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ABSTRACT 
 
 

The relation between hypertension and age with breast cancer incidence 
rates in RSUD dr. H. Abdul Moeloek Hospital of Bandar Lampung  

in 2018 
 
 
 

By 
 
 

MOHAMAD REIHANSYAH DESWINDRA 
 
 
 
 

Background: Breast cancer is one of the most highest incidence rate cancer in all 
countries.  Breast cancer has the highest incidence in women than any other cancer. 
Age and Hypertension is a known risk factor for breast cancer.  
Objective: Knowing the relationship of hypertension and age with breast cancer 
incidence rates in dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 
Method: This study is observational analytic study with case control design. The 
data used are secondary data gathered from medical records of patients in dr. H. 
Abdul Moeloek Hospital and taken with consecutive sampling method. Analyzed 
using univariate and bivariate analysis using Chi-square test and Fisher test. 
Results: in the case group, hypertension percentage obtained was 12.5% while 
those whose has not hypertension was 87.5%. In the control group the percentage 
of hypertension was 8.3% while those whose has not hypertension was 91.7%. In 
the case group ≥50 years of age percentage obtained was 54.2% while at age <50 
years was 45.8%. In the control group ≥50 years of age percentage of 16.7% while 
at age <50 years at 83.3%. The results showed that age ≥50 years have a p value = 
0,007 with OR = 5,909 and hypertension group have a p value = 0.500.  
Conclusion: There is no the relationship between hypertension and breast cancer 
incidence rates in the Hospital of Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.There is 
relationship between the age of patients with breast cancer incidence rates in the 
Hospital of Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 
 
Keywords: Age, breast cancer, hypertension. 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 
 
 

Hubungan antara hipertensi dan usia dengan angka kejadian kanker 
payudara di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung  

Tahun 2018 
 
 
 

Oleh 
 
 

MOHAMAD REIHANSYAH DESWINDRA 
 
 
 
 

Latar Belakang: Kanker payudara merupakan salah satu kanker yang memiliki 
tingkat insidensi yang tinggi di semua negara. Kanker payudara memiliki insidensi 
tertinggi pada perempuan dibandingkan dengan kanker lainnya. Usia dan 
Hipertensi diketahui merupakan faktor risiko dari terjadinya kanker payudara.  
Tujuan: Mengetahui hubungan hipertensi dan usia dengan angka kejadian kanker 
payudara di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
rancangan case control. Data yang dipakai merupakan data sekunder yang diambil 
dari rekam medis pasien di RSUD dr. H. Abdul Moeloek dan diambil dengan 
metode consecutive sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan 
analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square dan uji fisher.  
Hasil: Pada kelompok kasus didapatkan persentase hipertensi sebesar 12,5% 
sedangkan yang tidak hipertensi sebesar 87,5%. Pada kelompok kontrol persentase 
hipertensi sebesar 8,3 % sedangkan yang tidak hipertensi sebesar 91,7%. Pada 
kelompok kasus didapatkan persentase usia ≥50 tahun  sebesar 54,2% sedangkan 
pada usia < 50 tahun sebesar 45,8%. Pada kelompok kontrol persentase usia ≥50 
tahun  sebesar 16,7% sedangkan pada usia < 50 tahun sebesar 83,3%. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa usia ≥50 tahun memilik nilai p=0,007 dengan OR= 
5,909 dan hipertensi memiliki nilai p=0,500. 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara hipertensi dengan angka kejadian 
kanker payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. Terdapat 
hubungan antara usia penderita dengan angka kejadian kanker payudara di RSUD 
Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 
 
Kata Kunci: Hipertensi, kanker payudara, usia
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Kanker payudara adalah tumor ganas atau karsinoma yang berada di dalam 

jaringan payudara. Kanker ini bisa tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, 

jaringan lemak, ataupun jaringan ikat pada payudara. Kanker payudara 

merupakan kanker dengan insidensi tertinggi pada perempuan (22% dari semua 

kasus baru kanker pada perempuan) dan menjadi penyebab utama kematian 

akibat kanker di dunia (14% dari semua kematian kanker perempuan). 

(Mahdiana, 2010; Sjamsuhidayat & de Jong, 2017). 

 

Kanker payudara merupakan salah satu kanker yang paling umum dan memiliki 

tingkat insidensi yang tinggi di semua negara. Terdapat 1,7 juta kasus kanker 

payudara baru per tahun dan 25% dari semua jenis kanker, dan merupakan 

kanker paling umum kedua di dunia. Laju insidensi kanker payudara berkisar 

antara 19,4 per 100.000 orang di Afrika Timur sampai 89,7 per 100.000 di 

Eropa Barat. Kanker payudara banyak dijumpai di negara-negara maju seperti 

Amerika Utara, Eropa Barat, Eropa Utara, dan Australia, kecuali Jepang. 

Negara-negara berkembang di Amerika Selatan, terutama Uruguay dan 



 

 

2 

 

Argentina juga memiliki insidensi kanker payudara yang tinggi (Rinaldis & 

Dontu, 2011; Sjamsuhidayat & de Jong, 2017). 

 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi penderita kanker 

payudara mencapai 0,5%. Di Provinsi Lampung sendiri memiliki prevalensi 

kanker payudara 0,3% dan dengan estimasi jumlah absolut yaitu 1.148 jiwa 

pada tahun 2013. Dari semua kasus kanker RS Kanker Dharmais Jakarta sampai 

dengan tahun 2016, kanker payudara dalam 10 tahun terakhir menduduki urutan 

pertama dengan proporsi kanker payudara sekitar 40% dari seluruh kasus 

kanker di Rumah Sakit tersebut (Kemenkes RI, 2016). 

 

Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker 

payudara antara lain jenis kelamin, usia, faktor genetik, reproduksi, hormonal, 

gaya hidup, dan lingkungan. Seseorang yang memiliki faktor risiko belum tentu 

orang tersebut akan terkena kanker, hanya saja seseorang yang memiliki faktor 

risiko harus lebih waspada (Sjamsuhidayat & de Jong, 2017).  

