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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Karsinoma payudara adalah suatu kanker pada wanita dengan 

frekuensi tertinggi di dunia dan merupakan penyebab kematian utama di 

negara maju. Kanker payudara merupakan keganasan kedua terbanyak 

pada wanita setelah kanker leher Rahim (Toha Sapari, 2014).  

Karsinoma payudara secara umum terbagi dalam dua ketagori yaitu 

non invasive (local) dan invasive (metastase). Karsinoma payudara lanjut 

local mencakup grup heterogen tanpa metastasis yang jauh, termasuk 

kategori ini meliputi KPLL yang nonoperabel yaitu stadium klinik. Bentuk 

karsinoma payudara ini biasanya ditemukan melalui mamografi karena 

jarang menimbulkan benjolan. Tipe yang paling umum dari kanker ini 

adalah ductal karsinoma in situ. Jenis kanker payudara ini ditemukan 

dalam saluran duktus dan belum menyebar ke jaringan di luar payudara 

(Robbins, 2012). 

Kanker hingga saat ini menjadi masalah kesehatan di dunia 

termasuk Indonesia. Menurut data WHO (World Health Organizaton) 

tahun 2013, insiden kanker meningkat dari 12,7 juta kasus tahun 2008 

menjadi 14,1 juta kasus tahun 2012, dengan jumlah kematian meningkat 

dari 7,6 juta orang tahun 2008 menjadi  8,2 juta kasus juta pada tahun 

2012. Kanker menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia sebesar 13% 

setelah penyakit kardiovaskular. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 
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tahun 2013, prevalensi karsinoma payudara di Indonesia mencapai 21,5 

per 100.000 perempuan (Kemenkes RI, 2015). Kanker payudara masih 

Rangking pertama demikian juga di Makassar. Di Sulsel jumlah yang 

tercacat 170 kaum perempuan yang terdeteksi sementara khusus kota 

Makassar sendiri  ada 317 yang sementara menjalani perawatan medis 

dan kemoterapi (Dinas kesehatan Pemprov sulsel, 2015). 

Pada penderita kanker, diperlukan adanya peningkatan antibody, 

diketahui bahwa beberapa sel limfosit akan mensekresi sitokin yang salah 

satunya adalah interleukin (Hedges, et al. 2000). Interleukin-17 

merupakan sitokin yang bertindak sebagai mediator ampuh dalam 

menunda ekspresi dengan meningkatkan produksi kemokin dalam 

berbagai jaringan (Kubi et al, 2007). Penelitian Starnes et al, (2002) 

menyatakan bahwa IL-17 mempunyai peranan penting dalam mendorong 

mediasi respon proinflamasi yang berfungsi meregulasi imun pada 

beberapa penderita kanker. 

IL-17 adalah sitokin proinflamasi dihasilkan oleh perbedaan  subset 

CD4 + T-sel, sedangkan reseptor didistribusikan memiliki beberapa  

aktivitas biologis seperti menginduksi produksi sitokin proinflamasi lainnya, 

prostaglandin, dan kemokin, jenis sel lainnya juga dapat mensekresi IL-17 

saat diaktifkan dengan rangsangan yang tepat secara in vitro atau in vivo 

selama infeksi atau pembengkakan, seperti Grup 3 sel bawaan limfoid 

(ILC3), sel δγ T, pembunuh alami invarian T (iNKT) sel, selaput lymphoid-

tissue inducer (LTi)  dan sel pembunuh alami (NK) IL-17 (IL-17A) adalah 
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anggota keluarga IL-17 yang juga mencakup IL-17B,  IL-17C, IL-17D, IL-

17E (IL-25), dan IL-17F, IL-17F telah diidentifikasi sebagai  derajat 

tertinggi IL-17 anggota keluarga homologi ke IL-17A. IL-17 digunakan  

sebagai Keterkaitan antara respon inflamasi dan aktivasi sel T. 

Selanjutnya, beberapa  laporan menunjukkan bahwa IL-17 memiliki peran 

luar biasa dalam patogenesis berbagai  penyakit seperti penyakit  

autoimun, keganasan, dan transplantasi allograft (Jianming,2015). 

Dengan demikian, bukti meningkat menunjukkan bahwa IL-17 

secara nyata mengarah ke tumor pertumbuhan dan angiogenesis, 

ekspresi IL-17 meningkat pada beberapa manusia yang mengalami tumor, 

seperti kanker serviks, karsinoma hepatoseluler, kanker ovarium, 

kerongkongan, kanker payudara, kanker lambung, dan CRC. IL-17 

diusulkan untuk mengerahkan efek signifikan pada inisiasi dan 

perkembangan tumor melalui respon imun antitumor. Hal ini menunjukkan 

bahwa IL-17 mengaktifkan Src / PI3K / Akt / nuklir factor κ B (NF κ B), 

MAPK, STAT3, dan COX-2 jalur. Jalur ini terkenal memainkan peran 

penting dalam tumorigenesis, angiogenesis dan metastasis (Yang Song, 

2015). 

Dalam penelitian lain dilaporkan  oleh   Dolatib, et al (2017),  terkait  

prevalensi diseluruh dunia dan peningkatan mortalitas yang disebabkan 

oleh kanker payudara di kalangan wanita, penyakit ini telah dianggap 

sebagai perhatian global. Pentingnya dari penyakit ini telah mendorong 

banyak penelitian untuk mengidentifikasi mekanisme yang terlibat dalam 
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induksi, pengembangan, dan target terapi yang efektif. Banyak faktor yang 

bekerja dalam pengembangan dan perkembangan penyakit ini yang 

umumnya menyebabkan ekspresi proinflamasi sitokin dan kemokin seperti 

IL17 melalui aktivasi peradangan jalur sinyal seperti NF kB dan jalur yang 

efektif lainnya , Menurut studi yang dilakukan, sel Th17, yang memainkan 

peran yang efektif baik dalam proses inflamasi akut dan kronis, dapat 

berkontribusi untuk perkembangan penyakit ini. Sel-sel Th17 memiliki 

peran yang luar biasa dalam banyak penyakit inflamasi seperti psoriasis, 

rheumatoid arthritis, dan penyakit autoimun kanker terutama payudara 

melalui pro duksi dari proinflamasi sitokin (IL17). Studi terbaru yang 

dilakukan tentang identifikasi aktivitas, sinyal, dan peran IL17B-IL17RB 

pada kanker payudara telah menyebabkan spesifikasi mekanisme terapi 

baru dengan tujuan presentasi sistem ini dan molekul dari jalur sinyal nya. 

Saat ini, untuk mengobati kanker payudara, penyakit heterogen yang 

paling umum, target baru yang terlibat dalam jalur sinyal dari IL17B-

IL17RB serta penghambatan langsung IL17 B dan IL17RB telah 

dimanfaatkan. 

Sistem imun mempunyai peranan penting dalam respon anti tumor. 

Interaksi antara sistem imun dan sel tumor telah menjadi beberapa subjek 

penelitian beberapa tahun terakhir. Pada wanita dengan karsinoma 

payudara didapatkan kegagalan yang bermakna dalam sistem kekebalan 

tubuh yaitu respon imun yang lemah sehingga sel kanker payudara 

dikenali buruk oleh sistem imun tubuh (Allan et al, 2004). Interleukin-17 
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merupakan salah satu sitokin yang mempunyai peranan penting dalam 

memberikan sistem kekebalan tubuh pada beberapa penderita kanker. IL-

17 mempunyai peran defensive terhadap beberapa panyakit keganasan, 

sitokin ini mendorong patologi inflamasi pada outoimunitas dan 

pengaturan lainnya. Produk gen yang diinduksi oleh IL-17 meliputi sitokin 

(IL-6, faktor stimulasi granulosit-nekrosis, faktor nekrosis tumor-α), 

kemokin, zat peradangan, dan protein antimikroba. IL-17 dan sitokin Th17 

terikat dengan pathogenesis beragam penyakit autoimun dan inflamasi. IL-

17 sangat penting untuk pertahanan tubuh melawan banyak mikroba 

seperti bakteri ekstraseluler, jamur dan beberapa sel kanker diantaranya 

ca mammae (Onishi, 2010).  

Peran IL-17 pada kanker dimulai dari tahap awal tumorigenesis 

yang telah ditetapkan sebagai peran pembentukan tumor paling awal 

dengan peningkatan dalam lingkungan mikro tumor (Marugaiyan, 2009). 

Ada bukti yang kuat dari IL-17 dari perannya dalam hubungan positif 

dengan meningkatnya keganasan tumor (Iida et al, 2011). Hal ini 

disebabkan oleh akumulasi IL-17 yang mensekresikan sel Foxp3+ di 

lingkungan mikro tumor dengan fungsi ganda proinflamasi dan regulasi 

fungsi sel T local (Kryczek et al, 2011). Terlepas dari bukti yang 

mendukung peran IL-17 pada kanker, ada kontraindikasi yang 

menunjukkan bahwa IL-17 terutama bila ditambahakan melalui imunisasi 

dapat memicu respon antitumor dan menyebabkan pengurangan ukuran 

pada tumor (Martin, et al. 2009). 
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Berdasarkan dari hal tersebut, perlu pemahaman yang sangat 

penting tentang proses interleukin-17. Melihat dari tingginya kasus 

karsinoma payudara maka perlu adanya suatu penelitian untuk mengkaji 

peran interleukin-17 untuk menemukan suatu upaya yang dapat dipakai 

pada kaum perempuan pada tahap yang lebih awal sebagai pencegahan 

terjadinya karsinoma payudara. Penelitian ini dilakukan untuk melihat profil 

kadar interleukin-17 serum pada karsinoma payudara sebelum dan 

sesudah kemoterapi. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan 

permasalahan pada penelitian ini yaitu “apakah ada perbedaan profil 

kadar serum interleukin-17 pada karsinoma payudara sebelum dan 

sesudah kemoterapi?”. 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya profil kadar interleukin-17 serum pada karsinoma 

payudara sebelum dan sesudah kemoterapi di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya kadar interleukin-17 serum pada karsinoma 

payudara sebelum kemoterapi. 
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b. Diketahuinya kadar interleukin-17 serum pada karsinoma 

payudara sesudah kemoterapi. 

c. Diketahuinya perbandingan kadar interleukin-17 serum pada 

karsinoma payudara sebelum dan sesudah kemoterapi. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

a. Sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan 

menambah informasi ilmiah tentang kadar  interleukin-17 serum 

pada karsinoma payudara lanjut  local dan yang bermetastasis. 

b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Memberikan masukan bagi penentu kebijakan program kesehatan 

dan instansi terkait yang diharapkan dapat lebih meningkatkan 

pelayanan kesehatan, khususnya karsinoma payudara. 

b. Sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pencegahan 

terhadap kejadian karsinoma payudara pada wanita. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Karsinoma Payudara 

1. Pengertian 

Kanker payudara merupakan keganasan yang berasal dari 

kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang tidak termasuk kulit 

payudara. Payudara secara umum terdir dari dari dua tipe jaringan, 

jaringan glandular (Kelenjar) dan jaringan stromal (Penopang). 

Jaringan kelenjar mencakup kelenjar susu(Lobules) dan saluran 

susu(the milk passage,milk duct). Untuk jaringan penopang meliputi 

jaringan lemak dan jaringan serat konektif. Payuadara juga di bentuk 

oleh jaringan lymphatic, sebuah jaringan yang berisi system kekebalan 

yang bertugas mengeluarkan cairan serta kotoran selular (Mulyani, 

2013). 

