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ABSTRAK
 

Nama                   : Sri Yulianti. AS

Nim                     : 70300106059

Jurusan                : Keperawatan

Judul                    :  Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kanker Payudara di RSUP DR. 
Wahidin Sudirohusodo Makassar

Pembimbing        :  Alfi Syahar dan Hasnah

Kanker merupakan buah dari perubahan sel yang mengalami pertumbuhan tidak normal dan 
tidak  terkontrol. Kanker  payudara  termasuk  diantara  penyakit  kanker  yang  paling  banyak 
diperbincangkan  karena  keganasannya  yang  seringkali  berakhir  dengan  kematian dan  merupakan 
insidens  tertinggi  kedua  di  Indonesia  dan  terdapat  kecendrungan  dari  tahun  ke  tahun insiden  ini  
meningkat. Tujuan penelitian  adalah  diketahuinya  faktor-faktor  yang berhubungan dengan kejadian 
Kanker  Payudara.

Metode penelitian : jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pendekatan yang 
digunakan adalah cross sectional. Populasi data peneliti berjumlah 50 responden. Sampel adalah total 
sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data dengan uji Chi Square.

Hasil  penelitian  ada  hubungan  antara  pengetahuan  tentang  gizi  dengan  kanker  payudara 
dengan nilai p = 0,031. Ada hubungan antara pendidikan dengan kanker payudara dengan nilai p = 
0,019. Ada hubungan antara pendapatan dengan kanker payudara dengan nilai p = 0,019.

Kesimpulan :  ada hubungan antara pengetahuan tentang gizi,  pendidikan,  dan pendapatan 
terhadap kanker payudara. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka perlu adanya usaha untuk memasyarakatkan program 
SADARI  (pemeriksaan  payudara  sendiri)  sebagai  suatu  langkah  preventif  atau  usaha  deteksi  dini 
kanker payudara.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang 

Kanker merupakan buah dari perubahan sel yang mengalami pertumbuhan tidak normal dan 

tidak terkontrol, peningkatan jumlah sel tidak normal umumnya membentuk benjolan di sebut 

tumor/kanker, namun tidak semua tumor bersifat kanker, tumor yang bersifat kanker di sebut tumor 

ganas, sedangkan yang bukan kanker disebut tumor jinak. Tumor jinak biasanya merupakan 

gumpalan lemak yang terbentuk dalam satu  wadah yang menyerupai kantong, sel tumor jinak tak 

menyebar ke bagian lain tubuh penderita.

Kanker payudara bukan penyakit menular, tetapi merupakan salah satu penyakit 

“menakutkan” bagi kaum wanita masalah infeksi akibat kanker merupakan masalah utama dan 

penderita cenderung meningkat. Kanker payudara termasuk kanker yang paling banyak 

diperbincangkan karena keganasannya yang sering kali berakhir dengan kematian. Kanker 

payudara akan memperlihatkan kekhasannya dalam menyerang penderitanya, keganasan kanker ini 

ditunjukkannya dengan menyerang sel – sel normal sekitarnya terutama sel – sel yang lemah. 

Untuk menurunkan angka penderita kanker payudara, diperlukan kerja sama terkait antara 

departemen kesehatan atau yayasan – yayasan yang bergerak di bidang kesehatan untuk 

menanggulangi kanker payudara, antara lain: Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ) dengan 

rumah sakit kanker Dermais. (Eni Setiati, 2009 : 41).

Menurut WHO delapan sampai dengan sembilan persen wanita akan mengalami kanker 

payudara. Ini menjadikan kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak ditemui pada 

wanita. Setiap tahun lebih dari 250.000 kasus baru kanker payudara terdiagnosa di Eropa dan 

kurang lebih 175.000 di Amerika serikat. Masih menurut WHO,  tahun 2000 di perkirakan 1.2 juta 

wanita terdiagnosis kanker payudara dan lebih dari 700.000 meninggal karenanya. Belum ada data 



statistik yang akurat di Indonesia namun data yang terkumpul di RS menunjukkan penyebab utama 

kematian pada wanita akibat kanker.

Kanker payudara merupakan kanker dengan insiden tertinggi kedua di Indonesia dan terdapat 

kecenderungan  dari tahun ke tahun insiden ini meningkat. Dari data tahun 2006, disebutkan dua 

penyakit kanker tertinggi di Indonesia adalah kanker payudara (8.328 kasus) dan kanker  leher 

rahim (4.649 kasus). Berdasarkan “Pathological Based Registration” kanker payudara mempunyai 

insiden relatif 11.5 persen diperkirakan di Indonesia mempunyai inseiden minimal. 20.000 kasus 

baru pertahun dengan kenyataan bahwa lebih dari 50 persen kasus berada dalam stadium lanjut 

(SIRS, 2007 Ditjen Yamedik Depkes).

Untuk melaksanakan program penapisan kanker leher rahim dan kanker payudara di 

Indonesia, departemen kesehatan bersama profesi terkait pada akhir 2006 telah menyelenggarakan 

pilot proyek deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara di enam kabupaten yaitu: Deli 

serdang (Sumatera utara), Gresik (Jawa timur), Kebumen (Jawa tengah), Gunung kidul (DI 

Yogyakarta), Karawang (Jawa barat), dan Gowa (Sulawesi selatan) (Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Selatan, 2009).

Jumlah penderita kanker payudara di RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO Makassar, 

pada tahun 2009 sebesar 375 kasus, kasus baru terdiri dari 128 sedangkan kasus lama terdiri dari 

247, yang terdiri dari 373 orang pasien perempuan sedangkan dua orang laki – laki yang sedang 

rawat jalan.Sedangkan rawat inap sebesar 532 kasus,kasus baru terdiri dari 92 sedangkan kasus 

lama 440 yang terdiri dari 528 orang pasien perempuan sedangkan tiga orang laki-laki. Hal ini 

meningkat dari jumlah pasien rawat jalan pada tahun 2008 sedangkan rawat inap menurun dari 

jumlah pasien rawat inap pada tahun 2008 . Di mana pada tahun 2008 jumlah pasien rawat jalan 

sebesar 1.355 kasus, kasus baru terdiri dari 94 sedangkan kasus lama terdiri dari 1261,  yang terdiri 

dari 1.351 orang pasien perempuan sedangkan empat orang pasien laki – laki. Sementara jumlah 

pasien rawat inap pada tahun 2008 sebesar 383 kasus,kasus baru terdiri dari 141 sedangkan kasus 



lama terdiri dari 243, yang terdiri dari 383 orang wanita sedangkan satu orang laki – laki total 384 

orang pasien rawat inap, sementara di tahun 2009 jumlah pasien rawat inap meningkat dari 532 

orang pasien pada tahun 2008 menurun menjadi 384 orang yang terdiri dari 383 orang pasien 

perempuan sedangakan satu orang laki-laki.

Payudara bukan penyakit menular tetapi merupakan salah satu penyakit “menakutkan” bagi 

kaum wanita masalah infeksi akibat kanker merupakan masalah utama dan penderitanya cenderung 

meningkat. Untuk menurunkan angka penderita kanker payudara. Diperlukan kerjasama terkait 

antara departemen kesehatan ataupun yayasan yang bergerak di bidang kesehatan untuk 

menanggulangi masalah kanker payudara. Faktor penyebab dari tumor ganas umumnya belum 

diketahui secara pasti. Khusus untuk kanker payudara di duga kemungkinan disebabkan oleh faktor 

genetik dan hormonal (endogen dan eksogen), virus dan bakteri, sedangkan gaya hidup biasanya di 

sebabkan oleh pengetahuan tentang gizi, pendidikan, serta pendapatan. 

Mengacu dari uraian terdahulu gaya hidup merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

kanker payudara seperti pengetahuan tentang gizi, pendidikan, serta pendapatan, sebagaimana 

dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi : 

ما رأه المسلمون حسنا فهو عندا ا حسن

Artinya:

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.” 
(Djazuli dan Aen, 1997 : 119)

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam 

adalah baik menurut Allah; karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan 

menimbulkan kesulitan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:



Terjemahannya: 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan 
minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berlebih-lebihan. (Q.S. al. A’raaf/7 : 31)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dituntut untuk menggunakan pakaian yang bagus serta 

rapi dalam menjalankan ibadah serta aktivitas sehari-hari. Di samping itu, kita juga dianjurkan 

untuk mengkonsumsi makanan dan minuman secara tidak berlebih-lebihan sebab dengan 

mengkonsumsi makanan yang berlebihan kita adalah bahagian orang yang tidak mensyukuri apa 

yang kita miliki. 

Seiring dengan bertambah usia resiko terjadinya kanker payudara juga akan meningkat. 

Resiko terjadinya kanker payudara pada wanita berumur kurang dari 30 tahun, cenderung lebih 

rendah di bandingkan pada usia lebih dari 40 tahun. Tetapi apabila kurang dari 40 tahun menderita 

kanker payudara tingkat keganasannya cenderung lebih tinggi dibandingkan penderita kanker 

payudara lebih dari 40 tahun. Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara. Keluarga 

itu/ayah akan memiliki resiko yang sama. Hal ini di sebabkan karena setengah gen berasal dari ibu 

dan setengah gen berasal dari ayah. Tetapi seorang laki-laki dengan abnormalitas gen, kanker 

payudara kemungkinan kurang untuk mengembangkan dibandingkan dengan wanita yang 

memiliki gen yang mirip. Pada usia menarke (mensturasi pertama) sebelum usia 12 tahun dan pada 

usia menopause setelah usia 55 tahun serta kehamilan pertama. Setelah usia 30 tahun atau belum 

pernah hamil, mempunyai resiko lebih besar untuk menderita kanker payudara (Depkes, 2009). 

Mengingat kenyataan lebih dari 50 persen kasus berada dalam stadium lanjut. Maka 

diperlukan upaya untuk mengetahui tatacara untuk penanganan kanker payudara itu sendiri mulai 



dari deteksi dini, diagnostik terapi dan rehabilitas serta follow up, serta yang tidak kalah penting 

adalah mengetahui hubungan gaya hidup dengan resiko kanker payudara. (Susukolostrum, 2008).