 

Statistik menunjukan bahwa risiko sepanjang hidup seorang perempuan untuk 

terkena kanker payudara selama hidupnya yaitu untuk mengalami kanker 

payudara adalah 1 dari 8 wanita. Risiko ini tidak sama untuk semua kelompok 

usia sebagai contoh risiko mengalami kanker payudara sampai usia 60 adalah 1 

dalam 24, sedangkan risiko untuk mengalami kanker payudara sampai usia 35 

tahun adalah 1 dalam 622. Risiko terkena kanker payudara meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia (Utami et al., 2014). 
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Selain itu faktor reproduksi dan hormonal juga berperan besar dalam 

peningkatan risiko terjadinya kanker payudara. Dimana usia menarche yang 

dini dan usia menopause yang lebih lambat dapat meningkatkan risiko kelainan 

ini. Pemakaian terapi estrogen eksogen pada terapi osteoporosis dan pemakaian 

pil KB juga dapat meningkatkan risiko dari kanker payudara (Kumar et al., 

2017; Sjamsuhidayat  & de Jong, 2017).  

 

Hipertensi adalah penyakit kronis umum dan faktor risiko utama untuk penyakit 

pembuluh darah otak jantung dan penyakit ginjal kronis, juga diduga 

merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara. Penelitian yang 

dilakukan pada penderita kanker payudara di Chili menyebutkan bahwa 

penderita hipertensi memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker payudara untuk 

terkena kanker payudara (Pereira et al., 2012; Han et al., 2017).  

 

Diyakini bahwa peningkatan dari Reactive Oxygen Species (ROS) yang 

disebabkan oleh peningkatan hormon angiotensin II akibat hipertensi. 

Peningkatan dari produksi ROS inilah yang nantinya akan memicu reaksi stress 

oksidatif yang menyebabkan kerusakan dari DNA yang selanjutnnya dapat 

memicu mutasi gen. Oksigen radikal juga menyebabkan terjadinya peningkatan 

proses angiogenesis pada sel tumor. Pertumbuhan pembuluh darah pada tumor 

memungkinkan terjadinya metastasis melalui pembuluh darah, yang 

mengakibatkan penyebaran sel kanker (Brown & Bicknell, 2001; Kang, 2002; 

Virdis et al, 2011). 
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Hubungan antara Hipertensi dan Usia Penderita dengan Angka 

Kejadian Kanker Payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat hubungan antara hipertensi dengan angka kejadian kanker 

payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara usia penderita dengan angka kejadian 

kanker payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui hubungan antara hipertensi dengan angka kejadian kanker 

payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 

2. Mengetahui hubungan antara usia penderita dengan angka kejadian kanker 

payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai wujud pengaplikasian ilmu pengetahuan yang selama 

ini sudah dipelajari sehingga dapat mengembangkan wawasan ilmu peneliti. 
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1.4.2 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan 

masyarakat tentang faktor risiko dari kanker payudara. 

 

1.4.3 Bagi Peneliti Lain 

Dapat memberikan referensi melakukan penelitian terkait faktor risiko dari 

kanker payudara. 

 

1.4.4 Bagi Ilmu Kedokteran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi fakultas 

kedokteran mengenai hubungan antara hipertensi dan usia dengan angka 

kejadian kanker payudara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 
2.1 Payudara 

2.1.1 Anatomi 

Payudara atau glandula mammae berupa kelenjar aksesoris kulit khusus, 

yang berfungsi untuk memproduksi susu. Pria dan wanita sama-sama 

memiliki glandula mammae. Sebelum memasuki masa pubertas glandula 

mammae pada wanita dan pria berbentuk sama. Jaringan mammae tersusun 

dari sekelompok kecil sistem saluran yang terdapat di dalam jaringan ikat 

dan bermuara di daerah areola. Papilla mammaria dikelilingi oleh areola 

mammae yaitu berupa daerah kulit yang berwarna lebih gelap yang berada 

disekitar papilla mammae (Snell, 2011). 

 

Setiap wanita memiliki bentuk dan ukuran payudara berbeda. Faktor 

genetik, ras dan diet, dan usia, status paritas dan menopause individu 

semuanya mempengaruhi bentuk dan ukuran payudara. Dasar mammae 

umumnya terbentang dari pinggir lateral sternum sampai linea axillaris 

media dan terletak dari costa II sampai IV. Sebagian besar kelenjar terletak 

di dalam fascia superfacialis dan sebagian kecil dari kelenjar mammae 

meluas ke atas dan lateral, menembus fascia profunda pada pinggir caudal 
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m.pectoralis major, dan sampai ke axilla struktur itu disebut axillary tail 

(Snell, 2011; Gray et al., 2016).  

 

 

Gambar 1. Anatomi Payudara (Paulsen & Waschke, 2014) 

 

Setiap payudara memiliki 15-20 lobus yang tersusun secara radier dan 

berpusat pada papilla mammaria. Setiap lobus dipisahkan oleh septa fibrosa 

yang berfungsi sebagai ligamentum suspensorium. Saluran utama dari tiap 

lobus akan bermuara ke puncak papilla mammaria dan mempunyai ampulla 

yang melebar tepat sebelum ujungnya (Snell, 2011). 
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2.1.2 Histologi 

Kelenjar payudara terbentuk secara embriologis sebagai invaginasi 

ektoderm permukaan di sepanjang garis ventral, garis laktasi, dari aksila 

hingga selangkangan. Kelenjar mammae, adalah suatu modifikasi kelenjar 

keringat, identik pada pria dan wanita sampai saat mulai pubertas, ketika di 

bawah pengaruh hormonal kelenjar mamma wanita berkembang. Kelenjar 

mammae terdiri dari banyak kumpulan kelenjar, dengan masing-masing 

kelenjar sebagai suatu lobus dan saluran keluarya adalah duktus laktiferus 

yang mengeluarkan sekretnya ke permukaaa puting susu (Mescher, 2016; 

Gartner, 2017). 

 

            Gambar 2. Kelenjar Mammae yang tidak aktif (Eroschenko, 2017). 
  
 
 

Pada saat masa kehamilan kelenjar mammae akan berproliferasi dan mengalami 

perubahan struktural dalam mempersiapkan pengeluaran air susu (laktasi). 

Selama paruh pertama kehamilan duktus intralobularis akan mengalami 

proliferasi yang akan membentuk terminal bud yang akan berdeferensiasi 

menjadi alveoli. Selama kehamilan epitel kelenjar dipersiapkan untuk laktasi 
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dimana sel alveoli akan menjadi sekretorik, dan alveoli, dan duktus membesar. 