Kanker payudara merupakan penyakit keganasan yang paling 

banyak menyerang wanita. Penyakit ini disebabkan karena terjadinya 

pembelahan sel-sel tubuh secara tidak teratur sehingga pertumbuhan 

sel tidak dapat dikendalikan dan akan tumbuh menjadi benjolan tumor 

(kanker) (Wijaya, 2013). 

Ca mammae adalah suatu penyakit seluler yang dapat timbul 

dari jaringan payudara dengan manifestasi yang mengakibatkan 

kegagalan untuk mengontrol proliferasi dan mutasi sel (Brunner & 

Suddart, 2005). 
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Ca mammae adalah suatu penyakit yang menggambarkan 

gangguan pertumbuhan seluler dan merupakan kelompok penyakit, 

bukan penyakit tunggal (Tucker et al, 1998 dalam Wijaya, 2013). 

2. Penyabab kanker payudara  

Menurut Arif Mansjoer (2002), penyebab dari kanker payudara 

bisa terjadi karena perubahan genetic termasuk perubahan atau 

mutasi gen hormonal dan pengeruh protein baik yang menekan atau 

meningkatkan perkembangan kanker payudara. Dua hormone 

ovarium yaitu estrogen dan progesterone mengalami perubahan 

dalam lingkungan seluler yang dapat mempengaruhi dalam faktor 

pertumbuhan bagi kanker payudara (Wijaya, 2013).  

Kanker payudara belum di ketahui secara pasti penyebabnya, 

namun ada beberapa faktor kemunkinan, antara lain (Mulyani, 2013). 

a. Faktor usia  

Semakin tua usia seorang wanita, maka resiko untuk 

menderita kanker payudara akan semakin tinggi. Pada usia 50-69 

tahun adalah kategori usia paling beresiko terkena kanker 

payudara, terutama bagi mereka yang mengalami menopause 

terlambat. 

b. Faktor genetik 

Ada dua jenis Gen BRCA 1 dan Gen BRCA 2 yang sangat 

mungkin menjadi faktor resiko pencetus kanker payudara. Bila ibu, 

saudara wanita mengidap kanker payudara makan ada 
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kemungkinan untuk memiliki resiko terkena kanker payudara dua 

kali lipat dibandingkan wanita lain yang tidak mempunyai riwayat 

keluarga yang terkena kanker payudara. 

c. Pengguna hormone estrogen 

Pengguna hormon estrogen (misalnya pada penggunaan 

terapi estrogen replacement), penggunaan terapi estrogen 

replacement mempunyai peningkatan resiko yang signifikan untuk 

mengidap penyakit kanker payudara. 

d. Gaya hidup yang tidak sehat 

Jarang berolahraga atau kurang gerak, pola makan yang 

tidak sehat dan tidak teratur, merokok serta mengkonsumsi 

alkohol akan meningkatkan resiko kanker payudara. 

e. Perokok pasif 

Merupakan orang yang tidak merokok tetapi orang yang 

tidak sengaja menghisap rokok yang dikeluarkan oleh orang 

perokok sering kali didengar perokok pasif terkena resiko dari 

bahaya asap rokok disbanding perokok aktif. Menurut ahli dari 

California Enfiromental Protection Agency Perokok pasif memiliki 

hubungan erat dengan resiko terserang penyakit kanker payudara, 

oleh karena itu jangan menjadi perokok aktif, hindarilah orang-

orang yang merokok di sekitar anda agar anda tidak menjadi 

perokok pasif. 
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f. Penggunaan kosmetik 

Bahan-bahan kosmetik yang bersifat sperti hormone 

estrogen beresiko menyebabkan peningkatan resiko mengalami 

penyakit kanker payudara, sehingga berhati-hatilah dalam 

pengunaan alat kosmetik untuk kesehatan diri kita. 

g. Penggunaan pil KB 

Penggunaan pil KB pada waktu yang lama dapat 

meningkatkan wanita terkena resiko kanker payudara karena sel-

sel sensittif terhadap rangsangan hormonal mungkin mengalami 

perubahan degenerasi jinak atau menjadi ganas dan resiko ini 

akan menurun secara otomatis bila penggunaan pil KB berhenti 

3. Tanda dan gejala  

Tanda dan gejala umum yang menjadi keluhan terdari dari 

keluhan benjolan atau massa di payudara, rasa sakit, keluar cairan 

dari puting susu, timbulnya kelainan kulit (dimpling ,kemerahan, 

ulserasi, peau d’orange), pembesaran kelenjar getah bening atau 

tanda metastasis jauh (Olfah, 2013) 

Sedangkan jika berdasarkan fasenya tanda gejala kanker 

payudara terdiri dari: 

a. Fase awal kanker payudara asimptomatik (tanpa tanda gejala). 

Tanda dan gejala yang paling umum adalah benjolan dan 

penebalan pada payudara. Kebanyakan sekitar 90% di temukan 
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oleh penderita sendiri. Pada stadium dini. Kanker payudara tidak 

menimbulkan keluhan. 

b. Fase lanjut  

1) Bentuk dan ukuran payudara berubah, berbeda dari 

sebelumnya 

2) Luka pada payuadara sudah lama tidak sembuh walau di obati 

3) Eksim pada putting susu dan sekitarnya sudah lama tidak 

sembuh walau di obati 

4) Putting susu sakit, keluar darah, nanah atau cairan encer dari 

putting susu atau keluar air susu pada wanita yang sedang 

hamil atau tidak menyusui 

5) Putting susu tertarik ke dalam  

6) Kulit payudara mengerut seperti kulit jeruk 

c. Metastase luas, berupa: 

1) Pembesaran kelenjar getah bening supraklavikula dan servikal 

2) Hasil rontgen thorax abnormal dengan atau efusi pleura 

3) Peningkatan alkali fosfatase atau nyeri tulang berkaitan 

dengan penyebaran ke tulang 

4) Fungsi hati abnormal  

4. Patofisiologi  

Kanker payudara sering terjadi pada wanita di atas umur 40-50 

tahun, merupakan penyakit yang mempunyai banyak faktor terkait dan 

tergantung pada tempat lokasi dan jaringan terserang. 
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Penyebab tidak dapat di tentukan dengan pasti.Ada tiga faktor 

yang mendukung yaitu hormone, virus dan genetika. Kanker payudara 

dapat menjalar langsung pada struktur tubuh terdekat atau berjarak 

oleh emboli sel kanker yang di bawa melalui kelenjar getah benih atau 

pembuluh darah. 

Kelenjar getah bening di axilla, supra clavicula atau mediastinal 

merupakan tempat penyebaran pertama, sedangkan struktur tubuh 

lain adalah: paru, hati, tulang belakang atau tulang pelvis (Olfah, 

2013). 

Menurut Wijaya (2013), proses jangka panjang terjadinya 

kanker ada 4 fase, yaitu : 

a. Fase induksi : 15 - 30 tahun 

Kontak dengan bahan karsinogen membutuhkan waktu bertahun-

tahun sampai dapat merubah jaringan displasia menjadi tumor 

ganas. 

b. Fase insitu : 5 – 10 tahun  

Terjadi perubahan jaringan menjadi lesi pre concerous yang bisa 

ditemukan di serviks uteri, rongga mulut, paru, saluran cerna, kulit 

dan akhirnya juga di payudara. 

c. Fase invasi : 1 – 5 tahun 

Sel menjadi ganas, berkembangbiak dan menginfiltrasi melalui 

membrane sel ke jaringan sekitarnya dank e pembuluh dara serta 

limfa. 
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d. Fase desiminasi : 1 – 5 tahun  

Terjadi penyebaran ke tempat lain. 

5. Stadium kanker payudara  

Pemeriksaan yang dapat di lakukan untuk mendeteksi adanya 

kanker payudara yaitu di mulai dari pemeriksan payudara sendiri 

(SADARI).Yang dapat di lakukan secara mandiri oleh wanita untuk 

mengetahui adanya perubahan pada payudara sejak dini.Tes 

diagnostic lebih lanjut dapat di lakukan dengan mammografi yaitu 

suatu pemeriksaan radiologi yang dapat mendeteksi lesi yang tidak 

teraba, bisa mendeteksi tumor sebelum tumor tersebut dapat teraba. 

Ulrasonografi (USG) di gunakan bersama mammografi untuk 

mengetahui kista berisi cairan atau lainnya (Olfah, 2013) 

Adapun tahapan kanker payuadara adalah sebagai berikut: 

a. Stadium I 

Tumor terbatas pada payudara  dengan ukuran <2 cm, tidak 

terfiksasi pada kulit atau otot pektoralis, tanpa dugaan metastasis 

aksila. 

b. Stadium II 

Tumor dengan diameter < 2 cm dengan metastasis aksil atau 

tomur dengan diameter 2- 5 cm dengan atau tanpa metastasis 

aksila. 
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c. Stadium IIIA 

Tumor dengan diameter >5 cm tapi masih bebas dari jaringan 

sekitarnya dengan atau tanpa metastasis aksila yang masih bebas 

atau sama lain, atau tumor dengan metastasis aksila yang 

melekat. 

d. Stadium IIIB 

Tumor dengan metastasis infra atau supraklavikula atau tumor 

yang telah menginflitrasi kulit dinding toraks 

e. Stadium IV 

Tumor yang telah megalami metastasis jauh 

Tahapan klinik yang paling banyak digunakan untuk kanker 

payudara adalah sistem klasifikasi TNM yang mengevaluasi ukuran 

tumor, nodus limfe yang terkena dan bukti adanya metastasis yang 

jauh. Sistem TNM diadaptasi oleh The American Joint Committee on 

Cancer Staging and Resuid Reformating. Pertahapan ini didasarkan 

pada fisiologi memberikan prognosis yang lebih akurat, tahap-

tahapannya adalah sebagai berikut (Wijaya, 2013) : 

a. Tumor size (T) 

1) Tx : Tidak ada tumor 

2) To : Tidak dapat ditunjukkan adanya tumor primer 

3) T1 : Tumor dengan diameter kurang dari 2 cm 

4) T2 : Tumor dengan diameter 2-5 cm 

5) T3 : Tumor dengan diameter lebih dari 5 cm 
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6) T4 : Tumor tanpa memandang ukurannya telah menunjukkan 

perluasan secara langsung ke dinding thoraks atau kulit. 

b. Regional Limpho Nodus (N) 

1) Nx : Kelenjar ketiak tidak teraba 

2) No : Tidak ada metastase kelenjar ketiak hemolateral 

3) N1 : Metastase ke kelenjar ketiak hemolateral tapi masih bisa 

digerakkan 

4) N2 : Metastase ke kelenjar ketiak hemolateral, melekat 

terfiksasi satu sama lain atau jaringan sekitarnya 

5) N3 : Metastase ke kelenjar hemolateral supraklafikuler/ 

intraklafikuler atau odem lengan.  

c. Metastase Jauh (M) 

1) Mo : Tidak ada metastase jauh 

2) M1 : Metastase jauh termasuk perluasan ke dalam kulit di luar 

payudara 

Kanker payudara berdasarkan tingkat prevelansinya di bagi 

menjadi dua, yaitu: (Mulyani, 2013) 

Jenis kanker payuadara yang umum terjadi : 

a. Lobular Carcinama In Situ (LCIS) 

Pada LCIS, pertumbuhan jumlah sel jelas terlihat, berada dalam 

kelenjar susu (lobules). Pasien dengan LCIS di monitor dengan 

ketat setiap empat bulan sekali oleh dokter dengan melakukan uji 

klinis payudara, di tambah mammografi setiap tahunnya. Adapun 



17 
 

 

pencegahan lain yang juga mungkin dilakukan dengan 

memberikan terapi obat seperti tamoxifen atau prophylactic 

mastectomy, pengankatan payudara yang di lakukan sebagai 

usaha preventif 

b. Ductal Carcinoma In Situ (DCIS)  

DCIS merupakan tipe kanker payuadara non-invasif yang paling 

sering terjadi. Dengan deteksi dini rerata tingkat bertahan hidup 

penderita DCIS mencapai 100% dengan catatan kanker tersebut 

tidak menyebar dari saluran susu ke jaringan lemak payuadara 

serta bagaian lain dari tubuh. DCIS dengan necrosis/area sel 

kanker yang mati atau mengalami degenerasi. DCIS ini sering kali 

terdekteksi pada mammogram sebagai microcalcifications 

(tumpukan kalsium dalam jumlah kecil ) 

c. Infiltratin Lobular Carcinoma (ILC) 

Dikenal sebagai invasive lobular carcinoma.IDC terajadi sekitar 

10% sampai 15% dari seluruh kejadaian kanker payudara. ILC ini 

mulai terjadi dalam kelenjar susun (lobules) payudara, tetapi 

sering menyebar ke bagian tubuh lain. 

d. Infiltrating Ductal Carcinoma (IDC) 

Di kenal sebagai invasive ductal carcinoma. IDC merupakan, tipe 

kanker payudara yang paling umum terjadi, sekitar 80% kasus 

IDC terjadi dalam saluran susu payudara serta menjebol dinding 
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saluran, menyerang jaringan lemak payudara hingga kemunkinan 

terjadi pada bagian tubuh yang lain.  