Berdasarkan data di atas maka peneliti terdorong untuk menjadi lebih jauh meneliti faktor – 

faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan terjadinya kanker payudara 

di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar ”?

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara. 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya hubungan pengetahuan tentang gizi dengan kejadian kanker payudara.

b. Diketahuinya hubungan pendidikan dengan kejadian kanker payudara. 

c. Diketahuinya hubungan pendapatan  dengan kejadian kanker  payudara.   

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat penelitian diharapkan menjadi sumber informasi mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian kanker payudara. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi 

acuan bagi peneliti berikutnya. 

3. Bagi peneliti sendiri merupakan pengalaman berharga dalam rangka menyeberluas wawasan 

pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kanker Payudara

1. Defenisi

Kanker adalah penyakit umum, satu dari tiga orang bisa diduga terdiagnosa salah satu jenis 

kanker semasa hidupnya kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan 

payudara. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak maupun 

jaringan ikat pada payudara (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).

Karsinoma mamma atau Kanker Payudara adalah keganasan yang berasal dari parenkim. 

Penyakit ini oleh WHO dimasukkan dalam International Classification Of Disease(ICD)  

(Manjoer, A. dkk, 2000).

Kanker payudara mempunyai andil terbesar dalam kematian wanita di Indonesia karena 

kanker-kanker maligna. Insidensi karsinoma payudara di kebanyakan Negara berkembang 11,5 

persen tiap tahun, sehingga mulai tahun 2006 kira-kira 20.000 penderita baru tiap tahun. Setiap 

wanita Indonesia, selama hidupnya mendapat kanker payudara . Kematian karena karsinoma 

payudara berkat perbaikan diagnostic dan terapi, meskipun insidennya meningkat, tetap tidak 

berubah. Tetapi untuk wanita pada umur 35 sampai dengan 50 tahun kanker payudara 

merupakan penyebab kematian yang terpenting. Terobosan terakhir dalam penelitian molecular 

genetik memungkinkan sekarang wanita dalam risiko genetik yang meningkat dapat 

diidentifikasi baru dengan kemungkinan penyembuhan dengan pasti. Diagnostik dini dengan 

skirining mamografik membantu pengenalan penyakit ini pada stadium dini. Perkembangan 

dala kemoterapi dan radioterapi, kebanyakan dalam kombinasi dengan pembedahan, merupakan 

terapi baru dengan kemungkinan penyembuhan yang lebih besar (C. J. H. Van De Velde. dkk, 

2006). 



Terminologi karsinoma/kanker payudara berimplikasi pada karsinoma yang tumbuh di 

dalam struktur saluran dan kelenjar payudara. Saat ini, sekitar satu sampai sepuluh wanita 

menderita kanker payudara selama masa haidnya, dan kanker payudara menyebabkan kematian 

akibat kanker sebesar 20 persen  pada wanita (Stanley L. Robins, Ramzi S. Cotran, Vinay 

Kumar, 1999). 

Penyebab pasti kanker payudara tidak diketahui meskipun demikian, riset 

mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko pada individu tertentu: Umur 

penderita, usia makin bertambah, keluarga yang memiliki riwayat penyakit serupa (Stanley L. 

Robins, Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar, 1999). 

Payudara terletak antara kosta III - VII serta terbentang dari linea parasternalis sampai 

linea aksilaris anterior dan media. Payudara terbentuk dari komponen muskularis dan lemak. 

Bagian masenkim payudara terutama menempati fascia pektoralis dan serratus anterior. Setiap 

kelenjar payudara terdiri dari 15 sampai dengan 20 lobus, dimana setiap lobus terbagi menjadi 

dua lobuli dan acini. Dari tiap lobus,dimana setiap lobus terbagi menjadi dua lobuli dan acini. 

Dari tiap lobus terdapat satu durtus yang berjalan melalui jaringan payudara dan selanjutnya 

bermuara Re dalam sinus laktiferus yang berakhir pada papilla mamma (Sjamsudihajat, R. dRR, 

1997). 

2. Jenis-Jenis Kanker Payudara

Beberapa jenis kanker payudara (Smeltzer, Suzanne, 2001) yaitu: Karsinoma in situ 

Karsinoma in situ artinya adalah kanker yang masih berada pada tempatnya, merupakan kanker 

dini yang belum menyebar atau menyusup keluar dari tempat asalnya.

a. Karsinoma duktal  

Karsinoma duktal berasal dari sel-sel yang melapisi saluran yang menuju ke puting 

susu Sekitar 90 persen kanker payudara merupakan karsinoma duktal. Kanker ini bisa 

terjadi sebelum maupun sesudah masa menopause. Kadang kanker ini dapat diraba dan pada 



pemeriksaans 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 sampai dengan 35 

persen penderita karsinoma duktal akan menderita Kanker invasif (biasanya pada payudara 

yang sama).

b. Karsinoma lobuler

Karsinoma lobuler 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 sampai dengan 30 persen penderita karsinoma lobuler pada akhirnya akan 

menderita kanker invasif (pada payudara yang sama atau payudara lainnya atau pada kedua 

payudara). 

c. Kanker invasif

Kanker invasif adalah kanker yang telah menyebar dan merusak jaringan  lainnya, 

bisa  terlokalisir  (terbatas  pada  payudara)  maupun metastatik (menyebar ke bagian tubuh 

lainnya).  Sekitar 80 persen kanker payudara invasif adalah kanker duktal dan sepuluh 

persen adalah kanker lobuler. 

d. Karsinoma meduler

Kanker ini berasal dari kelenjar susu. 

e. Karsinoma tubuler

Kanker ini berasal dari kelenjar susu. 

3. Penyebab

Penyebabnya tidak diketahui, tetapi ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan 

seorang wanita menjadi lebih mungkin menderita kanker payudara misalnya : usia, riwayat 



keluarga, gaya hidup, lingkungan, pengetahuan tentang gizi, pendidikan dan pendapatan. 

(Smeltzer, Suzanne, 2001). 

4. Gejala

Gejala awal berupa sebuah benjolan yang biasanya dirasakan berbeda dari jaringan 

payudara di sekitarnya, tidak menimbulkan nyeri dan biasanya memiliki pinggiran yang tidak 

teratur. (http://www.medicastore.com 2008.html).

Pada stadium awal, jika didorong oleh jari tangan, benjolan bisa digerakkan dengan 

mudah di bawah kulit. Pada stadium lanjut, benjolan biasanya melekat pada dinding dada atau 

kulit di sekitarnya. Pada kanker stadium lanjut, bisa terbentuk benjolan yang membengkak atau 

borok di kulit payudara. Kadang kulit diatas benjolan mengkerut dan tampak seperti kulit jeruk 

(http://www.medicastore.com 2008.html).

Gejala lainnya yang mungkin ditemukan (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008) yaitu:

a. Benjolan atau massa di ketiak 

b. Perubahan ukuran atau bentuk payudara 

c. Keluar cairan yang abnormal dari puling susu (biasanya berdarah atau berwarna kuning 

sampai hijau, mungkin juga bernanah) 

d. Perubahan pada warna atau tekstur kulit pada payudara, puting susu maupun areola (daerah 

berwarna coklat tua di sekeliling puting susu) Payudara tampak kemerahan 

e. Kulit di sekitar puting susu bersisik 

f. Puting susu tertarik ke dalam atau terasa gatal

g. Nyeri payudara atau pembengkakan salah satu payudara.

Pada stadium lanjut bisa timbul nyeri tulang, penuranan berat badan, pembengkakan lengan atau 

ulserasi kulit. 



5. Pemeriksaan

Program pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh National Health Service (NHS) di 

Inggris (semacam pusat pelayanan kesehatan national di Inggris) memberikan pemeriksaan 

mammografl setiap tiga tahun bagi semua wanita yang berusia antara 50 dan 70 tahun. Setelah 

usia 70 tahun, wanita tersebut bisa menjalani pemeriksaan mammografl kembali atas 

permintaan sendiri ketika seorang wanita mencapai usianya yang ke 60, dia akan diminta untuk 

menjalani mammografl pada salah satu unit mammografl yang bisa di pindah-pindahkan atau 

yang bersifat permanen. Film-film mammografl di baca oleh dua orang ahli radiologi guna 

mencek kemungkinan adanya kelainan. Wanita tersebut diminta kembali untuk dikaji secara 

mendalam di unit pemeriksaan payudara rumah sakit jika terdapat temuan pada mammografl 

yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar lima persen dari wanita yang menjalani 

pemeriksaan mammografi diminta kembali untuk pemeriksaan kembali. Sekitar satu dalam 

delapan oarang wanita yang diminta kembali untuk pemeriksaan terkait dengan dugaan adanya 

kanker payudara (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).

Tidak ada cara untuk meramal siapa yang bisa terkena kanker payudara. Karena itulah, 

wanita hendaknya menyadari penyakit tersebut dan memberikan kesempatan terbaik bagi 

mereka untuk tetap bertahan melalui pendeteksian dini dengan menggunakan fasilitas 

pemeriksaan mammografi. Program  pemeriksaan  payudara NHS   Inggris  menurut  (Jackie, 

Lincoln- Wilensky, 2008) di kenal sebagai salah satu program pemeriksaan payudara yang 

terbaik di dunia.

a. Mamografi payudara

Mamografi merupakan salah satu cara pemeriksaan payudara dengan menggunakan 

sinar-X. Jaringan payudara didapatkan (dipencet hingga kempis) pada dua posisi dan 

gambar sinar-X diambil pada setiap posisi. Sebagian wanita mungkin mendapati cara ini 

tidak nyaman dan bahkan cenderung terasa sakit, terutama persis sebelum menstruasi tiba. 



Pemampatan (kompresi) penting sekali dilakukan kacap kali diperlukan guna melihat 

bagian-bagian tertentu secara lebih detil.