Ketika memasuki masa laktasi kelenjar mammae akan banyak mengandung 

alveoli yang melebar terisi dengan sekresi dan vakuol. Alveoli memperlihatkan 

pola percabangan yang tidak teratur. Karena bertambahnya ukuran epitel 

kelenjar (alveoli), septum jaringan ikat interlobularis berkurang (Eroschenko, 

2017). 

 

Gambar 3. Perkembangan alveolar pada payudara selama kehamilan. (a) kelenjar 
pada wanita tidak hamil, (b) kelenjar pada saat kehamilan, dan (c) kelenjar pada masa 

laktasi (Mescher, 2016). 

 
 

2.2 Kanker Payudara 

2.2.1 Definisi 

Kanker payudara merupakan suatu keganasan pada payudara yang berasal 

dari sel kelenjar, saluran kelenjar, serta jaringan penunjang payudara, 

namun tidak termasuk kulit payudara. Kanker adalah suatu keadaan dimana 

sel tumbuh dengan tidak normal, menduplikasikan diri di luar kendali, dan 

biasanya nama kanker didasarkan pada bagian tubuh yang menjadi tempat 

pertama kali sel kanker tersebut tumbuh (Ayu, Dewi & Hendrati, 2013). 
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2.2.2 Epidemiologi 

Kanker payudara merupakan kanker kedua yang paling umum di dunia dan, 

merupakan kanker yang paling sering terjadi pada wanita dengan perkiraan 

1,67 juta kasus kanker baru yang didiagnosis pada tahun 2012 (25% dari 

semua jenis kanker). Kanker payudara umumnya terjadi pada wanita di 

negara yang kurang berkembang dengan kasus pada negara berkembang 

lebih banyak (883.000 kasus) daripada di negara maju (794.000). Kanker 

payudara menduduki peringkat kelima penyebab kematian terbanyak per 

tahunnya akibat kanker yaitu berjumlah sekitar 522.000 (WHO, 2015). 

 

Di Indonesia prevalensi kanker payudara tertinggi berada di DI Yogyakarta 

yaitu 4,1% dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penderita kanker 

terbanyak yaitu berjumlah 68. 638 orang. Total estimasi  penderita kanker 

payudara di Indonesia sampai tahun 2013 yaitu berjumlah 47.492 dengan 

prevalensi yaitu 1,4% (Kemenkes RI, 2016). 

 

2.2.3 Faktor Risiko 

Meskipun etiologi dari kanker payudara masih belum dapat dijelaskan, 

tetapi ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko kejadian dari kanker 

payudara. Beberapa faktor risiko dari kanker payudara, yaitu: 

1. Jenis Kelamin 

Wanita lebih beresiko terkena kanker payudara dibandingkan pria. 

Kasus kanker payudara pada pria sangat jarang dan hanya 1% dari 
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jumlah seluruh kasus penderita kanker payudara. Hal ini disebabkan 

karena pria memiliki lebih sedikit jaringan payudara dan perbedaan 

kondisi hormonal (Yalaza et al., 2016). 

 

2. Usia 

Risiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia, 

khususnya setelah menopause yang memuncak pada usia 80 tahun. 75% 

dari wanita yang terkena kanker payudara berusia lebih dari 50 tahun, 

dan hanya 5% wanita yang terkena kanker payudara berusia 40 tahun 

(Kumar et al., 2017). 

 

Meskipun kanker payudara lebih banyak diderita wanita berusia diatas 

50 tahun, wanita yang berumur kurang dari 35 tahun memiliki prognosis 

yang lebih buruk dari wanita usia lanjut, dengan presentasi tertinggi 

keselamatan pada wanita berusia 40 sampai 49 tahun (Fredholm et al., 

2009). 

 

3. Ras atau Etnik 

Wanita kulit putih bukan hispanik memiliki tingkat risiko tertinggi 

untuk terjadinya kanker payudara. Walaupun demikian wanita amerika-

hispanik dan wanita keturunan afrika lebih cenderung menderita kanker 

di usia muda dan dengan tumor yang bersifat agresif yang berstadium 

lanjut (Kumar et al., 2017). 
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4. Riwayat Keluarga 

Risiko terjadinya kanker payudara meningkat dua kali lipat apabila 

seseorang memiliki satu anggota kelurga tingkat pertamanya (ibu, 

kakak, atau adik kandung) yang menderita kanker payudara, dan 

meningkat lima kali lipat apabila terdapat dua anggota tingkat 

pertamanya yang terkena kanker payudara. Meskipun faktor familial 

merupakan faktor risiko yang signifikan, 70-80% timbul secara sporadis 

(Sjamsuhidayat, 2017). 

 

5. Faktor Genetik 

Mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 pada kromosom 17 dan 13 

ditetapkan sebagai gen presdiposisi kanker payudara dan kanker 

ovarium. Gen tersebut identik dengan terjadinya kanker payudara 

dengan gen BRCA 1 terutama menimbulkam kanker payudara dengan 

ER (-) dan BRCA2 banyak ditemukan pada kanker payudara laki-laki. 

Di inggris, proporsi tertinggi pasien kanker payudara dengan mutase 

pada gen BRCA1 dan BRCA2 lebih tinggi pada wanita usia kurang dari 

36 tahun (Assi et al., 2013; Sjamsuhidayat, 2017). 

 

6. Faktor Homonal 

Peningkatan kadar hormone estrogen dalam tubuh dapat meningkatkan 

resiko terjadinya kanker payudara. Pemakaian kontrasepsi jangka 

panjang dapat meingkatkan resiko. Pemakain kontrasepsi oral mampu 

meningkatkan resiko sebesar 1,24 kali seseorang untuk terjadinya 
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kanker payudara. Penggunaan sulih hormone pascameopause dan 

pemakaian estrogen penguat kandungan juga dapat meningkatkan 

resiko terjadinya kanker payudara (Underwood & Cross, 2010; 

Sjamsuhidayat, 2017). 

 

7. Usia menarche dan menopause 

Wanita yang usia menarche yang lebih dini yaitu dibawah 12 tahun, 

lebih berisiko 3 kali dibandingkan wanita yang usia menarchenya diatas 

12 tahun. Wanita yang mengalami menopause yang lebih lambat yaitu 

55 tahun, meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara sebanyak 2 

kali (Sjamsuhidayat, 2017). 

