuk pilihan jawaban D) (Beck et al., 1996).

Skor depresi berdasarkan manual BDI-II dikategorikan menjadi empat,

yaitu skor 0-13 yang mengindikasikan depresi minimal, skor 14-19 yang

mengindikasikan depresi ringan, skor 20-28 yang mengindikasikan depresi sedang

dan skor 29-63 yang mengindikasikan depresi berat (Beck et al., 1996).

2.2. Kerangka Teori

Gambar 1. Kerangka teori



19

2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 2. Kerangka konsep penelitian

2.4. Hipotesis

Terdapat hubungan antara tingkat gejala depresi dengan lama menderita

kanker payudara

Variabel bebas:
Lama menderita kanker

payudara

Variabel terikat:
Tingkat gejala depresi

Variabel pengganggu:
- Genetik
- Usia
- Sosioekonomi rendah