Tipe-tipe kanker payudara menurut Wijaya (2013) antara lain 

sebagai berikut : 

a. Karsinoma ductal menginfiltrasi 

Tipe paling umum (75%) bermetastasis di nodus axila, perognosa 

buruk. Karsinoma ductal berasal dari sel-sel yang melapisi saluran 

yang menuju ke putting susu. Sekitar 90% kanker payudara 

merupakan karsinoma ductal. Kanker ini bisa terjadi sebelum 

maupun sesudah masa menopause. Kadang kanker ini dapat 

diraba dan pada pemeriksaan mammogram, kanker ini tampak 

sebagai bintik-bintik kecil dari endapan kalsium (mikrokalsifikasi). 

Kanker ini biasanya terbatas pada daerah tertentu di payudara 

dan bisa diangkat secara keseluruhan melalui pembedahan. 

Sekitar 25-35% penderita karsinoma ductal akan menderita 

kanker invasive (biasanya pada payudara yang sama). 

b. Karsinoma lobuler menginfiltrasi (5-10%) 

Terjadi penebalan pada salah satu/ 2 payudara bisa menyebar ke 

tulang, paru, hepar dan otak. Karsinoma loburel mulai tumbuh di 

dalam kelenjar susu, biasanya terjadi setelah menopause. Kanker 

ini tidak dapat diraba dan tidak terlihat pada mammogram tetapi 

biasanya ditemukan secara tidak sengaja pada mammografi yang 

dilakukan untuk keperluan lain. Sekitar 25-30% penderita 
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karsinoma lobuler pada akhirnya akan menderita kanker invasive 

(pada payudara yang sama atau payudara lainnya atau pada 

kedua payudara). 

c. Karsinoma medular (60%) 

Tumor dalam capsul, dalam duktus, dapat jadi besar, tetapi 

meluasnya lambat. Kanker ini berasal dari kelenjar susu. 

d. Kanker musinus (3%) menghasilkan lender, tumbuh lambat, 

prognosis lebih baik. 

e. Kanker duktus tobulen (2%). 

f. Karsinoma inflamatom (1-2%) : jarang terjadi, gejala berbeda nyeri 

tekan dan sangat nyeri, payudara membesar dank eras, edema, 

retraksi putting susu, cepat berkembang. 

g. Karsinoma in situ. 

Kanker yang masih berada pada tempatnya, merupakan kanker 

dini yang belum menyebar atau menyusup keluar dari tempat 

asalnya. 

h. Kanker invasive  

Kanker yang telah menyebar dan merusak jaringan lainnya, bisa 

terlokalisir (terbatas pada payudara) maupun metastatic 

(menyebar ke bagian tubuh lainnya). Sekitar 80% kanker 

payudara invasive adalah kanker ductal dan 10% adalah kanker 

lubuler. 

i. Karsinoma tubuler. Kanker ini berasal dari kelenjar susu. 



20 
 

 

6. Pencegahan  

Pencegahan yang paling efektif untuk penyakit tidak menular 

yaitu promosi kesehatan dan deteksi dini, begitu juga pada kanker 

payudara, pencegahan yang di lakukan antara lain berupa: (Olfah, 

2013). 

a. Pencegahan primer  

Pencergahan primer pada kanker payuadara merupakan salah 

satu bentuk promosi kesehatan karena di lakukan pada orang 

yang sehat melalui upaya menghindarkan diri dari paparan 

berbagai faktor resiko dan melaksanakan pola hidup sehat 

b. Pencegahan sekunder  

Pencegahan sekunder di lakukan terhadap individu yang memiliki 

resiko untuk terkena kanker payudara. Pencegahan sekunder di 

lakukan dengan melakukan deteksi dini melalui beberapa metode 

seperti momografi atau SADARI 

c. Pencegahan tertier 

Pencegahan tertier yaitu pencegahan yang lebih diarahkan 

kepada individu yang telah diarahkan kepada individu yang telah 

positif menderita kanker payudara. Penaganan yang tepat pada 

kanker payuadara sesuai stadiumnya akan dapat mengurangi 

kecacatan dan memperpanjang harapan hidup penderita. 

Pencegahan tertier penting untuk meningkatkan kualitas hidup 
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penderita serta mencegah komplikasi penyakit dan meneruskan 

pengobatan. 

7. Penatalaksanaan  

Batasan stadium yang masih bisa di operasi atau diobati adalah 

stadium IIIA.Sedangkan , terapi pada stadium IIIB dan IV tidak lagi 

mastektomi, melainkan pengobatan paliatif. Ada beberapa 

pengobatan kanker payuadara yang penerapannya banyak tergantung 

pada stadium klinik penyakit (Olfah, 2013) 

a. Pembedahan / operasi 

Operasi adalah terapi untuk membuang tumor, memperbaiki 

komplikasi dan merekontruksi efek yang ada melalui operasi. 

Namun tidak semua stadium kanker dapat disembuhkan atau di 

hilangkan dengan cara ini. Semakin dini kanker payudara 

ditemukan kemungkinan sembuh dengan operasi semakin besar. 

Jenis-jenis operasi yang dilakukan untuk mengobati kanker 

payudara yaitu: 

1) Mastektomi adalah operasi pengangkatan payudara. 

2) Pengangkatan kelenjar getah bening (KGB) ketiak dilakukan 

terhadap penderita kanker payudara yang menyebar tetapi 

besar tumornya > 2,5 cm. 

b. Radiasi / penyinaran 

Radiasi adalah proses penyinaran pada daerah yang terkena 

kanker dengan menggunakan sinar x dan sinar gamma yang  
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bertujuan membunuh sel kanker yang masih tersisa di payudara 

setelah operasi . 

c. Kemoterapi  

Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan anti kanker dalam 

bentuk pil cair atau kapsul melalui infus yang bertujuan 

membunuh sel kanker.Tidak hanya sel kanker pada payudara, 

tetapi juga diseluruh tubuh (Rasjidi, 2007).Efek dari kemoterapi 

adalah pasien mengalami mual dan muntah serta rambut rontok 

karena pengaruh obat-obatan yang diberikan pada saat 

kemoterapi. 

8. Pengobatan Kanker 

Pada prinsipnya pengobatan kanker yang ada saat ini adalah 

untuk penyembuhan secara lokal daerah tempat tumbuhnya (local 

control) dan berupaya agar tidak menyebar ke area atau ke tempat 

lain. Karena sel kanker berasal dari sel tubuh sendiri yang berubah 

sifat menjadi tidak terkontrol karena pertumbuhannya sehingga 

adanya kesulitan terapi terhadap kanker itu sendiri. Sehingga setiap 

pengobatan yang ditujukan kepada sel kanker akan berpengaruh 

terhadap sel tubuh normal (Mulyani, 2013) 

Selain itu, kesulitan lainnya, yaitu daya ikat antar sel (kohesi) 

yang rapuh sehingga sel kanker dapat dengan mudahnya terlepas 

karena tekanan yang ringan atau dapat pula melepaskan diri secara 

spontan dan pada dinding sel terdapat enzim protease yang dapat 
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mencerna protein sehingga sel kanker dengan mudah menyelusup di 

antara jaringan tubuh di sekitarnya, bahkan dapat masuk ke pembuluh 

limfe atau pembuluh darah sehingga menyebar ke organ lain. 

Pengobatan terhadap kanker terus berkembang dan telah dibuktikan 

bahwa bila pengobatan dilakukan dengan tepat dan pada stadium dini, 

maka penyakit kanker dapat di kontrol sehingga penderita kanker 

dapat hidup normal (Mulyani, 2013) 

a. Pengobatan kanker yang terbukti secara medis 

1) Terapi operatif  

Terapi lokal terbagi menjadi 2 kelompok yang pertama adalah 

terapi operatif.Satu-satunya terapi yang dapat mengangkat 

tumor secara lengkap dengan daerah infiltrasinya hanyalah 

operasi. 

2) Terapi radiasi 

Terapi ini juga merupakan terapi lokal.Radioterapi 

menggunakan sinar pengion sehingga sel kanker dapat 

dihancurkan. 

3) Kemoterapi  

Merupakan terapi sistemik adalah terapi melalui infus 

sehingga obat dapat masuk ke seluruh sistem di tubuh 

penderita kanker dan yang paling sering digunakan. 

Kemoterapi dapat bersifat sebagai pelengkap terhadap 

operasi sehingga operasi akan mengontrol secara lokal, 
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sedangkan kemoterapi mengontrol sel-sel kanker yang sudah 

menyebar ke tempat lain. 

4) Terapi Hormonal (terapi sistemik) 

Pada kanker yang sensitif terhadap hormon seperti kanker 

prostat dan kanker payudara, maka bila terdapat reseptor 

hormonal yang positif maka dapat dilakukan terapi 

hormonal.dengan caranya memberikan tablet atau suntikan 

anti-hormon sehingga tercipta suasana tubuh yang yang tidak 

nyaman untuk pertumbuhan sel kankernya. 

5) Imunoterapi 

Ini juga merupakan terapi secara sistemik yaitu drngan 

menyerang sel kanker melalui sistem imun. Terapi ini cukup 

efektif dan dengan efek samping yang ringan namun hanya 

secara spesifik menyerang „sekelompok‟ sel kanker sehingga 

tidak semua sel kanker dapat dihancurkan, dengan cara ini 

membutuhkan biaya besar. 