 

8. Faktor Reproduksi 

Risiko kanker payudara meningkat pada wanita yang baru melahirkan 

bayi aterm pada usia diatas 35 tahun. Risiko kanker juga meingkat pada 

wanita nulipara (Underwood & Cross, 2010; Sjamsuhidayat, 2017).  

 

9. Gaya Hidup 

Gaya hidup seperti obesitas, tidak berolahraga, merokok, dan minum-

minuman beralkohol dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker 

payudara. Pada wanita yang terkena obesitas premenopause dapat 

menurunkan resiko dari kanker payudara, sedangkan wanita yang 

mengalami obesitas pasca menopause justu meningkatkan resiko 

terjadinya kanker serviks. Olahraga rutin selama 4 kali per minggunya 
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menurunkan resiko kanker payudara sebesar 30% dan wanita yang rajin 

berolahraga pascamenopause bersiko lebih rendah terkena kanker 

payudara dibandingkan yang tidak berolahraga. Merokok dan minum-

minuman beralkohol yang berlebihan dapat meningkatakan resiko 

terkena kanker payudara (Sjamsuhidayat, 2017). 

 

10. Lingkungan  

Radiasi yang didapat pada terapi penyakit Limfoma Hodgkin ataupun 

non-Hodkin, dapat meningkatkan resiko dari terjadinya kanker 

payudara. Risiko terjadinya kanker payudara semakin meningkat pada 

saat payudara sedang berkembang atau pada usia dewasa muda 

(Underwood & Cross, 2010; Sjamsuhidayat, 2017). 

 

11. Hipertensi 

Meskipun mekanismenya belum jelas hipertensi diketahui memiliki 

pengaruh terhadap kejadian kanker payudara. penelitian case control 

yang dilakukan di Chili menyebutkan bahwa wanita penderita hipertensi 

4 kali berisiko terkena kanker payudara dibandingkan wanita yang tidak 

menderita hipertensi. Pada penelitian yang dilakukan mendapatkan 

bahwa kemungkinan terjadinya kelainan genetik pada limfosit lebih 

mungkin terjadi pada penderita hipertensi. (Pereira et al., 2012; Jung et 

al., 2013).  
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Angka kejadian kanker payudara pada pasien yang menderita hipertensi 

juga bergantung pada status menopause seseorang. Walaupun sama-

sama mengalami peningkatan risiko dibandingkan pasien kanker 

payudara tanpa hipertensi, pada penderita hipertensi pra-menopause 

riskio terjadinya kanker payudara lebih kecil dibandingkan penderita 

hipertensi pasca-menopause (Jung et al., 2013).  

 

Peningkatan angiotensin II pada hipertensi diyakini dapat menyebabkan 

peningkatan dari reactive oxygen species (ROS) yang nantinya akan 

menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah. Apabila terjadi 

peningkatan dari kadar ROS memungkinkan terjadinya stress oksidatif. 

Stress oksidatif inilah diyakini dapat memicu mutase genetic pada sel. 

Selain itu stress oksidatif juga berperan penting dalam metastasis sel 

tumor, melalui proses angiogenesis. Oksigen radikal menyebabkan 

peningkatan produksi dari angiogen faktor IL-8 dan peningkatan 

vascular endothelial growth factor (VEGF) (Brown & Bicknell, 2001; 

Virdis et al., 2011). 

 

2.2.4 Klasifikasi Kanker Payudara 

Kanker payudara dapat digolongkan menjadi dua yaitu karsinoma non-

invasif atau in-situ dan karsinoma invasif atau infiltratif. Penggolongan 

tersebut berdasarkan ada tidaknya penetrasi membran basal yang berfungsi 

membatasi pertumbuhan (Kumar et al., 2017). 
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1. Karsinoma Non-Invasif 

1. Ductal Carcinoma In Situ 

Ductal Carcinoma In Situ atau DCIS merupakan  jenis kanker 

payudara yang non-invasif. DCIS cenderung mengisi dan 

mendistorsi rongga mirip ductus sedangkan LCIS (Lobular 

Carcinoma in Situ) biasanya akan berkembang tetapi tidak akan 

mengubah sinus atau lobus Morfologi histologis dari DCIS sangat 

beragam, pola morfologinya seringkali bersifat campuran dan 

termasuk padat, komedo, kribiform, papilar, mikropapilar, dan tipe 

menemperl. Pada semua tipe, nekrosis dapat ditemukan. Ekstensi 

DCIS ke ductus laktiferus dan ke dalam kulit yang dari papilla 

mammae dapat menyebabkan penyakit paget puting susu (Kumar et 

al., 2017). 

 

 

  Gambar 4. Carsinoma Ductal In Situ (DCIS) jenis komedo (Kumar et al., 
2017) 
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2. Lobular Carcinoma In Situ 

Lobular Carcinoma in Situ atau LCIS memliki penampilan yang 

seragam atau uniform. Sel-sel yang terlihat memiliki sifat 

monomorfik dengan inti polos, bulat dan terjadi pada kluster 

kohesif renggang di dalam lobules. Vakuola musin intrasel sering 

dijumpai. Tidak seperti DCIS, LCIS jarang berhubungan dengan 

pembentukan kalsifikasi dan umumnya ditemukan secara tidak 

sengaja (Sjamsuhidayat & de Jong, 2017) 

 

         Gambar 5. Lobular Carcinoma In Situ (Kumar, Abbas & Ascter, 2017) 

 

2. Karsinoma Invasif 

1. Karsinoma Duktal Invasif 

Jenis kanker ini berhubungan dengan DCIS dan jarang dengan 

LCIS. Mayoritas kanker adalah jenis ini, sekitar 70-80%. Sebagian 

besar karsinoma ductal memberikan kesan desmoplastic yang 

menggantikan jaringan lemak payudara normal dan membentuk 
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massa keras yang bisa diraba. Penampilan mikroskopik nya sangat 

heterogen, berkisar dari tumor dengan pembentukan tubuli yang 

berkembang sempurna dengan inti derajat rendah hingga tumor 

yang terdiri dari lembaran sel anaplastik (Kumar et al., 2017). 