Mamografl digunkan pada wanita berusia diatas 35 tahun yang mengalami keluhan 

pada payudara seperti adanya gumpalan. nyeri, keluarnya, putting mengkerut kedalam atau 

sebagai bagian dari program pemeriksaan payudara NHS. Wanita yang sudah mengidap 

kanker payudara akan menjalani mamografl secara lebih rutin karena mereka memerlukan 

monitoring yang cermat.

Melalui mamografi, jaringan payudara terlihat putih dan jaringan lemak tampak 

hitam. Penampakan kanker payudara yang paling lazim pada mamografl yakni adanya 

bagian yang berbentuk bintang (spikulata) yang boleh jadi memiliki beberapa kepingan 

kapur (mikrokalsifikasi, proses pengerasan menjadi kapur-kapur kecil) yang berhubungan 

dengannya sehingga tampak seperti bintik-bintik putih. Patut diketahui bahwa sebagian 

besar (80 persen) mikro-klasifikasi tidak mengkhawatirkan karena biasanya mereka hanya 

tumor jinak. Kendatipun demikian, proporsinya yang kecil bisa diwaspadai sebagai ductus 

carcinoma in situ (DKIS). 

b. Fine Needle Aspirate (FNA)

FNA merupakan pemeriksaan cepat yang hanya membutuhkan waktu beberapa 

menit. Sebuah jarum tajam dimasukkan kedalam gumpalan atau bagian yang bersangkutan. 

Persis seperti melakukan tes darah, hanya jarum yang diarahkan dibawah kulit dan beberapa 

kali mencapai kedalam gumpalan. Kadang-kadang dilakukan pembiusan local lebih nyaman 

ketimbang tes itu sendiri. Cairan dan sel ditarik kembali kedalam syringe dan jarum 

diletakkan di kaca mikroskop yang sudah ditetesi dengan celupan tertentu. Sitopatologis 

(dokter spesialis dalam mendiagnosa jaringan dan sel melihat pada kaca mikroskop dan 

pada dasarnya akan bisa menjelaskan jika terdapat sel-sel yang ganas pada gumpalan 

tersebut. Adanya sel-sel ganas memberikan keganasan tentang adanya kanker payudara. 



Adalah tidak mungkin dari tes ini menegaskan apakah kanker tersebut bersifat menyerang 

atau tidak menyerang. Hasil negative tidak dianggap sebagai tempat untuk berbagai alasan. 

Salah satu alasannya adalah dokter mungkin belum mau memasukkan jarum kedalam tumor. 

Jika ini yang terjadi, mungkin perlu mengulangi FNA atau melakukan biopsy inti). Biopsi 

inti akan menegaskan apakah tumor tersebut bersifat menyerang atau tidak menyerang. 

Langkah ini sangat membantu di saat merencanakan operas! selama operasi aksilla (sekitar 

area   ketiak   hanya   diperlukan   karena   adanya   kanker   yang   bersifat menyerang). 

c. Biopsi inti

Biopsi inti dilakukan dengan peralatan yang dipegang dengan tangan, berisikan 

jarum pegas yang lebih besar daripada jarum yang digunakan pada FNA. Suntikan bius 

local diarahkan pada kulit; sebuah irisan kecil kemudian dibuat guna memasukkan jarum 

kedalam payudara. Peralatan ini biasanya menimbulkan suara klik yang cukup keras dan ini 

penting bagi pasien untuk terjaga sementara prosedur dijalankan. Kadang-kadang biopsy 

inti di lakukan dalam hubungan dengan pengambilan gambar, seperti ultrasound atau 

mamografi, guna lebih memperjelas bahwa bagian yang tepat sedang diopsi. Sebagian 

wanita mungkin mendapati bahwa hal ini tidak menyenangkan ketika payudara mereka 

diremas-remas dengan menggunakan petunjuk sinar-X stereotaktik. 

Di saat menggunakan petunjuk stereotaktik untuk mendapatkan jaringan bagi 

dilakukannya diagnose, wanita didudukkan atau diletakkan dalam posisi terbaring dengan 

payudaranya ditempatkan pada mesin mamografi yang sudah dimodifikasi secara khusus. 

Payudara diposisikan dalam cara yang sama seperti ketika gambar-gambar mamografi 

diambil. Suntikan bius local digunakan untuk membuat bagian tertentu mati rasa sebelum 

dilakukan sedotan cairan dengan jarum tajam atau biopsy inti. Biopsi inti merupakan 

prosedur yang relative cepat yang memberikan petunjuk penting guna menjamin bahwa 

bagian yang tepat untuk dibiopsi.



Potongan-potongan jaringan kecil yang diambil disimpan pada larutan formalin 

(pengawet jaringan), lalu dikirim ke laboratorium patologi untuk diproses, diiris, diberi zat 

warna lalu diperiksa di bawah mikroskop oleh seorang patologis. Patologis tersebut akan 

mempelajari arsitektur jaringan dari gumpalan payudara atau bagian yang bersangkutan dan 

jenis-jenis sel yang ada guna memberikan diagnosa. 

d. Biopsi Bedah

Ini melibatkan operasi dimana dilakukan sayatan untuk mendapatkan akses ke 

gumpalan tersebut, dan gumpalan dibuang (biopsy penghilang), atau potongan kecil dari 

gumpalan tersebut diambil untuk pemeriksaan histology (biopsy sayatan). 

6. Pengobatan

Menurut (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008) ada beberapa cara untuk pengobatan kanker 

payudara yaitu : 

a. Pengobatan Terhadap Ductus Carcinoma In Situ(DKIS)

Tujuan pengobatan DKIS adalah untuk pengendalian local (pencegahan dari 

penyebaran lebih lanjut) dengan menggunakan pembedahan dan radioterapi. Ini karena, 

sesuai pengertiannya, DKIS terkurung pada pipa saluran payudara dan belum menyerang di 

sekitar jaringan payudara atau menyebar ke seluruh payudara. la diduga sebagai kanker pra-

menyerang karena memerlukan waktu, dan jika dibiarkan tidak terobati, sebagian besar 

pada akhirnya akan bersifat menyerang.

Pengobatan dengan cara operasi mencakup pembedahan untuk menyelamatkan 

payudara atau masektomi. Pembedahan untuk menyelamatkan payudara kemudian diikuti 

dengan radioterapi sekuder pasca-operasi. Sebagian besar wanita yang terkena tumor yang 

masih sangat kecil dan berkadar rendah mungkin saja perlu radioterapi, dan ini sedang 

diteliti dalam berbagai percobaan klinis Mastektomi terhadap DKS menyebabkan risiko 

terulangnya kembali yang sangat rendah. Jika DKIS berulang kembali atau kambuh setelah 



terapi utama, separuh dari kambuhnya ini diketahui mengandung kanker yang bersifat 

menyerang.

Tamoxifen sebagai terapi sistemik sekunder bagi DKIS setelah operasi dan 

radioterapi diketahui belum bermanfaat dalam mengurangi tingkat kambuhan local pada 

payudara yang diobati. Kendatipun demikian, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa 

tamoxifen mengurangi risiko kanker payudara yang timbul pada payudara lainnya.

b. Mastektomi

Mastektomi mencakup pengangkatan seluruh payudara. Tujuan dari Mastektomi 

adalah membuang seluruh jaringan payudara sehingga risiko kambuh local berkurang. 

Dalam praktiknya tidaklah mungkin untuk membuang 100 persen jaringan payudara, dan 

pada kenyataan ada sejumlah kecil jaringan payudara yang dibirkan tersisa.

Kadang-kadang wanita lebih suka menjalankan mastektomi ketimbang operasi untuk 

menyelamatkan payudara (breast conserving surgeri) dan radioterapi. Pertimbangannya 

ialah mereka lebih suka bekas luka ketimbang apa yang mungkin tampak sebagai payudara 

cacat yang hiking keindahannya, atau mereka boleh jadi menjalani radioterapi.

Manakala mastektomi dikombinasikan dengan pembuangan bintil-bintil getah 

bening dari aksila, ia diistilahkan sebagai ''modified radical (radikal termodifikasi) atau 

mastektomi "patey". Ketika, pektoralis-pektoralis mayor atau otot-otot minor juga ikut 

disebut sebagai 'Hoisted mastectomf (mastektomi halsted). Mastektomi radikal saat ini 

jarang dilakukan. Rekonstruksi payudara dimungkinkan bagi sebagian besar wanita 

menjalani mastektomi. Sekitar separuh dari wanita yang ditawarkan rekonstruksi. Wanita 

yang menderita penyakit-penyakit lain atau yang memerlukan radioterapi sekunder boleh 

jadi disarankan untuk tidak menjalani rekonstruksi payudara saat itu juga, namun mungkin 

saja rekonstruksi itu dijalankan pada waktu berikutnya.

Berbagai kulit payudara dibuang pada waktu masektomi. Jika dilakukan rekonstruksi 



payudara langsung saat itu juga, lebih banyak kulit yang bisa dilindungi dan penutup kulit 

bisa diisi langsung. Tindakan ini biasanya meninggalkan bekas luka yang lebih kecil. Jika 

rekonstruksi tidak dilakukan langsung saat itu, dokter bedah boleh jadi membuang lebih 

banyak kulit payudara guna membuat bekas luka tampak rata dan rapi. 

c. Mastektomi di bawah kulit atau mastektomi untuk menghemat kulit.

Mastektomi di bawah kulit mencakup pembuangan jaringan payudara di mana kulit 

payudara dan nipple-aerola complex (puting susu yang kompleks) diawetkan. Kemungkinan 

ini dilakukan bagi wanita yang memiliki resiko rendah terkena tumor sisa pada bagian itu, 

bersama dengan tumor yang berdekatan dengan tumor yang bersifat tidak menyerang dan 

kadang dimana tumor tidak berdekatan dengan puting susu. Mastektomi untuk menghemat 

kulit mencakup pembuangan semua jaringan susu dan puting susu yang kompleks. 

d. Operasi Aksilari

Salah  satu  dari  tempat-tempat  di mana  kanker payudara pertama   kali   menyebar 

adalah   bintil-bintil   getah   bening(kelenjar- kelenjar) pada aksilar (ketiak) atau tidak 

terlalu umum, lingkaran kelenjar susu bagian dalam (bintil-bintil getah bening di belakang 

tepi tulang dada). Ada sekitar 20 sampai dengan 35 bintil-bintil getah bening di bawah 

lengan. Dibuangnya beberapa bintil-bintil getah bening dari ketiak memberikan informasi 

ini digunakan untuk menentukan stadium kanker dan mengarahkan rekomendasi-

rekomendasi bagi pengobatan sekunder. Jika terdapat bintil-bintil getah bening yang 

kemungkinan besar sangat luas terlibat pada tumor, maka operasi pembersihan bintil-bintil 

getah bening pada ketiak akan menghulangkan tumor dari tempat itu. 