6) Trans Arterial Chemo Embolisasi (TACE) 

Terapi ini juga menggunakan kemoterapi juga namun 

biasanya obat kemoterapi diinfuskan kepembuluh vena 

sehingga mengikuti aliran ke seluruh tubuh. Dengan cara 

TACE ini kemoterapi disuntikkan ke pembuluh darah arteri 

sehingga efeknya terjadi lokal dan dosisnya pun dapat 

dikurangi. 
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b. Pengobatan dengan terapi kombinasi 

Pengobatan denagan terapi kombinasi merupakan 

pengobatan yang terbaik untuk beberapa kanker.Terapi kombinasi 

merupakan kombinasi dari pembedahan, penyinaran, dan 

kemopterapi.Terkadang penyinaran atau kemoterapi dilakukan 

sebelum dilakukan pembedahan tujuannya untuk memperkecil 

ukuran tumor atau setelah pembedahan tujuannya untuk 

menghancurkan sisa-sisa sel kanker yang mungkin masih 

tersisa.Pembedahan atau penyinaran itu sendiri bertujuan untuk 

mengobati kanker yang daerahnya terbatas sedangkan 

kemoterapi bertujuan membunuh sel-sel kanker yang berada 

diluar jangkauan pembedahan ataupun penyinaran. 

c. Pengobatan alternatif 

Pengobatan medis juga menggunakan obat-obatan yang 

berasal dari tumbuhan, seperti contohnya obat kemoterapi 

Vincristine berasal dari bunga Vinca Rossea dari Madagaskar 

atau Paclitaxel berasal dari kulit pohon sejenis pinus yang di sebut 

Taxus Baccata dari Amerika dan Taxus Chinensis di Asia. Namun 

kemudian dicari dan dipisahkan zat aktifnya sehingga dapat 

ditentukan dosisnya secara akurat.Sebaiknya untuk pengobatan 

alternatif menggunakan herbal hanya digunakan untuk menunjang 

terapi medis seperti meningkatkan daya tahan tubuh ataupun 

untuk memulihkan nafsu makan. Seperti di mancanegara pun 
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berkembang pula penelitian tentang terapi alternative seperti 

herbal, akupuntur, hipnose dan masih banyak lainnya, tetapi 

hanya digunakan untuk menunjang terapi medis seperti untuk 

mengurangi rasa sakit, mengurangi mual, meningkatkan daya 

tahan tubuh dan memulihkan nafsu makan yang menurun tetapi 

belum pernah ada yang khusus di tujukan untuk pengobatan 

kanker secara mandiri. Jika mempercayai terapi herbal, terapi 

tradisional dapat menyembuhkan maka gunakanlah setelah terapi 

medis terlebih dahulu untuk analisis diagnostik dan rujukan tindak 

lanjut. Ketepatan diagnostik sekitar 80%. 

 
B. Interleukin -17 

Interleukin-17 merupakan salah satu sitokin yang mempunyai 

peranan penting dalam memberikan sistem kekebalan tubuh pada 

beberapa penderita kanker. IL-17 mempunyai peran defensive terhadap 

beberapa panyakit keganasan, sitokin ini mendorong patologi inflamasi 

pada outoimunitas dan pengaturan lainnya. Produk gen yang diinduksi 

oleh IL-17 meliputi sitokin (IL-6, faktor stimulasi granulosit-nekrosis, faktor 

nekrosis tumor-α), kemokin, zat peradangan, dan protein antimikroba. IL-

17 dan sitokin Th17 terikat dengan pathogenesis beragam penyakit 

autoimun dan inflamasi. IL-17 sangat penting untuk pertahanan tubuh 

melawan banyak mikroba seperti bakteri ekstraseluler, jamur dan 

beberapa sel kanker diantaranya ca mammae (Onishi, 2010). 
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Interleukin 17A (IL-17 atau IL-17A) adalah sitokin pro-inflamasi. 

Sitokin ini diproduksi oleh sekelompok sel T helper yangdikenal 

sebagai sel T helper 17 sebagai respons terhadap stimulasi mereka 

dengan IL-23. Awalnya, Th17 diidentifikasi pada tahun 1993 oleh 

Rouvier et al. yang mengisolasi transkrip IL17 dari hibrid sel T tikus. 

Protein yang dikodekan oleh IL-17A adalah anggota pendiri keluarga IL-

17. IL-17 biologis aktif berinteraksi dengan reseptor permukaan sel tipe 

I IL-17R . Pada gilirannya, setidaknya ada tiga varian IL-17R yang 

disebut IL17RA, IL17RB, dan IL17RC (Rouvier, et al. 1993). 

Keluarga IL-17 terdiri dari IL17A , IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E 

dan IL-17F. IL-17E juga dikenal sebagai IL-25 . Semua anggota keluarga 

IL-17 memiliki struktur protein yang serupa. Urutan protein mereka 

mengandung empat residu sistein yang sangat lestari. Residu sistein yang 

terjaga ini sangat penting untuk membentuk 3 dimensi molekul seluruh 

protein.Sebagai rujukan, anggota keluarga IL-17 tidak menunjukkan 

homologi urutan yang signifikan dengan sitokin lain. Di antara anggota 

keluarga IL-17, isoform IL-17F 1 dan 2 (ML-1) memiliki homologi urutan 

tertinggi dengan IL-17A (55 dan 40%, masing-masing). Mereka mengikuti 

IL-17B, yang memiliki kemiripan 29% dengan IL-17A, IL-17D (25%), IL-

17C (23%), dan IL-17E (17%). Pada mamalia , urutan sitokin ini sangat 

lestari. Misalnya, urutan homologi antara protein manusia dan tikus yang 

sesuai biasanya antara 62-88% (Kolls, et al. 2004). 
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Banyak fungsi pengaturan kekebalan telah dilaporkan untuk 

keluarga sitokin IL-17, mungkin karena induksi molekul sinyal kekebalan 

banyak. Peran IL-17 yang paling menonjol adalah keterlibatannya dalam 

mendorong dan menengahi respons proinflamasi. IL-17 umumnya terkait 

dengan respons alergi. IL-17 menginduksi produksi sitokin lainnya (seperti 

IL-6, G-CSF, GM-CSF, IL-1β, TGF-β, TNF-α), kemokin (termasukIL-8, 

GRO-α, dan MCP-1), dan prostaglandin (misalnya,PGE2 ) dari banyak 

jenis sel (fibroblas, sel endotel, sel epitel, keratinosit, dan makrofag). IL-17 

bekerja dengan IL-22 (diproduksi oleh sel T helper 17 ) untuk menginduksi 

ekspresi peptida antimikroba oleh keratinosit. Pelepasan sitokin 

menyebabkan banyak fungsi, seperti remodeling saluran napas, 

karakteristik respons IL-17. Ekspresi kemokin yang meningkat menarik sel 

lain termasuk neutrofil tapi tidak eosinofil. Fungsi IL-17 juga penting untuk 

subset CD4 + T-Cells yang disebut sel T helper 17 (Th17). Sebagai hasil 

dari peran ini, keluarga IL-17 telah dikaitkan dengan banyak penyakit 

terkait kekebalan / autoimun termasuk rheumatoid arthritis, asma, lupus, 

penolakan allograft, kekebalan anti tumor dan psoriasis baru-baru ini 

(Aggarwal et al, 2002). 

 
C. Interleukin-17 pada Karsinoma Payudara 

Studi awal mengungkapkan bahwa IL-17 dapat meningkatkan 

angiogenesis melalui upregulasi beberapa faktor pertumbuhan, seperti 

TGF-β, pertumbuhan fibroblas faktor-β, faktor pertumbuhan hepatosit, dan 

pertumbuhan endotel vaskular fac- tor (VEGF), penting untuk 
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neovaskularisasi (Takahashi et al, 2005. ; Numasaki et al., 2003, 2005; 

Honorati et al., 2006). Chung, dkk. (2013) baru-baru ini menunjukkan 

bahwa IL-17 sangat menentukan ketahanan terhadap antitumor dan efek 

antiangiogenik blokade VEGF pada empat kanker garis sel. Selanjutnya, 

IL-17 itu sendiri merangsang perkembangan kanker dengan mengaktifkan 

CD11b + Gr1 + myeloid dewasa sel, yang berulang kali dilaporkan 

menginduksi neovaskularisasi tumor dan imunosupresi (ditinjau oleh 

Gabrilovich dan Nagaraj 2009 ; Gabrilovich et al., 2012). Selain itu, 

adanya IL-17 cor- terkait dengan peningkatan mencolok dalam transkrip 

VEGF dan Ang-2 pada kanker sel, sehingga mengkonfirmasikan 

keterlibatan sitokin ini pada tumor angiogenesis Studi lain yang dilakukan 

oleh Nam et al. (2008) mengungkapkan bahwa IL-17 secara langsung 

mempromosikan pertumbuhan sel kanker pada payudara metastatik 

Model tumor baik in vitro maupun in vivo. Secara khusus, para penulis 

menemukan bahwa IL-17 menunjukkan efek prosurvival dan antiapoptosis 

pada sel kanker dengan cara yang tergantung dosis. 

Sudah lama diketahui bahwa IL-17 memiliki efek yang cukup besar 

pada ekspresi dan pelepasan MMPs, yang pada gilirannya menginduksi 

degradasi matriks ekstraselular, sehingga mendorong migrasi sel dan 

invasi diikuti dengan formasi metastatik. Ada sejumlah laporan yang 

menunjukkan Hubungan langsung antara IL-17 dan aktivitas prometastatik 

di Indonesia model tumor Pertama, diet et,al, 2010 dengan jelas 

menunjukkan bahwa IL-17 meningkatkan pertumbuhan tumor karena 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#26
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#26
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https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
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supresor myeloid yang diturunkan sel dari mencit tumor defisien IL-17R 

diproduksi secara signifikan MMP9 lebih rendah dibandingkan dengan 

yang dihasilkan oleh tipe liar hewan. Kedua, Li et,al,2011 meneliti pola 

ekspresi IL-17A di 43 sampel klinis dari pasien dengan karsinoma 

hepatoselular. Para penulis menemukan bahwa IL-17A mengatur ekspresi 

MMP2 dan MMP9 mRNA; Selain itu, frekuensi IL- Sel yang 

mengekspresikan 17A diamati pada jaringan metastasis. 
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D. Kerangka Teori 

Kerangka teori dari penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 : Kerangka Teori 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pertanyaan 

penelitian atau rumusan masalah, atau asumsi yang diharapkan dapat 

menjawab pertanyaan dalam penelitian (Nursalam, 2016). Hipotesis dalam 

penelitian ini terbagi atas dua, yaitu : 

Ada perbedaan profil kadar IL-17 serum pada karsinoma payudara 

sebelum dan sesudah kemoterapi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk 

mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai 

pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian 

(Sujarweni, 2014). Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistic atau cara-cara lain 

dari pengukuran (Sujarweni, 2014).  

Rancangan yang digunakan adalah penelitian analisis komparatif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat atau mengkaji perbandingan 

pada kelompok subjek penelitian tanpa adanya suatu perlakuan dari 

peneliti. Hal ini menurut Nursalam (2016) disebut juga sebagai cross 

sectional, yaitu penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau 

observasi data variabel dinilai secara simultan pada satu saat tanpa 

adanya tindak lanjut. Tentunya tidak semua subjek penelitian harus 

diobservasi pada waktu itu, akan tetapi baik variabel bebas maupun 

variabel terikat dinilai hanya satu kali saja.  

Untuk lebih jelasnya, rancangan penelitian ini dapat dilihat pada 

skema berikut ini : 
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Skema 3.1 : Rancangan Penelitian Cross Sectional  

Keterangan : 

Pada penelitian ini, peneliti akan menetapkan sampel yang akan diteliti 

yaitu responden yang menderita karsinoma payudara. Setelah 

menetapkan sampel, peneliti akan membagi sampel dalam dua kategori 

yaitu kelompok yang belum melakukan kemoterapi dan kelompok yang 

sudah melakukan kemoterapi. Setelah itu, peneliti akan mengukur kadar 

interleukin-17 pada masing-masing kelompok untuk membandingkan 

hasilnya.  