 

2. Karsinoma Lobular Invasif 

Sel kanker jenis ini identic dengan sel pada LCIS, dan dua pertiga 

kasus berhubungan dengan LCIS. Tampak penampilan 

mikroskopisnya berupa sel yang menginvasi secara individu ke 

dalam stroma dan sering tersusun dalam untai atau rantai yang 

terpisah. Karsinoma lobular invasive berbeda dengan jenis kanker 

payudara lain dalam hal metastasis, tumor ini sering menyebar je 

cairan serebrospinal, permukaan serosum, saluran cerna, ovarium, 

uterus, dan sumsum tulang (Kumar et al., 2017) 

 

3. Karsinoma dengan Peradangan 

Karsinoma jenis ini menginvasi rongga limfatik kulit, akibat 

hambatan saluran ini lah yang mengakibatkan edema dan 

penampilan klinis peradangan. Tampilan klinisnya berupa payudara 

yang membesar, bengkak, payudara dengan eritema, biasanya tanpa 

massa yang dapat diraba. Jenis karsinoma ini biasanya 

berdeferensiasi buruk dan bersifat infiltrative difus (Kumar et al., 

2017). 
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4. Karsinoma Meduler 

Karsinoma meduler merupakan subtipe yang jarang dijumpai dan 

jumlahnya kurang dari 1% dari seluruh kanker payudara. Kanker ini 

terdiri dari lembaran-lembaran sel anaplastik yang besar dengan 

perbatasan yang saling mendesak dan berbatas tegas (Kumar et al., 

2017). 

 

5. Karsinoma Koloid (Musinosum) 

Karsinoma jenis ini jarang dijumpai, sama seperti karsinoma 

meduler. Tumor ini memproduksi musin ekstraseluler yang banyak, 

yang membelah stroma sekitarnya dan penampilan klinisnya 

hampir sama dengan karsinoma meduler (Kumar et al., 2017). 

 

6. Karsinoma Tubuler 

Karsinoma jenis ini menyumbang 10% darit total semua jenis 

karsinoma invasive dengan ukuran kurang dari 1 cm dan ditemukan 

pada penapisan dengan mamografi. Pada pemeriksaan mikroskopis 

karsinoma jenis ini terdiri dari tubulus yang berbentuk sempurna 

dengan inti derajat rendah (Kumar et al., 2017). 
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2.2.5 Diagnosis Kanker Payudara 

A. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik 

Pada anamnesis payudara perlu ditanyakan mengenai keluhan utama 

pada pasien, keluhan utama yang biasanya dirasakan pada pasien 

penderita kanker payudara yaitu: 

• Benjolan di payudara 

• Kecepatan tumbuh dengan atau tanpa ada rasa sakit 

• Nipple discharge, retraksi putting susu, dan krusta 

• Kelainan kulita, dimpling, peau d’orange, dan ulserasi 

• Benjolan ketiak dan edema pada lengan (Kemenkes RI, 2014). 

 

Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan status lokalis, regionalis, dan 

sistemik. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis yaitu inspeksi 

dan palpasi. Biasanya pemeriksaan fisik dimulai dengan menilai status 

generalis untuk mencari kemungkinan adanya metastase dan atau 

kelainan medis sekunder.  Selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk 

menilai status lokalis dan regionalis. Inspeksi pada pasien dilakukan 

pada posisi duduk dengan tangan pasien berada dikedua pinggang, 

tujuan inspeksi untuk melihat tanda-tanda tumor primer dan 

kemungkinan adanya metastase ke kelenjar getah bening. Palpasi pada 

pasien dilakukan dalam posisi terlentang, tangan di atas kepala, dan 

punggung diganjal bantal, tujuan palpasi yaitu untuk melihat status 

generalis dan status lokalis (Kemenkes RI, 2014). 
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B. Pemeriksaan Penunjang 

a. Mammografi Payudara 

Mammografi merupakan pemeriksaan penunjang dengan metode 

pencitraan menggunakan sinar X pada jaringan payudara yang 

dikompresi. Mamografi bertujuan untuk skrinning kanker 

payudara, diagnosis kanker payudara, dan kontrol dalam 

pengobatan. Metode ini dikerjakan pada saat hari ke 7-10 pasca 

menstruasi dan pada pasien berusia diatas 35 tahun. (Kemenkes RI, 

2014).  

 

b. USG Payudara 

USG payudara umumnya dilakukan untuk membedakan antara 

kistik dan lesi pada, namun dapat juga sebagai pertanda karsinoma. 

Metode ultrasonografi dapat menunjukkan massa tidak teratur 

dalam kista pada kasus intrakistik karsinoma yang langka (Mcphee 

& Papadakis, 2012).  

 

c. Biopsi 

Diagnosis dari kanker payudara sangat bergantung pada 

pemeriksaan sel atau jaringan yang diambil dengan menggunakan 

metode biopsi. Pemeriksaan histopatologi merupakan baku emas 

atau gold standard untuk menentukan ganas atau jinaknya suatu 

jaringan. Cara pengambilan jaringan dengan metode biopsi dapat 

menggunakan metode biopsy jarum halus, biopsi apus, dan biopsi 
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terbuka. Biopsi jarum halus atau FNAB adalah metode 

pengambilan menggunakan jarum kecil dan memeriksanya secara 

sitologi. Core biopsy dilakukan dengan menggunakan jarum khusus 

no G12-16 dan menggunakan alat khusus. Prosedur core biopsy 

biasanya dilakukan pada massa yang teraba pada saat pemeriksaan 

fisik dan yang terlihat pada pemeriksaan mammografi. Biopsi 

terbuka menggunakan pisau bedah untuk mengambil sebagian atau 

seluruh tumor baik menggunakan bius local ataupun bius umum 

(Mcphee & Papadakis, 2012; Kemenkes RI, 2014). 

 

2.2.6 Derajat Histopatologi Kanker Payudara 

Sistem penerapan derajat histopatologi pada kanker payudara meliputi 

penilaian terhadap pembentukan tubulus, derajat inti, dan jumlah atau laju 

mitosis. Terdapat tiga klasifikasi derajat yaitu derajat 1 yang berdeferensiasi 

baik, derajat 2 yang berdeferensiasi sedang, dan derajat 3 yang 

berdeferensiasi buruk. Derajat histopatologis menentukan prognosi dari 

seorang penderita kanker payudara (Kumar et al., 2017). 