7. Pengambilan Tindakan

Menurut   (Jackie,   Lincoln-Wilensky,   2008)   ada   beberapa   cara pengambilan 

tindakan pada penyakit kanker payudara yaitu : 



a. Operasi

Bagian tentang operasi menjelaskan opsi-opsi operasi bagi penghilang kanker 

payudara dan rekonstruksi. Disini kita akan menengok   prosedur-prosedur rumah sakit dan 

hal-hal praktis guna membantu anda hubungan dengan kenyataan setiap hari.

b. Kemoterapi

Diperlukan adanya diskusi yang serius dengan dokter onkologi tentang mamfaat dan 

risiko kemoterapi dan jenis-jenis obat yang disediakan bagi masing-masing pasien. 

Manakala pengobatan disetujui, maka diikuti dengan penjelasan prosedur hingga 

penandatangan formulir persetujuan. Sebagian pasien mungkin memerlukan kateter yang 

dipasang secara sentral untuk pengiriman obat-obat (sebagai contoh, kateter PICC, 

Portacatch atau Groshong). Aturan kemoterapi kombinasi umumnya diberikan pada siklus 

yang berlangsung tiga hingga empat minggu dan diberikan enam hingga delapan kali siklus. 

Tes darah diambil sebelum berlangsungnya setiap siklus kemoterapi guna memeriksa 

jumlah darah bagi kemungkinan anemia atau tanda-tanda menurunnya penolakan terhadap 

daya tahan tubuh, fungsi ginjal maupun fungsi hati. Para pasien boleh jadi dianjurkan untuk 

menjalani pengobatan anti rasa mual atau steroid sebelum dimulainya kemoterapi. Obat-

obat biasanya diberikan melalui infuse intravena (diteteskan melalui vena) yang 

berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. Mereka biasanya diberikan berdasarkan 

kejadian di hari itu (pasien tidak harus perlu semalam di rumah sakit). Para perawat 

kemoterapi spesialis sangat trampil dalam memberikan obat-obat tersebut.

c. Radioterapi

Menyusul operasi, adalah sesuatu yang lazim untuk digunakan. Konsultasi dengan 

dokter onkologi di klinik merupakan langkah pertama. Ada kalanya radioterapi digunakan 

sebagai pengganti operasi sebagai pengobatan utama. Rangkaian pengobatan radioterapi 

dijelaskan dan formulir persetujuan ditanda tangani. Tanggal bagi perencanaan kemoterapi 



diberikan selama beberapa minggu setelah operasi. Adalah sangat berguna untuk memiliki 

tingkat gerakan kembali pada bahu dan lengan karena sesi perencanaan radioterapi 

mencakup pasien terbaring di atas mesin simulator selama beberapa saat dengan lengan 

sehingga untuk mendapatkan dukungan. Ina memang demikian agar gambar payudara bisa 

diambil dan lokasi tumor dan payudara (atau dinding dada) bisa diarahkan tanpa lengan 

masuk ke sana. Tanda-tanda tayo kadang-kadang dibuat pada kulit dinding dada guna 

memungkinkan penentuan posisi yang akurat pada setiap seri radioterapi.

Ketika pengobatan dimulai, biasanya ini berarti mendatangani unit radioterapi setiap 

hari dalam seminggu selama sekitar lima atau enam minggu. Pengobatan berlangsung hanya 

beberapa menit setiap kali. Pasien diposisikan dengan tepat di atas mesin pengobatan 

sebelum pengobatan dimulai. Radiografer mengontrol penyebaran radioterapi jarak jauh 

dengan menggunakan kendali-kendali di luar ruang pengobatan. 

8. Prognosis

Prognosis pasien ditentukan oleh tingkat penyebaran dan potensi metastasis. Bila tidak 

diobati ketahanan hidup lima tahun adalah 16 sampai dengan 22 persen . Sedangkan ketahanan 

hidup sepuluh tahun adalah satu sampai dengan lima persen. Ketahanan hidup bergantung pada 

tingkat penyakit saat mulai pengobatan, gambaran histopatologik, dan uji reseptor estrogen 

yang bila positif lebih baik (Smeltzer, Suzanne, 2001). 

Stadium klinis dari kanker payudara merupakan indikator terbaik untuk menentukan 

prognosis penyakit ini. Angka kelangsungan hidup lima tahun pada penderita kanker payudara 

yang telah menjalani pengobatan yang sesuai mendekati (Smeltzer, Suzanne, 2001):

1. 95 persen untuk stadium 0

2. 88 persen untuk stadium I

3. 66 persen untuk stadium II

4. 36 persen untuk stadium III



5. 7 persen untuk stadium IV.

Harapan hidup dengan adanya metastasis mencapai dua sampai 3,5 tahun, walaupun 

beberapa pasien (25 persen sampai dengan 35 persen) dapat hidup selama lima tahun, dan 

lainnya (sepuluh persen) dapat hidup lebih dari sepuluh tahun. Pasien yang mengalami 

metastasis lama setelah didiagnosa awal atau yang mengalami metastasis ke tulang atau 

jaringan lunak memiliki prognosis yang lebih baik (Smeltzer, Suzanne, 2001). 

9. Pencegahan

Banyak faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan. Beberapa ahli diet dan ahli kanker 

percaya bahwa perubahan diet dan gaya hidup secara umum bisa mengurangi angka kejadian 

kanker. Diusahakan untuk melakukan diagnosis dini karena kanker payudara lebih mudah 

diobati dan bisa disembuhkan jika masih pada stadium dini (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).

Periksa payudara sendiri (sadari) pemeriksaan payudara secara klinis dan mammografi 

sebagai prosedur penyaringan merupakan tiga alat untuk mendeteksi kanker secara dini. 

Penelitian terakhir telah menyebutkan dua macam obat yang terbukti bisa mengurangi resiko 

kanker payudara, yaitu tamoksifen dan raloksifen. Keduanya adalah anti estrogen di dalam 

jaringan payudara. Tamoksifen telah banyak digunakan untuk mencegah kekambuhan pada 

penderita yang telah menjalani pengobatan untuk kanker payudara (Jackie, Lincoln-Wilensky, 

2008).

Obat ini bisa digunakan pada wanita yang memiliki resiko sangat tinggi. Mastektomi 

pencegahan adalah pembedahan untuk mengangkat sal ah satu atau kedua payudara dan 

merupakan pilihan untuk mencegah kanker payudara pada wanita yang memiliki resiko sangat 

tinggi (misalnya wanita yang salah satu payudaranya telah diangkat karena kanker, wanita yang 

memiliki riwayat keluarga yang menderita kanker payudara dan wanita yang memiliki gen p53, 

BRCAl atauk BRCA 2) (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).



10. Bentuk Sistem Perawatan Kesehatan

Bentuk system kesehatan pada penyakit kanker payudara (Jackie, Lincoln-Wilensky, 

2008) yaitu :

a. Dokter bedah konsultan (payudara)

Konsultan ini seorang dokter spesialis untuk operasi payudara dan biasanya memiliki 

keahlian dasar dalam hal operasi umum. Pada klinik rawat jalan, peran konsultan bedah 

adalah memberikan konsultasi kepada pasien dan mengambil catatan riwayat penyakit, 

melakukan pemeriksaan klinis, mengadakan penyelidikan secara mendalam yang diperlukan 

dan melakukan diagnose. Jika diperlukan diagnose jaringan, dia akan melakukan FNA atau 

merujuk pasien ke ahli radiologi jika itu memang perlu dilakukan dengan petunjuk gambar. 

Dokter bedah akan memberikan hasil-hasil penyelidikan dan menjelaskan rencana 

penanganan yang dianjurkan. Dokter bedah biasanya merupakan ketua tim payudara yang 

memfasilitasi dan mengkoordinasi operasional unit payudara. Dia akan melakukan operasi 

dan memberikan perawatan tindak lanjut kepada para pasien.

b. Dokter bedah konsultan payudara onkoplastik

Konsultan ini juga seorang dokter spesialis dalam operasi dan rekonstruksi payudara, 

umumnya dengan keahlian dasar di bidang operasi umum, namun tidak lazim dengan 

keahlian dasar dalam bidang operasi plastic. Peranannya sama seperti konsultan dokter 

bedah. Selain itu, mereka bisa melakukan prosedur rekonstruksi payudara, dan beberapa 

pelatihan terhadap prosedur payudara indah.

c. Dokter payudara

Dokter ini mengkhususkan diri dalam diagnosa dan pengobatan medis penyakit 

payudara. 

d. Dokter genetika klinis

Dokter genetika klinis ini mengkhususkan diri dalam hal penyakit keturunan. Bagi 



para pasien kanker payudara, dokter genetika klinis ini akan bisa memperhitungkan resiko 

wanita yang terkena kanker payudara dan melakukan pemeriksaan genetika jika diperlukan. 

e. Dokter anggota tim spesialis

Dokter ini mengkhususkan diri dalam diagnose dan operasi payudara, namun belu 

mengambil program keahlian formal sebagaimana yang ditetapkan oleh Royal College dan 

menerima Certificate of Completion Of Specialist Training (CCST)-Sertifikat mengikuti 

pendidikan Spesialis. Peranannya sama dengan konsultan dokter bedah memiliki tanggung 

jawab keseluruh terhadap dokter anggota tim spesialis tersebut.