 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 10 November 2017 sampai 

dengan 09 Januari 2018 dan lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar. 

 
C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Nursalam, 2016). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita yang 

menderita karsinoma payudara yang berobat di Rumah Sakit Ibnu 

Sina  Makasar dan didiagnosis secara klinis dan histopatologi sebagai 

penderita kanker payudara. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi yang dianggap mampu mewakili populasi yang ada 

dan dijadikan sebagai objek atau subjek penelitian (Nursalam, 2016). 

Sampel dapat diambil jika populasinya besar. Untuk menentukan 

sampel maka diperlukan suatu teknik pengambilan sampel sehingga 

bagian populasi yang akan dijadikan sampel dapat mewakili 

karakteristik populasi tersebut. Adekuatitas sampel dalam penelitian 

ini menggunakan tabel  Mann Whitney U. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

adalah aksidental sampling. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil 

sampel yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap 

oleh peneliti memenuhi kriteria inklusi. Penelitian ini menggunakan 

Besar sampel minimum yaitu kelompok sebelum kemoterapi dan 

setelah kemoterapi, masing-masing 20 subjek. Agar sampel 

representative dan dapat mewakili populasi yang ada, maka peneliti 

menentukan kriteria sampel tersebut dengan menetapkan kriteria 
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inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan ekslusi pada penelitian 

ini adalah: 

a. Kriteria Inklusi 

Menurut Nursalam (2016), kriteria inklusi merupakan karakteristik 

umum subjek penelitian dari suatu populasi dan akan diteliti. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu : 

1) Bersedia menjadi responden 

2) Didiagnosis secara klinis dan histopatologi mengalami 

karsinoma payudara 

3) Dapat berkomunikasi dengan baik 

4) Tidak menderita penyakit kronis lain sesuai diagnose dokter. 

b. Kriteria eksklusi 

Menurut Nursalam (2016), kriteria eksklusi merupakan 

menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria 

inklusi dari penelitian karena beberapa sebab. Kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini antara laian : 

1) Setelah pengambilan sampel darah, responden menolak 

melanjutkan penelitian sebagai sampel. 

2) Sampel darah rusak 

3) Tidak kooperatif. 

4) Lembar kuesioner karakteristik responden tidak terisi dengan 

lengkap. 
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5) Pada saat pengambilan sampel darah, responden tiba-tiba 

menderita penyakit lain seperti demam, dll. 

 
D. Instrumen Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

a. Format Pengumpulan Data 

Format pengumpulan data digunakan untuk mengetahui 

identitas responden (nama/ inisial, umur, alamat, pendidikan, 

agama, status perkawinan), status menopause, metastatis KGB, 

dan yang dilakukan dengan wawancara. 

b. Pemeriksaan interleukin-17 serum pada karsinoma payudara 

lanjut  local dan yang bermetastasis mempergunakan teknik 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) dengan reagen 

katalog #D6050/S6050 di laburatorium UNHAS Makassar 

2. Prosedur pengumpulan data 

a. Prosedur penelitian  

1) Pengajuan permohonan izin pengambilan data awal  

2) Pengajuan permohonan izin penelitian dari komisi etik 

kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan 

RSPTN Universitas Hasanuddin Setelah Ujian Proposal.  

3) Pengajuan surat izin penelitian pada pemerintah provinsi 

Sulawesi Selatan, kemudian direktur RS Ibnu Sina Makassar. 
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b. Tahap penelitian  

1) Penentuan sampel berdasarkan kriteria inklusi penelitian 

dengan melakukan observasi, dan wawancara kepada 

responden dan selanjutnya melakukan infomed consent.  

2) Peneliti mendatangi rumah responden untuk melakukan 

pengambilan sampel darah sebanyak 3 cc yang dilakukan 

oleh petugas laboratorium. Kemudian sampel darah disimpan 

pada penyimpanan -20oC sampai -80oC di Laboratorium 

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar 

kemudian diperiksa kadar Interleukin-17 melalui uji 

Laboratorium menggunakan ELISA. 

3. Cara pemeriksaan metode ELISA 

a. Pipet 50 µL Standar ke well standar 

b. Pipet 40 µL Standar diluent ke well blank 

c. Pipet 40 µL Sampel ke well sampel 

d. Pipet 10 µL  antibodies ke well sampel dan blank 

e. Pipet 50 µL Streptavidin HRP ke seluruh well 

f. Tutup dan inkubasi selama 1 jam pada suhu 37 oC 

g. Aspirasi dan cuci menggunakan 400 µL Wash Buffer 1X sebanyak 

5 kali 

h. Pipet 50 µL Chromogen Solution A ke seluruh well 

i. Pipet 50 µL Chromogen Solution B ke seluruh well 
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j. Tutup dan inkubasi selama 10 menit pada suhu 37 oC, hindarkan 

cahaya 

k. Pipet 50 µL Stop Solution ke seluruh well 

l. Baca dan ukur menggunakan microplate reader pada panjang 

gelombang 450 nm 

 
E. Definisi Oprasional 

Definisi oprasional adalah variable penelitian yang dimaksudkan 

untuk memahami arti setiap variable penelitian sebelum dilakukan analisi 

(Notoadmojo, 2010). Untuk menghindari kesalahan dlam pengumpulan 

data, berdasarkan identifikasi dan klasifikasi variable, maka oprasional 

variable tersebut didefenisikan sebagai berikut : 

Table 3.1 : Defenisi Operasional Penelitian 

Variabel 
Definisi  

Oprasional 
Alat Ukur 

Hasil  
Ukur 

Skala 

Karsinoma 
sebelum 
kemoterapi 

Penderita karsinoma 
payudara yang belum 
melakukan 
kemoterapi 

Rekam medic 
berisi data 
pemeriksaan 
lab dan 
diagnose dokter 

 Ya/Tidak  Nominal 

Karsinoma 
sesudah 
kemoterapi 

Penderita karsinoma 
payudara yang telah 
melakukan 
kemoterapi 

Rekam medic 
berisi data 
pemeriksaan 
lab dan 
diagnose dokter  

Ya/Tidak Nominal 

Inteleukin-17 
Serum 

Sitokin yang 
berperan dalam 
mendorong respon 
proinflamasi agar 
dapat meregulasi 
imun pada penderita 
karsinoma payudara 
baik local dan yang 
bermetastasis. 

Reagen 
quantikine Hs 
Kit metode 
ELISA 

315,4650/
cut off 
point 

Ordinal 
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F. Alur Penelitian 

Alur penelitian ini dapat dlihat pada skema berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skema 3.2 : Alur Penelitian 

 

 

Karsinoma Payudara berMetastasis 

Komisi etik penelitian 

Karsinoma Payudara Lanjut Local  

Pengurusan izin penelitian litbang 
 

Pengurusan izin penelitian RS. UNHAS 

Pengambilan darah sebanyak 3cc  

 Pemeriksaan dengan metode ELISA 

Proposal Penelitian 

Populasi 

Sampel 
Kriteria Inklusi 

Kriteria Inklusi 

Informed Consen 

Analisis data 
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G. Analisa dan Pengolahan Data 

1. Analisa Data 

Proses analisa data dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis 

univariat dan analisis bivariate. 

a. Analisi univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan seluruh 

variabel yang ada dalam penelitian. Pada penelitian ini analisis 

univariat dilakukan untuk melihat data karakteristik responden 

yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi (persentase). 

Hasil analisis univariat akan memperlihatkan distribusi dari nilai 

rata-rata (mean, median, standard deviation, variance). 

Table 3.2 : Analisis Univariat Variabel Penelitian 

Variabel Jenis Data 

Umur Numerik 

Pendidikan  Kategorik 

Agama Kategorik 

Status Perkawinan Kategorik 

Status Menopause Kategorik 

Karsinoma Payudara Lokal Numerik 

Karsinoma Payudara Metastasis Numerik 

 
b. Analisis bivariat 

Analisis bivariate digunakan untuk menganalisis 

perbandingan antar variabel yang diteliti (Sujarweni, 2014). Untuk 

mengetahui apakah ada perbandingan kadar serum interleukin-17 

pada karsinoma payudara local dan yang bermetastasis, maka 

peneliti melakukan analisis bivariate.  
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Sebelum menentukan analisis uji statistic yang akan 

digunakan, peneliti terlebih dahulu akan melakukan uji normalitas 

data. Karena pada pembahasan sebelumnya jumlah sampel 

ditentukan sebanyak 16 orang responden pada masing-masing 

kelompok, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 

32 orang responden. Menurut Uyanto (2009), jika data lebih dari 

30, uji normalitas data sebaiknya menggunakan uji Kolmogorov – 

Smirnov, sedangkan jika data kurang dari 30 maka uji normalitas 

yang dapat digunakan adalah uji Saphiro Wilk. Berdasarkan hal 

tersebut maka peneliti akan melakukan uji normalitas data dengan 

menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov dengan nilai α (0.05). 

Setelah peneliti mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, maka peneliti akan menetapkan alternative 

pengujian statistic untuk pembuktian hipotesis. Apabila data 

berdistribusi normal maka peneliti akan menggunakan uji t 

independent, namun apabila data tidak berdistribusi normal maka 

peneliti akan menggunakan alternative pengujian menggunakan 

uji Mann Whitney U dengan nilai Convidence Interval (CI 95%) 

dan α (0.05).  

2. Pengolahan Data 

Menurut Hastono (2011), sebelum data dianalisis, maka data 

yang ada harus diolah terlebih dahulu dengan mengikuti beberapa 

tahapan yaitu : 
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a. Editing 

Peneliti akan memastikan dan melakukan pengecekan 

isian lembar observasi apakah sudah terisi dengan lengkap, jelas, 

relevan dan konsisten. 

b. Coding  

Coding merupakan langkah yang dilakukan peneliti dengna 

merubah data yang berbentuk huruf menjadi angka atau bilangan. 

Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah entry data sebelum 

data dianalisis. Dengan melakukan koding maka peneliti akan 

mengklarifikasi karakteristik responden menurut macamnya. 

c. Processing  

Peneliti akan mulai memberikan skor terhadap berbagai 

item yang perlu diberikan skor atau, mengubah jenis data bila 

diperlukan, disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan teknik 

analisis yang dipergunakan. Tindakan selanjutnya adalah 

memasukkan data ke dalam computer dengan menggunakan 

program Statistical Package for The Social Science (SPSS) untuk 

melakukan analisa data. 

d. Cleaning  

Peneliti akan melakukan pembersihan data dengan cara 

melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah data 

yang dimasukkan ada yang salah. Apabila dalam proses ini 

ditemukan kesalahan berupa kesalahan pemberian kode, 
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ketidaklengkapan dan sebagainya maka dilakukan pembetulan 

atau koreksi. 

 
H. Etika Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu mendapat 

rekomendasi dari Program Studi Magister Kebidanan Universitas 

Hasanuddin Makassar dengan mengajukan permohonan izin kepada 

Kesbang pemerintah Sulawesi selatan dan diteruskan kepada Direktur 

RS. UNHAS Makassar Setelah mendapat persetujuan barulah peneliti 

melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika meliputi : 

1. Autonomy  

Prinsip autonomy digunakan saat responden dipersilahkan 

untuk menentukan keterlibatannya dalam kegiatan penelitian. Calon 

responden diminta kesediannya menjadi responden tanpa paksaan. 

Responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi diberikan 

lembar persetujuan (informed consent) disertai dengan judul dan 

manfaat penelitian  untuk ditanda tangani. Apabila subyek menolak 

maka peneliti tidak akan memaksakan kehendak dan tetap 

menghormati hak-hak subyek. 

2. Beneficiency  

Prinsip beneficiency digunakan saat peneliti melaksanakan 

prosedur penelitian untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat, 

meminimalkan dampak bagi subyek penelitian (Tanpamaleficience) 
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dan menjelaskan keuntungan atau manfaat yang didapatkan 

responden serta potensial resiko yang dapat terjadi. 

3. Justice  

Memperlakukan orang lain secara adil tanpa membeda-

bedakan sosial, ras, agama dan sebagainya tetapi memperlakukan 

subyek sebagai individu yang memerlukan bantuan dengan keunikan 

yang dimiliki. Peneliti mempertimbangkan aspek keadilan dan hak 

subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, 

selama maupun setelah berpartisipasi dalam penelitian. 

4. Anonymity  

Peneliti wajib menjaga kerahasiaan dan privasi responden 

dengan cara tidak mencantumkan nama responden dalam pengisian 

questioner dan pada saat tabulasi data. Peneliti hanya memberikan 

kode pada setiap responden. 

5. Confidentiality 

Kerahasiaan informasi dan data yang diberikan responden 

dalam informed consent wajib dijamin oleh peneliti. Segala informasi 

yang diberikan oleh responden tidak dapat disebarluaskan oleh 

peneliti untuk kepentingan apapun. 

6. Veracity  

Subyek mempunyai kewajiban untuk menyatakan tentang 

kebenaran atau tidak berbohong apalagi menipu. Veracity merupakan 

fokus dari informed consent. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan dan membahas tentang interpretasi hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian dan implikasi terhadap pelayanan 

kebidanan dan penelitian. Interpretasi hasil penelitian dijelaskan 

berdasarkan makna yang didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya 

dan beberapa konsep terkait. 

Peneltiain ini dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan 

sampel sebanyak 20 orang yang diukur sebelum melakukan kemoterapi 

dan sesudah melakukan kemoterapi. Data yang diperoleh selanjutnya 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga tabel distribusi 

rata-rata kadar IL-17 baik sebelum dan sesudah kemoterapi. Penjelasan 

dari tiap-tiap tabel dapat dilihat pada penjelasan berikut ini : 

1. Karakteristik Responden 

Gambaran umum responden disini akan menguraikan 

karakteristik responden berdasarkan umur, pendidikan terakhir, status 

perkawinan dan status menopause. Distribusi data dari karakteristik 

umum responden dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 
Karakteristik Responden pada Pasien Karsinoma Payudara Sebelum 

dan Sesudah Kemoterapi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 
(n = 20) 

 

Karakteristik Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Umur 
  

 
a. < 45 Tahun 7 35.0 

  b. ≥ 45 Tahun 13 65.0 

2. Pendidikan Terakhir 
  

 
a. ≤ SMA 17 85.0 

  b. > SMA 3 15.0 

3. Status Menopause 
  

 
a. Menopause 13 65.0 

  b. Belum Menopause 7 35.0 

4. Stadium Cancer 
  

 
a. Stadium II 11 55.0 

  b. Stadium III 9 45.0 

5. Tinggi Badan 
  

 
a. ≤ 155 cm 16 80.0 

  b. > 155 cm 4 20.0 

6. Berat Badan Sebelum Kemoterapi 
  

 
a. < 40 kg 10 50.0 

  b. ≥ 40 kg 10 50.0 

7. Berat Badan Sesudah Kemoterapi 
  

 
a. < 40 kg 10 50.0 

  b. ≥ 40 kg 10 50.0 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa kelompok 

umur responden yang paling banyak adalah ≥ 45 tahun dengan jumlah 

responden sebanyak 13 orang dimana rata-rata umur responden 

adalah 46,4 tahun. Responden dengan status menopause sebanyak 

13 orang dan yang belum mengalami menopause sebanyak 7 orang. 

Tingkat pendidikan paling banyak adalah SMA ke bawah dengan 

jumlah responden sebanyak 17 orang, selebihnya berpendidikan D3 
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dan Sarjana. Stadium kanker paling banyak adalah stadium II dengna 

jumlah responden 11 orang, selebihnya adalah stadium III. Rata-rata 

tinggi badan responden adalah 153,4 cm dengan berat badan rerata 

sebelum kemoterapi adalah 40,5 kg dan berat badan rerata setelah 

kemoterapi adalah 39,7 kg. Frekuensi kemoterapi paling banyak 

adalah < 3 kali. 

2. Distribusi kadar Interleukin-17 pada pasien karsinoma payudara 

sebelum dan sesudah kemoterapi berdasarkan umur, lama kanker, 

stadium kanker dan status menopause 

Sedangkan untuk melihat perbedaan rerata kadar interleukin-17 

serum pada penderita karsinoma payudara sebelum dan sesudah 

kemoterapi berdasarkan karakteristik umur, lama kanker, stadium 

kanker dan status menopause responden dapat dilihat pada tabel dan 

penjelasan berikut ini : 
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Tabel 4.2 
Distribusi perbedaan rerata IL-17 berdasarkan karateristik umur, lama 

kanker, stadium kanker dan menopause pada penderita karsinoma 
payudara sebelum dan sesudah kemoterapi 

Karakteristik 

Interleukin 17 

∆ p 
Pra Post 

n 
Rerata±SD 

(pg/ml) 
n 

Rerata±SD 
(pg/ml) 

Umur 
     

 
≤ 45 Tahun 7 225.31±44.89 7 255.93±143.46 30.62 0.059 
> 45 Tahun 13 179.82±44.56 13 223.63±64.49 43.81  0.063 

Lama Kanker 
     

 
≤ 1.5 Tahun 5 194.96±67.16 5 242.72±163.9 47.76 0.525 
> 1.5 Tahun 15 185.98±44.3 15 232.34±70.8 46.36 0.031 

Stadium Kanker 
     

 
Stadium II 11 174.81±50.05 11 236.90±108.1 62.09 0.076 
Stadium III 9 204.62±45.3 9 232.54±87.3 27.92 0.357 

Status Menopause 
     

 
Menopause 13 173.37±43.26 13 213.16±49.4 39.79 0.316 
Belum Menopause 7 215.81±50.4 7 275.37±147.8 59.56 0.780 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa karakteristik 

umur responden kelompok ≤ 45 Tahun dan > 45 tahun tidak 

berhubungan secara signifikan karena p > α 0.05.  

Lama kanker kelompok ≤ 1.5 Tahun tidak berhubungan secara 

signifikan dengan kadar interleukin-17 karena p > α 0.05, sedangkan 

kelompok > 1.5 tahun memperlihatkan hubungan yang signifikan 

terhadap kadar interleukin-17 karena p < α 0.05. 

Stadium kanker baik stadium II maupun stadium III tidak 

memperlihatkan hubungan yang signifikan dengan kadar interleukin-

17 karena p < α 0.05.  

Demikian juga dengan status menopause. Responden yang 

telah mengalami menopause maupun yang belum mengalami 
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menopause tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan dengan 

kadar interleukin-17 baik sebelum dan sesudah kemoterapi karena p > 

α 0.05.  

Namun, dari semua karakteristik baik umur, lama kanker, 

stadium kanker dan status menopause pada penderita karsinoma 

payudara, memperlihatkan peningkatan rata-rata kadar interleukin – 

17 serum setelah melakukan kemoterapi. Meningkatnya kadar 

interleukin-17 dipegaruhi karna pada saat pengambilan serum darah 

pada pasien 5 hari setelah kemo dimana Interleukin-17 masih 

meningkat sampe hari 18 , dan diatas hari 18 Interleukin-17 megalami 

penurunan setelah hari 20 maka Interleukin-17 kembali meningkat  

sebelum kemo selanjutnya. 

Tabel 4.3 
Perbedaam Kadar Il-17 Serum pada Karsinoma Payudara Sebelum 

dan Sesudah Kemoterapi 

IL-17 

Sebelum Sesudah 
∆ p 

Mean SD Mean SD 

188.22 49.15 234.94 96.83 46.711 0.041 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa perbedaan 

rerata kadar interleukin-17 serum pada karsinoma payudara sebelum 

dan sesudah kemoterapi adalah sebesar 46.711 pg/ml. Berdasarkan 

hasil hitung uji statistik maka diketahui bahwa p  0.041 < α 0.05 

sehingga dapat diputuskan bahwa terdapat perbedaan kadar 

interleukin-17 serum pada karsinoma payudara sebelum dan sesudah 

kemoterapi. 
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B. Pembahasan 

Bukti substansial menunjukkan bahwa pasien  kanker tertentu 

menunjukkan status imunosupresif, tetapi infalamiasi pada tempat tumor 

dapat mendorong pertumbuhan dan progresivitas tomur. Pada wanita 

dengan karsinoma payudara didapatkan kegagalan yang bermakna dalam 

sistem kekebalan tubuh yaitu respon imun yang lemah sehingga sel 

kanker payudara dikenali buruk oleh sistem imun tubuh (Allan et al, 2004). 

Interleukin-17 merupakan salah satu sitokin yang mempunyai 

peranan penting dalam memberikan sistem kekebalan tubuh pada 

beberapa penderita kanker. IL-17 mempunyai peran defensive terhadap 

beberapa panyakit keganasan, sitokin ini mendorong patologi inflamasi 

pada outoimunitas dan pengaturan lainnya. Produk gen yang diinduksi 

oleh IL-17 meliputi sitokin (IL-6, faktor stimulasi granulosit-nekrosis, faktor 

nekrosis tumor-α), kemokin, zat peradangan, dan protein antimikroba. IL-

17 dan sitokin Th17 terikat dengan pathogenesis beragam penyakit 

autoimun dan inflamasi. IL-17 sangat penting untuk pertahanan tubuh 

melawan banyak mikroba seperti bakteri ekstraseluler, jamur dan 

beberapa sel kanker diantaranya ca mammae (Onishi, 2010). Peran IL-17 

pada kanker dimulai dari tahap awal tumorigenesis yang telah ditetapkan 

sebagai peran pembentukan tumor paling awal dengan peningkatan 

dalam lingkungan mikro tumor (Marugaiyan, 2009). Ada bukti yang kuat 

dari IL-17 dari perannya dalam hubungan positif dengan meningkatnya 

keganasan tumor (Iida et al, 2011). Hal ini disebabkan oleh akumulasi IL-
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17 yang mensekresikan sel Foxp3+ di lingkungan mikro tumor dengan 

fungsi ganda proinflamasi dan regulasi fungsi sel T local (Kryczek et al, 

2011). Terlepas dari bukti yang mendukung peran IL-17 pada kanker, ada 

kontraindikasi yang menunjukkan bahwa IL-17 terutama bila 

ditambahakan melalui imunisasi dapat memicu respon antitumor dan 

menyebabkan pengurangan ukuran pada tumor (Martin, et al. 2009). 

Angiogenesis menjadi perhatian karena pengaruhnya pada stadium 

tumor, metastasis, dan progonosis pasien, over-ekspresi sitokin 

menyebabkan peningkatan faktor pertumbuhan endotel vaskular (VEGF), 

yang terkenal di antara berbagai jenis kanker ganas seringkali 

memberikan prognosis yang lebih buruk. Peningkatan ekspresi VEGF 

berhubungan dengan prognosis pasien. Konsekuensinya resistensi 

terhadap kemoterapi konvensional. 