 

Menurut American Joint Committee on Cancer penilaian menggunakan 

Nottingham combined histologic grade yang dimodifikasi dari sistem 

grading Scarff-Bloom-Richardson (SBR) merupakan metode penilaian 

yang direkomendasikan. Penilaian suatu derajat kanker pada metode ini 

ditentukan dari morfologi sel atau jaringan kanker tersebut, meliputi 3 

kategori yaitu, formasi tubulus, derajat inti atau nucleus, dan jumlah mitosis. 
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Setiap morfologi diberikan penilaian dari 1 (baik) sampai 3 (buruk) yang 

lalu ditotalkan dari ketiga kategori tersebut, 3-5 poin menunjukkan derajat 

1, 6-7 poin menunjukkan grade 2, dan 8-9 poin menunjukkan derajat 3. 

Tabel 1. Derajat Histopatologi Kanker Payudara 
Derajat Definisi  
GX Derajat histopatologi tidak dapat didefinisikan 
G1 Derajat histologi baik, nilai SBR 3-5 poin 
G2 Derajat histologi sedang, nilai SBR 6-7 poin 
G3 Derajat histologi buruk, nilai SBR 8-9 poin 

(sumber: AJCC, 2018) 

 

Pada kanker payudara tipe Ductal Carcinoma in situ menggunakan derajat 

nuclear, derajat nuclear dijelaskan pada tabel: 

Tabel 2. Derajat penilaian pada Ductal Carcinoma in Situ 
Derajat Definisi  
GX Derajat histopatologi tidak dapat didefinisikan 
G1 Derajat nuklear rendah 
G2 Derajat nuklear sedang 
G3 Derajat nuklear tinggi 

(sumber: AJCC, 2018) 

 

2.2.7 Stadium Kanker Payudara 

Stadium kanker payudara ditentukan berdasarkan TNM menurut American 

Join Committee on Cancer, yang meliputi kategori tumor (T), Kelenjar 

getah bening regional (N), dan Metastasis (M). 
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Tabel 3. Definisi dari tumor primer (T) secara klinis dan patologi 
Kategori T Kriteria 
TX Tumor primer tidak dapat diperiksa 
T0 Tidak ada bukti adanya tumor primer 

Tis Ductal Carcinoma in Situ 
Tis (Paget) Penyakit paget pada puting payudara tanpa tumor 

T1 Tumor ≤20mm pada dimensi terbesar 
T1mi Tumor ≤1mm pada dimensi terbesar 
T1a Tumor >1mm tetapi tidak lebih dari 0,5 mm pada dimensi terbesar 

T1b Tumor >5mm tetapi tidak lebih dari 10 mm pada dimensi terbesar 
T1c Tumor >10mm tetapi tidak lebih dari 20 mm pada dimensi terbesar 

T2 Tumor >20mm tetapi tidak lebih dari 50 mm pada dimensi terbesar 
T3 Tumor >50mm pada dimensi terbesar 
T4 Tumor dengan ukuran apapun dengan ektensi ke dinding dada atau 

kulit 
T4a Ekstensi ke dinding dada, tidak termasuk otot pectoralis 
T4b Ulkus atau edema (peau d’orange) atau satelit nodul 
T4c T4a dan T4b terlihat 
T4d Inflammatory carcinoma 

(sumber: AJCC, 2018)  

 
Tabel 4. Definisi kelenjar getah bening regional (N) berdasarkan klinis 

Kategori cN   Kriteria cN 
pNX KGB tidak dapat dinilai  
pN0 Tidak terdapat metastasis regional 
pN1 Metastasis pada KGB aksila ipsilateral level 1 dan 2 
pN2 Metastasis pada KGB aksila ipsilateral level 1 dan 2 yang secara 

klinis terfiksir atau matted. Atau KGB mammaria internal. 
pN2a Metastasis KGB axilla ipsilateral yang terfiksasi satu sama lain atau 

pada struktur lainnya. 
pN2b Metastasis hanya pada KGB mamaria internal tanpa metatstasi KGB 

axilla 
pN3 Metastasis pada KGB infraclavicula (level 3) dengan atau tanpa level 

1, 2 metastasis KGB axilla. Atau metastasis level 1, 2 pada KGB 
mammaria internal ipsilateral. Atau metastasis KGB supraclavicular 
ipsilateral. 

pN3a Metastasis pada KGB infraclavicula ipsilateral 
pN3b Metastasis pada KGB mamaria internal dan axilla 
pN3c Metastasis pada KGB supraclavicul ipsilateral 

(sumber: AJCC, 2018)  
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Tabel 5. Definisi kelenjar getah bening regional (N) berdasarkan klinis 
Kategori pN Kriteria pN 
pNX KGB regional tidak dapat didefinisikan 
pN0 Tidak terdapat metastasis KGB atau hanya ITC (sel maligna yang 

ukurannya kurang dari 0,2mm) 
pN1 Mikrosmetastasis, atau metastasai pada 1-3 KGB di axilla, atau 

tanpa adanya mikro atau makro metastasis di KGB mamaria 
internal menggunakan sentinel lymph node biopsy 

pN1mi Mikrometastasis (kurang lebih 200 sel, berukuran 0,2 mm sampai 2 
mm) 

pN1a  Metastasis di 1-3 KGB axilla 
pN1b Metastasis pada KGB mamaria internal ipsilateral, selain ITC 
pN1c Gabungan pN1a dan pN1b 

pN2 Metastasi pada 4-9 KGB axilla, atau positif pada KGB mamaria 
internal ipsilateral dengan metode pencitraan. 

pN2a Metastasi pada 4-9 KGB axilla 
pN2b Metastasis pada KGB mamaria internal 

pN3 Metastasis pada 10 atau lebih KGB di axilla, atau metastasis ke 
KGB infraclavicula, atau metastasis di KGB supraclavicular  

pN3a Metastasis pada 10 atau lebih KGB di axilla, atau metastasis ke 
KGB infraclavicula 

pN3b pN1a atau pN2a dan juga cN2b, atau pN2a dengan pN1b 
pN3c Metastasis di KGB supraclavicular 

(sumber: AJCC, 2018)  

 