Dokter ini belum mengambil program pendidikan formal dalam bidang operasi 

payudara. Peranannya adalah membantu konsultan dokter bedah atau dokter payudara yang 

bertanggung jawab secara keseluruhan, sebagian besar pekerjaan asisten klinis di klinik 

rawat jalan.

f. Panitera spesialis

Dokter ini sedang mengikuti pendidikan tentang program sertifikasi yang ditetapkan 

oleh Royal College dengan tujuan mendapatkan sertifikat CCST. Peranannya mencakup 

berbagai tugas konsultan yang mengawasi pekerjaan mereka.

g. Fellow in surgery

Fellow in surgery (pendamping dalam operasi) ini mengkhususkan diri dalam cabang 

operasi tertentu pada akhir atau menjelang akhir program pendidikan khusus dalam dalam 

bidang operasi payudara onkoplastik yang ditujukan bagi para dokter bedah dalam dua 

tahun terakhir dari program pendidikan mereka. Peranan mereka sama sebagai konsultan 

dokter bedah yang mengawasi pekerjaan mereka.

h. Konsultan Radiolog

Dokter mengkhususkan diri dalam pengambilan gambar untuk maksud-maksud 

diagnose. Sebagai contoh, seorang radiolog akan membaca hasil mamogarafi, menjalankan 



biopsy atau FNA yang dipandu oleh gambar (dengan menggunakan ultrasound atau 

momografi), memasukkan kawat atau kumparan yang dipandu oleh gambar untuk lokalisasi 

tumor yang tidak bisa dirasakan, dan menjalankan ultrasound bersamaan dengan 

pemeriksaan-pemeriksaan hasil gambar lainnya.

i. Konsultan hispatolog/sitolog

Dokter ini mengkhususkan diri dalam pemeriksaan jaringan atau sel-sel untuk 

diagnose penyakit. Para dokter ini adalah anggota utama tim multi-disiplin dan pasti 

memiliki pengalaman spesialis yang berhubungan dengan patologi atau sitologi payudara. 

Peranannya adalah melakukan diagnose jaringan atau sel sehingga pengobatan dapat 

dilakukan pada masing-masing pasien. Mereka mempelajari contoh-contoh jaringan yang 

diambil pada saat operasi.

j. Konsultan onkolog

Konsultan onkolog mengkhususkan diri pada pengobatan kanker. Para klinik 

memberikan keahlian dalam radioterapi dan kemoterapi sedangkan onkolog medis 

memberikan kemoterapi namun tidak menjalankan radioterapi. Mereka menetapkan 

pengobatan dan memberikan perawatan tindak lanjut bagi para pasien.

k. Petugas perawatan payudara

Setiap unit payudara biasanya memiliki paling sedikit seorang perawat yang dilatih 

secara khusus dalam penanganan kanker payudara dalam penyediaan informasi dan anjuran. 

Para perawat tersebut memiliki keterampilan konseling dan memberikan dukungan 

emosional dan psikologis, seringkali bertindak sebagai penasehat pasien. Mereka juga 

berfungsi memberikan layanan payudara yang terkoordinir dan efektif. Pada beberapa unit 

pelayanan diagnose payudara dan menjalankan klinik yang mengarah kepada perawatan 

tertentu. 



l. Spesialis perawan kemoterapi

Ini adalah perawat terlatih yang khusus memberikan kemoterapi. 

m. Radiografer diagnostic

Radiografer diagnostic dilate untuk menggunakan sinar-X dan memiliki keahlian dan 

pengalaman khusus dalam bidang mamografi. 

n. Ultrasonografer

Ini   adalah   orang   yang   sudah   terlatih   dan   berpengalaman dalam menjalankan 

ultrasound diagnostik. 

o. Perawat klinik

Para perawat yang mengkoordinasikan dan menjalankan klinik payudara.

Ada beragam faktor yang membuat wanita berada pada resiko lebih tinggi bahkan 

menurunkan resiko terkena kanker payudara. Dari beberapa faktor ada yang tidak bias 

diubah misalnya, menuanya usia dan menjadi wanita. Namun, kaum wanita bisa 

menerapkan pola hidup sehat dan mengurangi faktor-faktor resiko yang sudah mereka 

ketahui. Wanita juga harus 'sadari payudara' dan rutin memeriksa sendiri payudara mereka, 

setiap bulannya, jadi mereka akan tahu apabila terjadi perubahan pada payudaranya. 

Mereka juga bisa melakukan pemeriksaan mamografi secara teratur melalui program 

pemeriksaan payudara di rumah sakit setempat (Jackie, Lincoln-wilensky, 2008). 

B. Tinjauan umum  faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara. 

1. Pengetahuan tentang gizi  

Menurut Irianto,Kus dan Kusno Waluyo (2004 : 16). Kata gizi berasal dari bahasa Arab, “gizza” 

yang artinya zat makanan sehat. Untuk jadi sehat setiap orang mempunyai kebutuhan gizi yang 

berbeda-beda tergantung pada usia dan kondisi tubuhnya.

Gizi disebut juga nutrisi merupakan ilmu yang mempelajari perihal makanan serta hubungannya 



dengan kesehatan. Ilmu pengetahuan tentang gizi (Nutrisi) membahas sifat-sifat nutrien  (zat-zat gizi) 

yang terkandung dalam makanan, pengaruh metaboliknya serta akibat yang timbul bila terdapat 

kekurangan (ketidak cukupan) zat gizi. Zat-zat gizi tidak lain adalah senyawa-senyawa kimia yang 

terkandung dalam makanan yang pada gilirannya diserap dan digunakan untuk meningkatkan 

kesehatan tubuh kita (Paath, Erna Francin dkk,2004 : 4). Hal ini juga di jelaskan dalam firman Allah 

SWT

Terjemahnya: 
Makanlah di antara rezki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah 

melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan barangsiapa 
ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia. (Q.S. Thaahaa/20 : 81)

Makanan dan minuman dalam Islam tidak semata hanya untuk menjaga kesehatan jasmani, 

melainkan dapat bertahan dalam menjalankan ibadah dan berbagai aktifitas kemanusiaan dan sosial 

yang memang memerlukan ketahanan jasmani di samping dapat membawa manusia dekat dengan Allah 

sambil bersyukur. Demikian pentingnya menjaga jasmani (tubuh) dengan mengkonsumsi makanan 

yang enak dan bergizi dan harus seimbang.

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variable tertentu, 

sebagaimana penyajian kerangka gaya hidup perilaku makan dengan beberapa hal pokok  Pelto (1981) 

sebagai berikut :



Gambar: model perilaku konsumsi pangan (Pelto, 1981)

 Faktor-faktor gaya hidup yang terdiri atas proses di tingkat makro dan proses 

politik yang berpengaruh pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.

 Variabel-variabel yang membentuk gaya hidup termasuk pendapatan, 

pekerjaan, pendidikan, suku, lokasi, agama, pengetahuan gizi dan kesehatan dan 

karakteristik psikologis.

 Kedua variabel sosial dan biologis mempunyai keterkaitan yang kuat.

 Pada model ini rumah tangga merupakan pusat pengaruh dari berbagai 

variabel.

Gaya hidup merupakan hasil pengaruh beragam variabel bebas yang terjadi di dalam 

keluarga atau rumah tangga. Berbagai faktor saling berkaitan dan berpengaruh terhadap 

individu dalam keluarga, misalnya dalam upaya pengambilan keputusan dan tuntutan 

pemenuhan kebutuhan serta penyalur-an aspirasi keluarga. Dapat dikatakan bahwa keluarga 



atau rumah tangga merupakan faktor utama dalam pembentukan pola perilaku makan dan juga 

dalam pembinaan kesehatan keluarga. Beberapa variabel yang kuat dalam peramalan kesehatan 

dan perilaku makan dalam keluarga atau rumah tangga, meliputi unsur-unsur pekerjaan kepala 

keluarga, jumlah anak, pendidikan dan sebagainya.

Kemampuan dalam proses memilih dan mengambil keputusan di rumah tangga banyak 

memanfaatkan faktor-faktor eksternal, misalnya pendapatan dan tipe masyarakat. Karena tidak 

ada keluarga atau rumah tangga yang mempunyai identitas dan nilai-nilai yang sama, maka 

masing-masing akan mempunyai gaya hidup dan keunikan tersendiri. Namun demikian masih 

terlihat adanya kesamaan dalam cara hidup yang berhubungan dengan kebiasaan makan dan 

perilaku kesehatan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya kanker payudara, 

misalnya: pengetahuan tentang gizi, pendidikan serta pendapatan.

Setiap orang untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya  memerlukan lima 

komponen zat gizi  dalam jumlah yang cukup tidak berlebihan dan tidak kekurangan. 

Disamping itu manusia memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses faal 

dalam tubuh. Apabila konsumsi makanan sehari-hari kurang beranekaragam, maka akan timbul 

ketidak seimbangan antara masukan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat 

dan produktif. Dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang beranekaragam, kekurangan 

zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis 

makanan yang lain sehingga diperoleh susunan gizi yang seimbang (Paath, Erna Francin dkk, 

2004 : 33.)  Lima komponen zat gizi yang dimaksud adalah:

a. Karbohidrat

Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan kelompok zat-zat organik yang mempunyai 

struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan dari sudut dan fungsinya. 

Karbohidrat yang terkandung dalam makanan pada umumnya hanya ada tiga jenis yaitu: 

Polisakarida, Disakarida, dan Monosakarida (Soegeng Santoso dan Anne Lies, 2004 : 108).



b. Protein 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting karena yang paling erat hubungannya 

dengan kehidupan. Protein mengandung unsur C, H, O dan unsur khusus yang tidak terdapat 

pada karbohidrat maupun lemak yaitu nitrogen. Protein nabati dapat diperoleh dari tumbuh-

tumbuhan, sedangkan protein hewani didapat dari hewan. 

c. Lemak

Merupakan senyawa organik yang majemuk, terdiri dari unsur-unsur C, H, O yang 

membentuk senyawa asam lemak dan gliserol, apabila bergabung dengan zat lain akan 

membentuk lipoid, fosfolipoid dan sterol. 

d. Vitamin

Vitamin berasal dari kata Vitamine oleh Vladimin Funk karena disangka suatu ikatan 

organik amine dan merupakan zat vitamin yang dibutuhkan untuk kehidupan. Ternyata zat ini 

bukan merupakan amine, sehingga diubah menjadi vitamin.

e. Mineral

Mineral merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. 