Deteksi dini kanker memainkan peran penting dalam menurunkan 

morbiditas dan mortalitas pada pasien. Dengan peran IL-17 rumit dalam 

patofisiologi kanker, bukti saat ini mendukung IL-17 sebagai target 

pontensial untk tes diagnostik dimasa depan atau untuk memantau 

perkembangan penyakit dan respons terhadap pengobatan seta 

mempredisi prognosis. Ini berpontensi menjadi alat yng signifikan dalam 

memungkinkan deteksi dini. Namun perlu dicatat bahwa tingkat IL-17 

sebagai penanda diagnostik serum tidak sama untuk semua tipe kanker 

(Yang B, 2014 ). 
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1. Kadar interleukin-17 berdasarkan karakteristik sampel 

Berdasarkan karakteristik umur, stadium kanker dan status 

menopause, tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan dengan 

kadar IL-17 pada penderita karsinoma payudara (p>0.05). Hasil 

penelitian memperlihatkan adanya peningkatan rata-rata IL-17 baik 

secara karakteristik umur, stadium kanker dan status menopause 

sebelum dan sesudah kemoterapi. Hal ini menurut Marugaiyan et al 

(2009) bahwa kadar interleukin-17 akan lebih tinggi pada tahap lanjut 

pengobatan dibandingkan dengan tahap awal pengobatan suatu 

keganasan. Hal ini sejalan dengan penelitian Yang et al (2008) yang 

menyatakan bahwa kadar interleukin-17 lebih tinggi pada suatu 

keadaan seseorang menderita kanker dibanding dengan keadaan 

yang sehat.  

Khader et al  (2010) melaporkan bahwa peningkatan kadar IL-

17 sesuai dengan derajat keparahan kanker. Hal ini terlihat dari hasil 

penelitian yang memperlihatkan bahwa penderita karsinoma stadium 

III mempunyai kadar IL-17 lebih tinggi sebelum melakukan kemoterapi 

dan terus meningkat setelah melakukan kemoterapi.  

Berdasarkan teori diketahui bahwa usia menopause merupakan 

usia rentan seseorang menderita suatu penyakit karena proses 

penuaan. Oleh karena itu temuan hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa keeratan hubungan antara status responden yang mengalami 
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menopause lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang belum 

mengalami menopause.  

Sedangkan berdasarkan karakteristik lama kanker, terdapat 

hubungan yang bermakna dengan kadar il-17 serum pada penderita 

karsinoma payudara. Hal ini menurut Miossec et al (2009) bahwa 

seseorang yang lama menderita suatu keganasan akan merangsang 

pembentukan sel Th17 dari sel T pada manusia, lalu mengubah sel-β 

(TGF-β) yang meningkat bersama dengan sitokin lain (IL-21, IL-6 dan 

IL-23) kemudian menginduksi faktor transkripsi (ROR-gamma) yang 

mengarah pada pengembangan sel-T ke sel-sel yang menghasilkan 

IL-17. Oleh karena itu semakin lama seseorang menderita suatu 

keganasan maka kadar interleukin-17 juga akan semakin meningkat.  

2. Kadar interleukin-17 serum sebelum dan sesudah kemoterapi  

Hasil penelitian memperlihatkan rerata kadar interleukin-17 

serum sebelum kemoterapi sebesar 188.22 ng/L. Sedangkan rerata 

kadar interleukin-17 serum sesudah kemoterapi meningkat sebesar 

243.94 ng/L. Pada saat pengambilan sampel darah, pasien 

menyatakan bahwa efek samping dari tindakan kemoterapi banyak 

mereka rasakan, diantaranya yaitu mual, muntah, diare, rambut yang 

rontok, dan rasa nyeri pada tulang.  

Dari beberapa publikasi dan penelitian, tidak diketahui secara 

pasti mengapa kadar interleukin-17 serum setelah melakukan 

kemoterapi meningkat. Kesimpulan sementara memperlihatkan bahwa 
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kadar interleukin-17 semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

derajat  keparahan dari suatu kanker, termasuk pada kanker 

payudara. Hal ini karena interleukin-17 serum mungkin berperan 

penting dalam patogenesis dari kanker payudara. Dari hasil penelitian, 

terlihat bahwa terjadi peningkatan kadar interleukin-17 serum setelah 

melakukan kemoterapi. Hal ini didasari pada asumsi bahwa kadar 

interleukin-17 serum semakin meningkat seiring bertambah parahnya 

derajat kanker dan timbulnya beberapa keluhan pengiring pada 

penderita kanker payudara. 

Efek dari kemoterapi pada penderita kanker payudara dapat 

menurunkan jumlah leukosit. Penurunan leukosit (leukopenia) 

berhubungan erat dengan prognosis pasien kanker payudara. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Amadori et al (2010) bahwa pasien dengan 

leukopenia grade tinggi setelah terapi memiliki prognosis yang lebih 

baik , karena membuktikan adanya efek biologis terapi pada kanker 

berupa penekanan sumsum tulang. Berbeda halnya dengan 

leukopenia yang sedikit, menandakan tidak adanya atau lemahnya 

efek biologis terapi terhadap kanker.  Penelitian Chow et al (2015) 

bahwa kemoterapi pada pasien kanker payudara menyebabkan 

imunosupresi yang ditandai dengan penurunan absolut pada jumlah 

total sel T, penurunan relatif sel T/populasi sel penginduksi imun, dan 

peningkatan relatif sel T helper/ populasi sel sitotoksik. Imunosupresi 

berat berkaitan erat dengan tampilan klinis akhir pasien kanker, tetapi 
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mekanisme biologisnya belum dapat dijelaskan. Beberapa penelitian 

menunjukkan imunosupresi mengakibatkan meningkatnya 

progresifitas tumor dan menurunnya angka ketahanan hidup, 

sehingga prognosis tumor memburuk. Terapi tambahan lain seperti 

imunoterapi dan peningkatan kondisi fisik berupa perbaikan gizi 

individu diperlukan agar efek imunosupresi ini dapat diimbang. 

Kanker payudara sering berhubungan dengan kadar 

hemoglobin yang rendah baik akibat dari keganasan maupun dari 

gejala yang ditimbulkan. Selain itu, terapi yang akan diberikan berupa 

kemoterapi dapat menyebabkan supresi terhadap proses eritropoesis 

sehingga dapat memperberat tingkat anemia yang diderita (Razeq, 

2004). 

Kanker merupakan kondisi terdapatnya pertumbuhan sel yang 

abnormal dan berlangsung cepat. Untuk membunuh dan 

menghentikan pertumbuhan sel tersebut salah satunya dapat 

dilakukan dengan kemoterapi. Kemoterapi sendiri dapat memberikan 

beberapa dampak ikutan seperti yang dirasakan oleh beberapa 

responden antara lain rasa mual, muntah, kerontokan rambut dan rasa 

nyeri pada tulang. Menurut Allan et al (2004), pada wanita yang 

mengalami karsinoma payudara, terdapat kegagalan yang bermakna 

dalam sistem kekebalan tubuh yaitu menurunnya sistem imun tubuh 

dimana respon imun yang lemah sulit untuk mengenali sel kanker. 

Interleukin-17 mempunyai peran penting bagi tubuh untuk 
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memberikan beberapa efek kepada sel kanker yaitu berperan penting 

dalam melawan proses apoptosis (menghambat mekanisme kematian 

sel yang terpenting). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wang et al (2013) menyatakan 

bahwa konsentrasi IL-17 meningkat pada beberapa pasien kanker. 

Kadar sitokin ini berhubungan dengan ukuran tumor yang lebih besar. 

Kolls dan Linden (2004) melaporkan bahwa stadium kanker payudara 

tidak hanya berhubungan secara signifikan dengan peningkatan 

konsentrasi IL-17 serum, tetapi juga berkaitan dengan kadar IL-17 di 

jaringan kanker. Shime et al (2008) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa konsentrasi IL-17 serum berhubungan secara positif dengan 

IL-17 di jaringan kanker. Kadar sitokin ini lebih tinggi pada pasien 

kanker payudara yang telah bermetastasis. Bencethrit et al (2002) 

dalam penelitiannya melaporkan bahwa konsentrasi IL-17 pada 

jaringan berhubungan dengan ukuran tumor. Kadar IL-17 semakin 

tinggi pada tumor dengan ukuran ≥ 50 mm. 

Interleukin-17 memiliki efek yang signifikan terhadap sel kanker. 

Sitokin ini mempunyai peranan penting dalam memberikan sistem 

kekebalan tubuh pada beberapa penderita kanker. IL-17 mempunyai 

peranan defensif terhadap beberapa penyakit keganasan, sitokin ini 

mendorong patologi inflamasi pada autoimunitas dan pengaturan 

lainnya (Onishi, 2010).  
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IL-17 dapat meningkatkan angiogenesis melalui upregulasi 

beberapa faktor pertumbuhan, seperti TGF-β, pertumbuhan fibroblas 

faktor-β, faktor pertumbuhan hepatosit, dan pertumbuhan endotel 

vaskular fac- tor (VEGF), penting untuk neovaskularisasi (Takashi et 

al, 2012). Martin et al (2013) menyatakan bahwa Interleukin 17 juga 

mampu meningkatkan produksi faktor proinflamasi seperti peptida 

antimikrobial (AMPs), faktor angiogenik, dan kemokin seperti CCL20 

yang menarik baik sel Th 17 dan sel dendritik (DCs). Penelitian yang 

dilakukan oleh Chung et al (2013) menyatakan bahwa IL-17 secara 

tidak langsung meningkatkan diferensiasi makrofag M2 melalui jalur 

COX-2 / PGE2 pada sel kanker sehingga IL-17 memainkan peran 

dalam mengatur lingkungan mikro tumor.  

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa konsep terkait, 

maka peneliti berasumsi bahwa peningkatan interleukin-17 serum 

pada karsinoma payudara semakin tinggi seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan sel kanker yang dialami. Hal ini sesuai 

dengan mekanisme kerja dari interleukin-17 serum yaitu merangsang 

perkembangan kanker dengan mengaktifkan dan menginduksi 

neovaskularisasi tumor dan imunosupresi.  

 
C. Jawaban Hipotesis 

Ada perbedaan kadar interleukin-17 serum pada karsinoma 

payudara sebelum dan sesudah kemoterapu sebesar 46.711 pg/ml 

dimana nilai p 0.041 < 0.05. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa keterbatasan 

diantaranya : 

1. Jumlah kelompok stadium tidak seimbang sehingga mengurangi 

kekuatan statistik untuk menentukan perbedaan antara kelompok. 

2. Jumlah sampel yang terlalu sedikit  

3. Penelitian ini  dilakukan di satu tempat yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan dari penelitian tentang 

kadar interleukin-17 serum pada karsinoma payudara sebelum dan 

sesudah kemoterapi, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Kadar interleukin-17 serum pada karsinoma payudara meningkat 

sebelum dan sesudah kemoterapi dan tidak dipengaruhi oleh umur, 

stadium kanker, dan status menopause. 

2. Kadar interleukin-17 pada penderita karsinoma payudara yang telah 

menderita ≥ 1,5 tahun lebih meningkat secara bermakna sebelum dan 

sesudah kemoterapi. 

3. Terdapat perbedaan kadar interleukin-17 serum pada karsinoma 

payudara sebelum dan sesudah kemoterapi dimana p 0.041 < α 0.05. 