Tabel 6. Definisi metastasis jauh 
Kategori M Kriteria M 
M0 Tidak terdapat bukti metastasis jauh 
cM1 Metastasis jauh terdeteksi dengan pemeriksaan klinis dan radiografi 
pM1 Metastasis jauh yang terbukti yang terbukti dengan pemeriksaan 

histologi 
(sumber: AJCC, 2018)  

 

Dari semua kategori TNM lalu dikelompokkan dalam stadium masing-

masing, yang dijabarkan pada tabel 7. 
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Tabel 7. Pengelompokkan Stadium 
Stadium T N M 
0 Tis N0 M0 
IA T1 N0 M0 
IB T0 N1mi M0 
IB T1 N1mi M0 
IIA T0 N1 M0 
IIA T1 N1 M0 
IIA T2 N0 M0 
IIB T2 N1 M0 
IIB T3 N0 M0 
IIIA T0 N2 M0 
IIIA T1 N2 M0 
IIIA T2 N2 M0 
IIIA T3 N1 M0 
IIIA T3 N2 M0 
IIIB T4 N0 M0 
VIIIB T4 N1 M0 
IIIB T4 N2 M0 
IIIC Semua T N3 M0 
IV Semua T Semua N M1 

(Sumber: AJCC, 2018) 

 
 
2.2.8 Prognosis Kanker Payudara 

Stadium dari kanker payudara merupakan patokan dari indikasi prognosis 

pada penderita kanker. Status nodus limfe di axilla merupakan faktor 

pertanda prognosis yang terbaik dan berkorelasi dengan tingkat hidup pada 

semua ukuran tumor. Harapan hidup dari pasien penderita kanker payudara 

dapat ditentukan dengan stadium TNM (Mcphee & Papadakis, 2012). Tabel 

persentase harapan hidup pasien kanker payudara terhadap stadium TNM 

disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 8. Pesentase harapan hidup pasien kanker payudara terhadap stadium 
TNM 

Stadium TNM Harapan Hidup Lima 
Tahun 

Harapan Hidup Sepuluh 
Tahun 

0 95% 90% 
I 85% 70% 
IIA 70% 50% 
IIB 60% 40% 
IIIA 55% 30% 
IIIB 30% 20% 
IV 5-10% 2% 
Semua stadium 65% 30% 

Sumber: (Mcphee & Papadakis, 2012) 

 

2.3 Kerangka Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, faktor yang dapat meningkatkan risiko 

terjadinya kanker payudara antara lain jenis kelamin, usia, faktor genetik, 

reproduksi, hormonal, gaya hidup, dan lingkungan. Risiko terjadinya kanker 

meningkat seiring bertambahnya usia. Usia diatas 50 tahun lebih berisiko 

terkena kanker payudara dimana pada usia tersebut terdapat peningkatan 

hormonal yang nantinya akan mencetuskan terjadinya kanker, tetapi wanita 

yang berusi kurang dari 35 tahun memiliki prognosis yang lebih buruk 

(Fredholm et al., 2009; Ban & Godellas., 2014).   

 

Hipertensi diduga menyebabkan terjadinya kelainan pada sel. Wanita yang 

terkena hipertensi berisiko lebih untuk terkena kanker payudara, dimana 

peningkatan angiotensin II pada hipertensi dapat meningkatkan ROS yang 

nantinya akan memicu terjadinya stress oksidatif yang merupakan pencetus dari 

mutase sel yang menyebabkan kanker (Brown & Bicknell, 2001).
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Keterangan:  

: Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 

Gambar 6. Kerangka Teori
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2.4 Kerangka Konsep  

 
       (Variabel Dependen)             (Variabel Independen) 

 

 
 

Gambar 7. Kerangka Konsep 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 
 
1) Terdapat hubungan antara usia penderita dengan kejadian kanker payudara 

di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 

2) Terdapat hubungan antara hipertensi pada penderita dengan kejadian kanker 

payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kejadian kanker 
payudara 

Usia  

Hipertensi 



 
 
 
 
 
 

BAB 3  
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 
 
3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan 

case  control, dimana metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh faktor risiko untuk mempengaruhi terjadinya penyakit. Pada 

penelitian ini faktor risiko yang diteliti yaitu hipertensi dan usia, dan untuk 

penyakit yang diteliti yaitu kanker payudara (Notoatmodjo, 2015).  

 

Keuntungan menggunakan metode case control yaitu dalam keadaan tertentu, 

yakni pada kasus penyakit yang jarang ditemukan, desain kasus-kontrol 

merupakan satu-satunya  yang mungkin dalam mencari hubungan sebab-akibat 

(Sastroasmoro, 2016). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.2.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di bagian Rekam Medis Rumah Sakit Umum 

Daerah Abdul Moelok Bandar Lampung. 
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3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2018. 

 

3.3 Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah data kasus pasien penderita kanker 

payudara yang memenuhi kriteria inklusi yang teregistrasi di rekam medis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeleok Bandar Lampung pada periode 

2017-2018.  

 

3.4 Sampel Penelitian  

Sampel penelitian pada penelitian ini yaitu seluruh populasi yang sesuai dengan 

kriteria inklusi. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan 

metode consecutive sampling, consecutive sampling, yaitu  dimana semua 

subjek yang datang berurutan dan memenuhi kriteria penelitian dimasukkan ke 

dalam penelitian hingga jumlah sampel terpenuhi (Sastroasmoro, 2016). 

 

 

Keterangan : 

 n1 = Besar sampel kasus 

 n2  = Besar sampel control 

Z! = Derivat baku alfa dengan tingkat kemaknaan 95%, hipotesis dua     

arah sehingga Z! = 1,96 
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Z" = Derivat baku alfa dengan kekuatan uji penelitian sebesar 80%                  

sehingga Z" = 0,842 

P = Proporsi total = (P1 + P2)/2 

P1 = Proporsi pada kasus yaitu, 0,59  

P2 = Proporsi pada kelompok control yaitu, 0,2 (Rianti et al.,  2012). 

Q = 1-P 

Q1 = 1-P1 

Q2 `= 1-P2 

OR = Odd Ratio 

 

Penelitian ini menggunanakan perbandingan 1 : 1 untuk sampel kontrol dan sampel 

kasus. Berdasarkan rumus sampel pada penelitian ini didapatkan besar sampel 

minimal sebanyak 24 sampel kontrol dan 24 sampel kasus yang mencakup semua 

kriteria inklusi.  