Mengacu dari uraian di atas konsep makanan bergizi menurut Al-Qur’an adalah sebagai 

berikut :  

Orang yang mau mendalami ayat-ayat Al-Qur`an akan menyadari bahwa Allah sudah 

merentangkan segala penjelasan di dalam Kitab-Nya dan menunjukkan kepada manusia cara-

cara untuk memudahkan hidup baik di dunia ini maupun di alam berikutnya. Subjek lain yang 

menarik perhatian manusia yang memahami adalah yang diutarakan Al-Qur`an tentang 

makanan-makanan khas yang baik untuk kesehatan manusia. 

Al-Qur`an menyebutkan sejumlah buah-buahan yang oleh ilmu pengetahuan modern ditegaskan 

memiliki khasiat untuk mencegah beberapa jenis penyakit. Buah-buahan yang memberikan 

manfaat pada tubuh manusia dalam berbagai cara, juga enak rasanya. Di dalam ayat-ayat Al-



Qur`an, Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan keberagaman dan keindahan disertai 

seruan agar merenungkan ciptaan-ciptaan-Nya yang amat menakjubkan,

Terjemahannya: 
"Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air  

itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu  
tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang 
banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun 
anggur, dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa.  
Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pula) kematangannya.  
Sesungguhnya, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 
yang beriman. (Q.S. al An’ aam/6 : 99)

2. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai budaya 

yang ada dalam masyarakat.Istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa serta dapat mencapai tingkat 

hidup atau penghidupan yang lebih tinggi.Sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey.Pendidikan 

adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke 

arah alam dan sesama manusia.

Pendidikan secara umum adalah segala upaya di rencanakan untuk mempengaruhi orang lain 

baik individu maupun masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang di harapkan oleh pelaku 

pendidikan. Dari batasan di atas tersirat unsur-unsur pendidikan yakni infut, proses dan output. 

Sedangkan pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan 

(Notoatmodjo, 2003 dalam : Verawati 2008 : 14)



Pendidikan dapat ditempuh melalui tiga jenis pendidikan yaitu pendidikan informal, 

pendidikan non formal, dan pendidikanformal, baik secara terpisah maupun gabungan diantara 

dua atau tiga jenis pendidikan tersebut.

a. Pendidikan Informal

Jenis pendidikan ini meliputi keterampilan,  pengetahuan, sikap, nilai dan cara 

hidup pada umumnya, berlangsung sepanjang umur dan cara berlangsungnya paling wajar. 

Berlangsung tidak terikat jam, hari, bulan dan tahun tetapi bisa terjadi setiap saat pada insan 

yang berinteraksi secara sadar dan bermakna. Jenis pendidikan ini memang tidak diatur 

dalam suatu organisasi secara struktural dan sama sekali tidak mengenal perjenjangan 

secara kronologis menurut tingkatan umur maupun tingkatan ketrampilan dan pengetahuan. 

Adapun suasananya tidak hanya kategori sosial tertentu dari kelompok tertentu, tetapi 

semua kategori sosial dan kelompok usia (R. Tillar dan Sardin Pabbadja, 1979: 6-7 dalam: 

Dewi Andarwati, 2007).

b. Pendidikan Non Formal 

Tujuan dari pendidikan ini selalu berorientasikan langsung pada hal-hal yang 

penting bagi kehidupan, tergantung pada taraf hidup orang yang bersangkutan secara 

ekonomis, keadaan budaya, maka ditentukan pada kebutuhankebutuhan praktis ekonomis 

sesuai dengan keadaan social budaya serta lingkungan sekitar. Pendidikan jenis ini perlu 

diorganisasikan dan isi pendidikan diprogram secara khusus, misalnya praktek kerja 

lapangan atau magang.

c. Pendidikan Formal

Ciri pendidikan formal yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh pendidikan non 

formal dan informal adalah adanya penjenjangan kronologis yang ketat untuk tingkattingkat 

umur populasi sasarannya dan menurut tingkat pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini jelas 



tercermin pada penjenjangan yang mengatur sistem penyampaian dari taman kanak-kanak 

sampai sarjana di perguruan tinggi. Yang masing-masing jenjang menerima kelompok umur 

tertentu dan memberikan pengetahuan serta ketrampilan tertentu. Ciri lain yang 

membedakan secara menyolok yaitu ada pengorganisasian lebih ketat, program lebih 

formal, perurutan lebih sistematis, adanya sanksi legal dan berlaku untuk semua bidang 

pada semua lembaga.

Survei Demografi di 40 negara (Engendering Development, Bank Dunia, 2001) 

memperlihatkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mengalami kemajuan 

dalam menegakkan diagnosis dengan cepat dan tepat. Keadaan ini tak akan mungkin di capai 

tanpa di tunjang dengan sarana yang memadai yaitu dengan di temukannya alat-alat canggih 

serta kemampuan dalam menggunakannya, penatalaksanaan keganasan payudara akan 

mengalami kemajuan yang sangat pesat akan tetapi angka kematian dan angka kejadian 

keganasan payudara masih tetap tinggi. Hal ini di sebabkan penderita pada stadium lanjut, oleh 

karena itu deteksi dini dan diagnosa keganasan payudara memegang peranan yang sangat 

Apabila keganasan payudara dapat terdeteksi secara dini dan mendapat penanganan yang 

secepatnya maka akan memberikan harapan kesembuhan dan harapan hidup yang lebih baik. 

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

gة iمjل kس lم iو gمjل kس lم oلlى كiل iع sة iضkريiف jلم jعkال lبiلiط

Artinya : “Menuntut ilmu adalah wajib baji setiap muslim laki-laki dan perempuan“.
(Hasbullah, 2009 : 259)

Hadis tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan, di 

mana Islam tidak membeda-bedakan antara muslim laki-laki maupun perempuan dalam hal 

kewajiban dan hak menuntut ilmu. Oleh karena itu, pendidikan harus di sebarluaskan ke 

segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan disparitas yang ada atau 

sesuai kondisi jumlah penduduk yang harus di layani. Sebagaimana firman Allah SWT:



Terjemahannya :
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, 

Sesunguhnya Aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa 
yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya Aku 
Telah menamai dia Maryam dan Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 
keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (Q.S. Ali Imran/3 
: 36)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

dalam  menuntut  ilmu,  bahkan  sejakl  kita  lahir  di  muka  bumi.  Kita  sudah  dituntut  untuk 

menuntut ilmu, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya: 
“Tuntutlah ilmu dari buaian sampai meninggal dunia” (Hasbullah, 2009 : 64)

Konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama dengan terbitnya buku An 

Introduction to Lifelong Education, pada tahun 1970 karya Paul Lengrand yang dikembangkan 

lebih lanjut oleh UNESCO.

3. Pendapatan

Umumnya jika pendapatan naik jumlah dan jenis makanan cenderung ikut membaik juga. Akan 

tetapi, mutu makanan tidak selalu membaik kalau di terapkan tanaman perdagangan. Tanaman 

perdagangan menggatikan produksi pangan untuk rumah tangga dan pendapatan yang di peroleh dari 

tanaman perdagangan itu atau upaya peningkatan pendapatan yang lain tidak di canangkan untuk 

membeli pangan atau bahan-bahan pangan berkualitas gizi tinggi (Suhardjo, 1986 : 25 dalam : Dewi 



Andar Wati, 2007).

Tingkat penghasilan ikut menentukan jenis pangan apa yang akan dibeli dengan adanya 

tambahan uang. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula persentase dari penghasilan 

tersebut dipergunakan untuk membeli buah, sayur mayur dan berbagai jenis bahan pangan 

lainnya. Jadi penghasilan merupakan faktor penting bagi kuantitas dan kualitas. Antara 

penghasilan dan resiko kejadian kanker payudara, jelas ada hubungan yang menguntungkan. 

Pengaruh peningkatan penghasilan terhadap perbaikan kesehatan dan kondisi keluarga lain yang 

mengadakan interaksi dengan status gizi yang berlawanan hampir universal (Achmad Djaeni 

Sediaoetama 2004 : 50). 

Ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan perbaikan taraf ekonomi maka tingkat resiko 

kejadian kanker payudara akan berkurang. Namun ahli gizi dapat menerima dengan catatan, bila 

hanya faktor ekonomi saja yang merupakan penentu status gizi. Kenyataannya masalah gizi 

bersifat multikompleks karena tidak hanya faktor ekonomi yang berperan tetapi faktor-faktor 

lain ikut menentukan. Oleh karena itu perbaikan gizi dapat dianggap sebagai alat maupun 

sebagai sasaran daripada pembangunan sehingga kita dituntut untuk membuat skala prioritas, 

tidak menghambur-hamburkan penghasilan yang kita dapat.

Terjemahannya: 

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin 
dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 
secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan 
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al Israa/17 : 26-27)



Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memberikan sebagian harta yang 

kita miliki, kepada orang –orang yang membutuhkannya seperti : fakir miskin, anak-anak 

terlantar, atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh seperti musafir, tetapi kita dilarang 

untuk tidak menghambur –hamburkan harta yang kita miliki pada suatu yang kurang 

bermanfaat karena sesungguhnya sifat boros adalah bagian dari saudara-saudara syetan yang 

tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. 

Campur tangan pemerintah memang diperlukan, ditinjau dari pihak pengusaha 

dipandang layak, karena bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah, yang dalam hal ini 

adalah buruh, agar tercapai keseimbangan yang mendekatkan masyarakat kita pada tujuan 

Negara, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk tiap – tiap negara. 