 
B. Saran  

1. Bagi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan kadar 

interleukin-17 serum pada karsinoma payudara sebelum dan sesudah 

kemoterapi. Kadar interleukin-17 serum semakin tinggi pada kondisi 

patologis yang semakin parah, oleh karena itu berdasarkan data yang 

potensial tentang interleukin-17 dan perannya dalam patofisiologi 



46 
 

 

kanker, para pakar kesehatan dapat menjadikan pilihan yang baru 

bagi terapi potensial untuk melawan kanker dan detekni dini tingkat 

keparahan kanker payudara. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Beberapa penelitian masih memperlihatkan hasil yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya, maka disarankan perlu penelitian 

yang lebih mendalam lagi tentang peran interleukin-17 serum pada 

karsinoma payudara dengan jumlah sampel yang lebih banyak serta 

metode yang lebih mendalam. Serta melihat kadar interleukin-17 pada 

kemo perlu diberikan recimen yang lain. 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai 

acuan bahan pustaka guna mendukung penelitian-penelitian terkait di 

waktu mendatang. 
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Lampiran 1 :  

PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :   ................................................................  

Umur  :   ................................................................  

Pekerjaan  :   ................................................................  

 

Telah mendapatkan penjelasan terkait penelitian dari saudari : 

Nama  :  ARIYANA 

NIM  :  P4400216001 

Fak/ Jurusan  :  Program Pascasarjana/ Magister Kebidanan 

Kampus  :  Universitas Hasanuddin 

 

Setelah mendengarkan dengan seksama tujuan dan maksud dari 

penelitian yang berjudul “KADAR INTERLEUKIN-17 SERUM PADA 

KARSINOMA PAYUDARA SEBELUM DAN SESUDAH KEMOTERAPI” 

maka saya menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitiannya. 

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan 

dan intimidasi dari pihak lain. Demikian pernyataan ini saya buat untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
      Makassar      , ............. 2018  

 
 
 
 
 
 

(.......................................) 
Responden 

 
 
 
 
 

(   A R I Y A N A   ) 
Peneliti 
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Lampiran 2 : 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 

KADAR INTERLEUKIN 17 SERUM PADA KARSINOMA PAYUDARA 
SEBELUM DAN SESUDAH KEMOTERAPI 

 

 
 

 
 
 

Nama / Inisial  :    .....................................................................  

Alamat  :    .....................................................................  

Umur  :  ........................... Tahun 

Pendidikan Terakhir  :    .....................................................................  

Tinggi Badan  :  ........................... Centi meter* 

Berat Badan  :  ........................... Kilo gram* 

Agama  :    .....................................................................  

Suku Bangsa  :    .....................................................................  

Status Menopause  :    .....................................................................  

Stadium Kanker  :    .....................................................................  

Lama Kanker  :    .....................................................................  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
*di isi oleh peneliti 

No. Responden : ........................... * 
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Lampiran 3 : 

HASIL UJI LABORATORIUM 

PEMERIKSAAN KADAR IL-17 PADA KARSINOMA PAYUDARA 
 

Sample Pra Post 

1 Un_001 1/1 194,5828 256,4187 

2 Un_002 1/1 175,3924 233,8045 

3 Un_003 1/1 163,5297 361,8366 

4 Un_004 1/1 219,4092 257,5503 

5 Un_005 1/1 119,6760 232,5493 

6 Un_006 1/1 245,2102 209,6428 

7 Un_007 1/1 176,7050 119,1795 

8 Un_008 1/1 257,6954 354,3812 

9 Un_009 1/1 250,6300 533,5780 

10 Un_010 1/1 148,1318 288,3546 

11 Un_011 1/1 113,6282 155,2421 

12 Un_012 1/1 283,2930 138,6167 

13 Un_013 1/1 213,3216 267,6578 

14 Un_014 1/1 158,0975 163,7463 

15 Un_015 1/1 149,2828 221,8688 

16 Un_016 1/1 161,1215 159,3117 

17 Un_017 1/1 136,4415 193,5848 

18 Un_018 1/1 222,0386 141,6738 

19 Un_019 1/1 146,3672 184,1132 

20 Un_020 1/1 230,0422 225,7224 
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KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN  

INFORMASI REKAM MEDIK 
 

Subjek UR TB BB_1 BB_2 St_Mn L_Ca 
Stadium 

Ca 

A 48 Th 150 38 37,5 Menopause 1,8 Th II 

B 39 Th 155 43,5 43 Belum 2,1 Th II 

C 46 Th 150 39 39 Belum 1,9 Th III 

D 49 Th 148 38,5 37,5 Menopause 2,5 Th III 

E 57 Th 150 41,5 41,5 Menopause 2,0 Th II 

F 49 Th 155 44 44 Menopause 2,7 Th III 

G 54 Th 150 41 40,5 Menopause 2,2 Th III 

H 41 Th 165 43 40,5 Belum 2,9 Th III 

I 31 Th 150 38 38 Belum 1,4 Th II 

J 45 Th 145 36,5 36 Menopause 1,9 Th II 

K 49 Th 155 45,5 43,5 Menopause 2,2 Th III 

L 38 Th 150 39,5 39 Belum 1,3 Th II 

M 56 Th 163 45,5 42,5 Menopause 2,6 Th III 

N 41 Th 148 37,5 37 Belum 1,3 Th II 

O 48 Th 155 38,5 38 Menopause 1,6 Th II 

P 52 Th 161 42,5 40,5 Menopause 2,1 Th II 

Q 55 Th 149 37 37 Menopause 1,1 Th II 

R 42 Th 155 37,5 37 Belum 1,7 Th III 

S 46 Th 155 41,5 41 Menopause 1,5 Th II 

T 43 Th 160 42 41,5 Menopause 2,0 Th III 
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Lampiran 4 : 

MASTER TABEL 

No.  
Nama 

(Inisial) 
Umur 

Pendidikan 
Terakhir 

Tinggi 
Badan 

Berat Badan 
Sebelum 

Kemoterapi 

Berat Badan 
Setelah 

Kemoterapi 

Status 
Menopause 

Lama 
Kanker 

Stadium 
Kanker 

IL-17 
Sebelum 

Kemoterapi 

IL-17 
Sesudah 

Kemoterapi 

1 Ny. R 48 Th SMA 150 38 37,5 Menopause 1,8 Th II 194,5828 256,4187 

2 Ny. M 39 Th SMA 155 43,5 43 Belum 2,1 Th II 175,3924 233,8045 

3 Ny. A 46 Th D3/ Sarjana 150 39 39 Belum 1,9 Th III 163,5297 361,8366 

4 Ny. Mi 49 Th SMA 148 38,5 37,5 Menopause 2,5 Th III 219,4092 257,5503 

5 Ny. S 57 Th SD 150 41,5 41,5 Menopause 2,0 Th II 119,6760 232,5493 

6 Ny. B 49 Th SMA 155 44 44 Menopause 2,7 Th III 245,2102 209,6428 

7 Ny. E 54 Th SMA 150 41 40,5 Menopause 2,2 Th III 176,7050 119,1795 

8 Ny. Ra 41 Th SMA 165 43 40,5 Belum 2,9 Th III 257,6954 354,3812 

9 Ny. H 31 Th D3/ Sarjana 150 38 38 Belum 1,4 Th II 250,6300 533,5780 

10 Ny. Ma 45 Th SMA 145 36,5 36 Menopause 1,9 Th II 148,1318 288,3546 

11 Ny. N 49 Th SMA 155 45,5 43,5 Menopause 2,2 Th III 113,6282 155,2421 

12 Ny. Ha 38 Th SMA 150 39,5 39 Belum 1,3 Th II 283,2930 138,6167 

13 Ny. Ro 56 Th D3/ Sarjana 163 45,5 42,5 Menopause 2,6 Th III 213,3216 267,6578 

14 Ny. Sr 41 Th SMA 148 37,5 37 Belum 1,3 Th II 158,0975 163,7463 

15 Ny. Mis 48 Th SMA 155 38,5 38 Menopause 1,6 Th II 149,2828 221,8688 

16 Ny. Mr 52 Th SMA 161 42,5 40,5 Menopause 2,1 Th II 161,1215 159,3117 

17 Ny. Su 55 Th SD 149 37 37 Menopause 1,1 Th II 136,4415 193,5848 

18 Ny. Jl 42 Th SMA 155 37,5 37 Belum 1,7 Th III 222,0386 141,6738 

19 Ny. Mgt 46 Th SMA 155 41,5 41 Menopause 1,5 Th II 146,3672 184,1132 

20 Ny. Rt 43 Th SMA 160 42 41,5 Menopause 2,0 Th III 230,0422 225,7224 
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Lampiran 5 : 

UJI NORMALITAS 

KOLMOGOROV – SMIRNOV 
 
NPar Tests 

[DataSet1] C:\Users\User\Documents\INPUT DATA.sav 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Predicted 
Value 

N 20 

Normal Parametersa Mean 188.2298300 

Std. Deviation 13.92143175 

Most Extreme Differences Absolute .168 

Positive .168 

Negative -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z .750 

Asymp. Sig. (2-tailed) .627 

a. Test distribution is Normal.  

b. Calculated from data   
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ANALISIS STATISTIK PENELITIAN 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=UR PD STT_MN STD_CA TB BB_SB BB_
ST RWT_KM 
  /NTILES=4 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDI
AN SKEWNESS SESKEW 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
 

Statistics 

  

Umur 
Pendi 
dikan 

Status 
Meno 
pause 

Stadium 
Cancer 

Tinggi 
Badan 

Berat 
Badan 

Sebelum 
Kemo 

Berat 
Badan 

Sesudah 
kemo 

Riwayat 
Kemo 
terapi 

N Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.65 1.15 1.35 1.45 1.20 1.50 1.50 1.40 

Median 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 

Std. Deviation .489 .366 .489 .510 .410 .513 .513 .503 

Variance .239 .134 .239 .261 .168 .263 .263 .253 

Skewness -.681 2.123 .681 .218 1.624 .000 .000 .442 

Std. Error of 
Skewness 

.512 .512 .512 .512 .512 .512 .512 .512 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 2 2 2 2 2 2 2 2 

Perce
ntiles 

25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

50 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 

75 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 
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Frequency Table 
 

Umur 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < 45 
Tahun 

7 35.0 35.0 35.0 

> 45 
Tahun 

13 65.0 65.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

Pendidikan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < SMA 17 85.0 85.0 85.0 

> SMA 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

Status Menopause 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Menopause 13 65.0 65.0 65.0 

Belum 
Menopause 

7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

Stadium Cancer 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Stadium 2 11 55.0 55.0 55.0 

Stadium 3 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Tinggi Badan 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < 155 cm 16 80.0 80.0 80.0 

> 155 cm 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

Berat Badan Sebelum Kemo 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < 40 kg 10 50.0 50.0 50.0 

> 40 kg 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

Berat Badan Sesudah kemo 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < 40 kg 10 50.0 50.0 50.0 

> 40 kg 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

Riwayat Kemoterapi 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < Kemoterapi ke-3 12 60.0 60.0 60.0 

> Kemoterapi ke-3 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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T-TEST PAIRS=il17_skm WITH il17_stkm (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
 
T-Test 
 
 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 IL 17 Sebelum 
Kemoterapi 

1.882298
E2 

20 49.1566960 10.9917714 

IL 17 Setelah 
Kemoterapi 

2.349417
E2 

20 96.8349979 21.6529638 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 IL 17 Sebelum Kemoterapi & 
IL 17 Setelah Kemoterapi 20 .283 .226 

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 
1 

IL 17 
Sebelum 
Kemoterapi 
- IL 17 
Setelah 
Kemoterapi 

46.71182 95.3794210 21.3274869 91.3507681 2.0728819 -2.190 19 .041 

 
 
 
 