 

3.4.1 Kriteria Kelompok Kasus 

Kriteria inklusi pada kelompok kasus pada penelitian ini adalah: 

a. Pasien yang terdiagnosis menderita kanker payudara. 

b. Pasien yang memilik catatan usia dan data tekanan darah yang 

tercantum di data rekam medis. 

 

Kriteria eksklusi pada kelompok kasus pada penelitian ini adalah: 

a. Pasien dengan status rekam medik hilang atau tidak lengkap. 

b. Pasien yang tidak terdiagnosis kanker payudara 
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3.4.2 Kriteria Kelompok Kontrol 

Kriteria inklusi pada kelompok kontrol pada penelitian ini adalah: 

a. Pasien yang memiliki catatan usia dan data tekanan darah yang 

tercantum di data rekam medis. 

 
Kriteria eksklusi pada kelompok kontrol pada penelitian ini adalah: 

a. Pasien dengan status rekam medik hilang atau tidak lengkap 

b. Pasien yang menderita kanker payudara. 

 

3.5 Identifikasi Variabel  

3.5.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pasien yang memiliki catatan 

tekanan darah dan usia ketika didiagnosis kanker payudara. 

 
3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kanker payudara. 
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3.6 Definisi Operasional  

Definisi operasional pada penelitian ini disajikan pada tabel 9. 
 

Tabel 9. Definisi Operasional Variabel 
Variabel 
 

Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Usia Usia biologis pasien 
saat didiagnosis 
menderita kanker 
payudara. 
 

Rekam 
medis 

1 =  ≥50 tahun 
 
2 =  <50 tahun 
(Rianti et al., 
2012) 

 

Ordinal 

Hipertensi Keadaan dimana 
tekanan sistolik darah ≥ 
140mmHg dan / atau 
diastolic ≥ 90 mmHg 
(WHO, 2013) 
 

Rekam 
medis 

1 = Hipertensi 
(tekanan sistolik 
darah ≥ 
140mmHg dan / 
atau diastolic ≥ 90 
mmHg) 
 
3 = Tidak 

Hipertensi 
(tekanan 
sistolik darah 
< 140mmHg 
dan / atau 
diastolic < 90 
mmHg). 
(WHO, 2013) 
 

Ordinal 

Kanker 
Payudara 

tumor ganas atau 
karsinoma yang berada 
didalam jaringan 
payudara. 

Rekam 
medis 

1 = Terdiagnosis 
secara PA 
menderita kanker 
payudara. 
 
2 = Tidak 
terdiagnosis 
secara PA 
menderita kanker 
payudara. 
 
 

Nominal 
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3.7 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian diasajikan pada gambar 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Alur Penelitian 

 

3.8 Pengolahan Data  

Setelah dilakukan pengumpulan data di bagian Rekam Medik Rumah Sakit 

Abdul Moelok, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan program 

computer yang selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing 

Kegiatan ini untuk mengecek kembali data yang telah dikumpulkan untuk 

mengetahui data sudah lengkap. 

 

 

Persiapan Penelitian 

Pengurusan Izin Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian 

Pengolahan data 

Analisa data 

Pengambilan data dari rekam medik sesuai dengan kriteria inklusi di bagian 
Rekam Medik RSUD Abdul Moeloek 
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b. Coding 

Mengubah data yang terkumpul kedalam bentuk kode untuk memudahkan 

dalam memasukkan data. 

c. Data Entry 

Memasukan data kedalam komputer 

d. Cleaning 

Pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan. (Notoatmodjo, 2015) 

 
3.9 Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis univariat dan analis bivariat yang 

dianalasis menggunakan software komputer. 

3.9.1 Analisis Univariat  

Analisis Univariat yaitu menganalisa terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari hasil 

variabel (Notoatmodjo, 2015). 

 

3.9.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk membandingkan perbedaan atau 

persamaan dari dua variabel. Uji statistic yang digunakan yaitu uji 

parametric Chi-square. Apabila syarat uji Chi-square tidak terpenuhi maka 

uji alternative yang digunakan yaitu dengan uji Fisher/uji Kolmorgorov 

Smirnov (Notoatmodjo, 2015). 

 

Pengujian perhitungan kemaknaan digunakan batas yaitu <0,05, yang 

berarti apabila nilai p ≦ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Apabila 
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nilai p > 0,05 maka Ho diterima dan Ha diterima. Ho ditolak dan Ha 

diterima menandakan terdapat hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, dan sebaliknya apabila Ho diterima dan Ha ditolak 

menandakan tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen.  

 

Setelah itu dilakukan pengukuran nilai besar Odd Ratio paparan terhadap 

kasus yang dibentuk dalam tabel 2x2. Besarnya nilai odd ratio ditentukan 

dengan rumus ad/bc, dimana penelitian ini menggunakan nilai convidence 

interval yaitu 95%. 

a. Bila OR >1 CI 95 % tidak mencakup nilai 1, menunjukkan bahwa faktor 

yang diteliti merupakan faktor risiko. 

b. Bila OR >1 CI 95 % mencakup nilai 1, menunjukkan bahwa faktor yang 

diteliti bukan merupakan faktor risiko. 

c. Bila OR < 1 CI 95% tidak mencakup nilai 1, menunjukkan bahwa faktor 

yang diteliti merupakan faktor protektif. 

 

3.9.3 Analisis Multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara lebih 

dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis 

multivariate pada penelitian ini menggunkan regresi logistik dengan 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan variabel yang dimasukkan 

adalah variabel yang mempunyai nilai p < 0,25.  
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3.10 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung dengan nomor surat persetujuan etik 

3535/UN26.18/PP.05.02.00/2018. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut.  

1. Terdapat hubungan antara usia penderita dengan angka kejadian kanker 

payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.  

2. Tidak terdapat hubungan antara hipertensi dengan angka kejadian kanker 

payudara di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut.  

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan 

mengkelompokan berdasarkan kelompok derajat dari hipertensi untuk 

mengetahui kemungkinan terbesar terjadinya kanker payudara. 

2. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel 

yang lebih besar dan bervariasi tentang penelitian ini. 



 

 

49 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitan dengan menggunakan 

variabel lain untuk mengetahui faktor risiko lain dari kejadian kanker 

payudara.  
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