Sebagaimana penerapan standar upah minimum regional (UMR) di Sulawesi Selatan, standar 

upah minimum regional (UMR) pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.150.000,- meningkat dari tahun 

2009 dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 950.000,-.

Ketentuan tersebut di atas, antara lain disebabkan pemerintah memegang teguh tujuan 

melindungi siapa saja yang lemah, agar dapat tercapai suatu keseimbangan yang mendekatkan 

masyarakat kita kepada suatu tujuan negara.

4. Faktor Genetik dan Hormonal (endogen dan eksogen)

Telah ditemukan dua varian gen yang tampaknya berperan dalam terjadinya kanker 

payudara, yaitu BRCA1 dan BRCA2. Jika seorang wanita memiliki salah satu dari gen tersebut, 

maka kemungkinan menderita kanker payudara sangat besar. Gen lainnya yang juga diduga 

berperan dalam terjadinya kanker payudara adalah p53, BARD1, BRCA3 dan Noey2. 

Kenyataan ini menimbulkan dugaan bahwa kanker payudara disebabkan oleh pertumbuhan sel-

sel yang secara genetik mengalami kerusakan 

Faktor hormonal juga penting karena hormon memicu pertumbuhan sel. Kadar hormon 

yang tinggi selama masa reproduktif wanita, terutama jika tidak diselingi oleh perubahan 



hormonal karena kehamilan, tampaknya meningkatkan peluang tumbuhnya sel-sel yang secara 

genetik telah mengalami kerusakan dan menyebabkan kanker. 

5. Virus dan Bakteri 

Virus (misal Human papillomavirus penyebab kanker mulut rahim), zat kimia (misal 

asap rokok menyebabkan kanker paru), sinar radiasi (radiasi ultraviolet pada saat terik dapat 

menyebabkan kanker kulit).

Virus dan bakteri : 

1) Human papillomavirus (HPV) : merupakn penyebab utama kanker mulut rahim, dan 

juga merupakan faktor risiko untuk kanker lainnya. 

2) Virus Hepatitis B dan C : dapat menyebabkan kanker hati beberapa tahun setelah 

terinfeksi virus ini. 

3) Human T-Cell Leukemia/Lymphoma Virus : orang yang terinfeksi virus ini akan 

meningkatkan risiko terkena limfoma atau leekemia (keganasan darah) 

4) Human Immunodeficiency Virus (HIV) : infeksi HIV menyebabkan penyakit AIDS. 

Orang yang terinfeksi HIV memiliki risiko tinggi kanker tertentu, misalnya limfoma dan 

yang lebih jarang, sarkoma Kaposi. 

5) Eipstein-Barr virus (EBV) : infeksi HBV dikaitkan dengan peningkatan 

kejadianlimfoma 

6) Human Herpes virus8 (HHV8) : infeksi virus ini meningkatkan kejadiansarkoma 

Kaposi. 

7) Helicobacter pylori : infeksi bakteri ini menyebabkan luka di lambung dan dapat 

meningkatkan risiko terkena kanker lambung dan limfoma di sekitar lambung.



6. Penyinaran 

Pemaparan terhadap penyinaran (terutama penyinaran pada dada), pada masa kanak-

kanak bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara (Smeltzer, Suzanne, 2001).

7. Lingkungan 

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

a. Daerah di mana sesuatu mahluk hidup berada.

b. Keadaan/kondisi yang melingkupi suatu mahluk hidup.

c. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu mahluk hidup atau sekumpulan mahluk hidup, 

terutama: 

1) Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar mahluk hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan mahluk hidup untuk bertahan hidup.

2) Gabungan dari kondisi sosial and budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu 

mahluk hidup atau suatu perkumpulan/komunitas mahluk hidup.



BAB III

KERANGKA KONSEP 

 

A.    Dasar pemikiran variabel penelitian 

Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  faktor  –  faktor  yang 

berhubungan dengan kejadian kanker payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan  terjadinya kanker payudara, misalnya : pengetahuan 

tentang gizi,  di  mana pengetahuan tentang gizi  yang seimbang akan dapat  mencegah masalah 

psikososial  melalui  perilaku  dari  orang  tua,  ibu  atau  pengasuh  dalam  keluarga  untuk  selalu 

menyediakan makanan dengan gizi seimbang pada anggota keluarganya.Perlu di ketahui yang di 

maksud dengan gizi seimbang adalah makanan yang di konsumsi individu dalam satu hari, yang 

beranekaragam dan mengandung zat tenaga, zat pembangun serta zat pengatur sesuai kebutuhan 

tubuh. 

Sedangkan pendidikan adalah ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan 

prinsip  dan  metode  serta  pengawasan  dan  bimbingan  terhadap  orang  lain,  dalam  arti  luas 

kemampuan  dalam  pengobatan  serta  keberhasilan  dalam  menemukan  alat  deteksi  dini  dari 

serangan  kanker  payudara  serta  dapat  memberikan  prospek  masa  depan  yang  cerah  dalam 

penanggulangan penderita kanker payudara serta bagaimana menyadarkan masyarakat agar jauh-

jauh hari sebelum penyakit ini menjadi manifest  dalam tubuhya agar segera memeriksakan diri 

secara  berkala  dengan  di  tunjang  penghasilan  yang  baik.  Di  mana  pendapatan  adalah  tingkat 

penghasilan  yang  di  terima  dalam  menentukan  jenis  pangan  apa  yang  di  konsumsi  dalam 

peningkatan kesehatan dan kondisi keluarga lainnya.      

 



B.     Kerangka konsep 



C.    Variabel yang di teliti 

Variabel penelitian:

1.      Variabel dependen (terikat) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencegahan serta pengobatan pasien kanker 

payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dalam hal ini dapat dilihat seberapa 

besar pengaruh tingkat kesembuhan pasien.  

2.      Variabel independen (bebas) 

Variabel  bebas  dalam penelitian  ini  adalah  tingkat  resiko  yang di  alami  oleh  pasien 

kanker payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar 2010. 

 

D.    Defenisi operasional 

1.      Kanker Payudara 

Kanker payudara adalah sebuah benjolan yang terdapat pada jaringan payudara di sekitarnya, 

pada saat dilakukan penelitian menurut hasil pemeriksaan mammografi dengan kriteria objektif.

a.       Berisiko                 : yang terdiagnosa pada stadium III dan IV

b.      Tidak beresiko       : yang terdiagnosa pada stadium I dan II

2.      Pengetahuan tentang gizi

Yang di maksud pengetahuan gizi adalah pengetahuan tentang nutrisi yang membahas 

tentang sifat-sifat nutrient (zat gizi) yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi setiap 

hari. Kriteria objektif: 

a.       Kurang             : dapat menjawab dengan benar > 50 persen pertanyaan

b.      Baik     : tidak dapat menjawab dengan benar < 50 persen pertanyaan



3.      Pendidikan

Yang di maksud tingkat  pendidikan dalam penelitian ini adalah : proses pembentukan 

kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional melalui jenjang pendidikan 

formal terakhir yang pernah di ikuti dan di ukur dengan menggunakan skala ordinal dengan 

Kriteria objektif.

a.         Rendah     : bila jenjang pendidikan terakhir pasien adalah SD atau SMP

b.         Tinggi       : bila jenjang pendidikan terakhir pasien minimal SMA

4.      Pendapatan

Pendapatan adalah segala bentuk penghasilan atau penerimaan anggota keluarga dalam 

bentuk rupiah yang di  terima setiap bulannya,  berdasarkan standar  upah minimum regional 

( UMR ) dengan Kriteria objektif

a.    Tinggi         : pendapatan ≥ Rp.1.150.000.

b.    Rendah       : pendapatan < Rp.1.150.000

 E.     Hipotesis 
1.      Hipotesis Alternatif 

a.       Ada hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan kejadian kanker payudara .

b.      Ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian kanker payudara .

c.       Ada hubungan antara pendapatan dengan kejadian kanker payudara.

2.      Hipotesis Nol

a. Tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan kejadian kanker payudara .

b.      Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian kanker payudara .

c.       Tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kejadian kanker payudara.



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.    Jenis penelitian 

Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  non  eksperimen  dengan  menggunakan 

metode pendekatan deskriptif analitik dengan menggunakan rancangan cross sectional. 

 

B.   Populasi,  sampel,  besarnya sampel  dan teknik pengambilan sampel,  kriteria inklusif  dan 

kriteria eksklusif (kriteria pemilihan). 

1.      Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pasien yang sedang di rawat 

di  ruang  Perawatan  Lontara  II  bagian  Bedah  Tumor  dan  Poliklinik  Bedah  Tumor.  Jumlah 

populasi 50 orang.

2.      Sampel

Sampel pada penelitian adalah pasien yang terdiagnosa kanker payudara yang dirawat 

di  ruang Lontara  II  dan  Poliklinik  Bedah  Tumor  dan  tercatat  di  registrasi  RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. 

Kelola adalah responden yang tidak menderita kanker payudara metode pengambilan 

sampel  menggunakan  total  sampling,  dimana  pengambilan  sampel  didasarkan  pada 

pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Jumlah sampel pada penelitian 

ini sebanyak 50 orang sesuai dengan kriteria yang dibedakan ke dalam dua kriteria, yaitu: 

 



1.      Kriteria inklusif 

a.       Pasien yang di diagnosa kanker payudara 

b.      Pasien yang sementara di rawat di ruang perawatan 

c.       Pasien yang bersedia menjadi responden 

2.      Kriteria ekslusif

a.       Pasien kanker payudara yang tidak sadar 

b.      Pasien kanker payudara rawat jalan 

c.       Pasien  yang  tidak  mau  menjadi  responden.  Pasien  yang  tidak  didampingi 

keluarga.

 

C.    Instrumen penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  instrumen  penelitian  dengan  teknik  pengisian  kuesioner  oleh 

responden. Pendidikan tinggi kuesioner diisi langsung oleh responden sedangkan pendidikan rendah 

dibantu oleh peneliti untuk mengisi kuesioner.

 

D.    Prosedur pengumpulan data  

a.       Seleksi (selected) 

Seleksi merupakan pemilihan untuk Mengklasifikasi data menurut kategori 

b.      Penyuntingan data (edited) 

Setelah data terkumpul, peneliti akan mengadakan seleksi dan edited yakni memeriksa 

setiap kuesioner yang telah di isi mengenai kebenaran data yang sesuai dengan variabel 



c.       Pengekodan (Code) 

Mengklasifikasi jawaban –jawaban responden ke dalam bentuk nilai dilakukan dengan 

memberi tanda/kode pada masing-masing jawaban. 

d.      Kabulasi data (Kabulatined)  

Membuat tabel untuk data yang telah di kelompokkan selanjutnya data diolah dengan 

memberikan  skor  pada  setiap  jawaban  responden  dengan  menggunakan  pada  skala  likker. 

Setelah  data  diolah  dengan  menggunakan  teknik  tersebut  diatas,  maka  data  akan  dianalisa 

dengan  menggunakan  tabel  distribusi  yang  di  konfirmasikan  dalam bentuk  prosentase  dan 

narasi. 

e.       Prosedur pengambilan/pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 

1.      Data  primer  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  membuat  pertanyaan-

pertanyaan secara tertulis hal-hal yang berkaitan dengan variabel penelitian dan diperoleh 

melalui responden. 

2.      Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang 

di lakukan. Data ini di peroleh dari pihak rumah sakit di mana merupakan suatu teknik yang 

digunakan  dalam  pengumpulan  data  melalui  bahan-bahan  tertentu  bersifat  teknis  yang 

perlukan. 

f.       Analisis data 

1.      Analisa univariate 

 Analisa  unifariate  dilakukan  pada  tiap-tiap  variabel  penelitian  terutama  untuk 

melihat  variabel  independen  dan  dependen  dalam  menghasilkan  persentase  pada  tiap 



variabel yang diteliti. 

2.      Analisa bivariate 

Analisa  bifariate  dilakukan  untuk  melihat  hubungan  tiap-tiap  variabel  dengan 

menggunakan visi statistik untuk penilaian hubungan serta hidup yang berhubungan dengan 

resiko kejadian kanker payudara dengan melihat signifikan  ∝ ≤ 0.05 uji yang digunakan  

adalah uji chi Square menggunakan komputer program spss 16.0 (Hidayat, A.Azis Aumol, 

2007)



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di ruang perawatan Lontara II bagian Bedah Tumor RSUP DR. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 11 

agustus 2010 dengan total sampel sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan secara langsung 

terhadap responden. Selanjutnya peneliti mengadakan pendekatan kepada responden kemudian 

memberikan penjelasan sesuai dengan etika penelitian. Apabila responden bersedia maka 

dipersilahkan menandatangani lembar kuesioner untuk diisi atau dijawab pada saat itu juga 

kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 16,0. Hasil penelitian dan pengolahan data dapat 

dilihat sebagai berikut : 

1. Hasil Univariat

Analisis dilakukan terhadap tiap variabel penelitian yang variabel independent (pengetahuan 

tentang gizi, pendidikan, dan pendapatan) variabel independen.

a) Pengetahuan tentang gizi

Tabel 1

Distribusi Responden berdasarkan pengetahuan tentang gizi di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2010

No Pengetahuan tentang gizi Frekuensi Persen (%)
1 Kurang 22 44
2 Cukup 28 56

Total 50 100
Sumber : Analisis data primer, 2010 



Diagram 1

Kelompok Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang Gizi

Berdasarkan tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden diperoleh hasil 

bahwa 28 orang (56%) berisiko, sedangkan 22 orang (44%) tidak berisiko.

b) Pendidikan 

Tabel 2

Distribusi Responden berdasarkan pendidikan di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2010

No Pendidikan Frekuensi Persen (%)
1 Rendah 12 24
2 Tinggi 38 76

Total 50 100
Sumber : Analisis data primer, 2010 



Diagram 2

Kelompok Responden Berdasarkan pendidikan

Berdasarkan tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang masuk 

dalam kategori berpendidikan tinggi berisiko, sejumlah 38 orang (76%), sedangkan responden yang 

berpendidikan rendah dan tidak berisiko dalam penelitian ini berjumlah 12 orang (24 %) tidak berisiko

c) Pendapatan 

Tabel 3

Distribusi Responden berdasarkan pendapatan di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2010

No Pendidikan Frekuensi Persen (%)
1. Rendah 19 38
2. Tinggi 31 62

Total 50 100
Sumber : Analisis data primer, 2010 



Diagram 3

Kelompok Responden Berdasarkan pendapatan

Berdasarkan tabel pendapatan dan diagram di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden 

mempunyai pendapatan tinggi  dan berisiko sejumlah 31 orang (62%), sedangkan responden yang tidak 

berisiko pada penelitian ini berjumlah 19 orang (38 %) 

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau toleransi, 

dalam hal ini variabel independen pengetahuan tentang gizi, pendidikan dan pendapatan dengan 

variabel dependen (resiko terjadinya kanker payudara)



a. Hubungan pengetahuan tentang gizi terhadap faktor yang berhubungan kejadian kanker 

payudara

Tabel 4

Hubungan pengetahuan tentang gizi terhadap faktor kejadian kanker payudara

Pengetahuan tentang 
gizi

Resiko kanker payudara TotalBerisiko Tidak beresiko
N % N % N %

Kurang 11 22 18 36 29 58
Cukup 11 22 10 20 21 42
Total 22 44 28 56 50 100,0

Sumber : Analisis data primer, 2010 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 50 responden diperoleh hasil bahwa yang 

berpengetahuan gizi kurang sebanyak 11 orang (22%) berisiko menderita kanker payudara sedangkan 

yang tidak berisiko sebanyak 18 orang (36 %) sementara yang berpengetahuan gizi tinggi sebanyak 11 

orang (22 %) berisiko menderita kanker payudara sedangkan yang tidak berisiko sebanyak 10 orang 

(20%).

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji chi – square diperoleh nilai p = 0,031 < 

0,05 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian kanker 

payudara.

b. Hubungan pendidikan terhadap faktor kejadian kanker payudara

Tabel 5

Hubungan pendidikan terhadap faktor kejadian kanker payudara

Pendidikan 
Resiko kanker payudara TotalBerisiko Tidak beresiko

N % N % N %
Rendah 5 10 24 48 29 58
Cukup 7 14 14 28 21 42
Total 12 24 38 76 50 100,0

Sumber : Analisis data primer, 2010 



Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 50 responden, yang memiliki pendidikan 

rendah sebanyak 29 orang (58 %) yang berisiko menderita kanker payudara sebanyak 5 orang (10 %) 

sedangkan yang tidak berisiko menderita sebanyak 24 orang (48 %), sedangkan hasil penelitian yang 

memiliki pendidikan tinggi dan berisiko menderita kanker payudara sebanyak 7  orang (14%) 

sementara yang tidak berisiko sebesar 14 orang (28 %).

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji chi – square diperoleh nilai p = 0,019 < 

0,05 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara pendidikan terhadap kejadian kanker payudara.

c. Hubungan pendapatan terhadap faktor kejadian kanker payudara

Tabel 6

Hubungan pendapatan terhadap faktor kejadian kanker payudara

Pendapatan
Resiko kanker payudara TotalBerisiko Tidak beresiko

N % N % N %
Kurang 7 14 22 44 29 58
Cukup 12 24 9 18 21 42
Total 19 38 31 62 50 100,0

Sumber : Analisis data primer, 2010 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 50 orang responden, yang berpenghasilan 

rendah sebanyak 29 orang (58 %) yang berisiko menderita kanker payudara sebanyak 7 orang (14 %) 

sedangkan yang tidak berisiko sebanyak 22 orang (44 %) sementara yang berpenghasilan tinggi dan 

berisiko menderita kanker sebanyak 12 orang (24 %) sedangkan yang tidak berisiko sebanyak 14 orang 

(28%). Dimana yang berpenghasilan tinggi lebih berisiko terkena kanker payudara dibandingkan yang 

berpenghasilan rendah.  

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji chi – square diperoleh nilai p = 0,019 < 

0,05 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara pendapatan terhadap kejadian kanker payudara.



B. Pembahasan 

1. Hubungan  pengetahuan tentang gizi terhadap faktor resiko kejadian kanker payudara

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 50 responden yang 

berpengetahuan tentang gizi  yang berisiko berjumlah 22 orang (44 %) dan responden yang tidak 

berisiko sebanyak 28 orang (56 %).

Berdasarkan pada uji chi – square hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian 

kanker payudara didapatkan adanya hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian 

kanker payudara dengan nilai signifikansi p = 0,031 di mana nilai p < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti bahwa hubungan yang antara pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian kanker 

payudara cukup kuat.

Hal ini secara teoritik dapat diterangkan bahwa seiring dengan bertambahnya tingkat 

pengetahuan akan hal gizi. Kejadian kanker payudara pun akan menurun hal ini dikarenakan pasien 

menjaga makanan-makanan yang dikonsumsi, apalagi yang berhubungan dengan kejadian kanker 

payudara, sedangkan pasien yang berhubungan dengan gizi yang rendah secara otomatis pula akan 

mempengaruhi tingkat kejadian kanker payudara dimana mereka belum bisa mengelompokkan 

makanan apa yang bisa meningkatkan tingkat resiko kejadian kanker payudara seperti kebiasaan 

mengkonsumsi makanan cepat saji ketidaktahuan efek dari kegemaran mengkonsumsi Junk Food 

makanan berkadar lemak tinggi (Eni Setiati, 2009).

Untuk wanita dengan resiko tinggi, resiko berkembangnya kanker dapat diturunkan menjadi 50 

% dengan meminum obat yang disebut tamoksifen selama 5 tahun, namun tamoksifen memiliki efek 

samping seperti gangguan vaginal, yang berbahaya dan beberapa efek samping yang dapat mengancam 

nyawa seperti pengumpulan darah, pulmonary umbolus, stroke dan kanker uterin.

Namun perlu diingat bahwa tamoksifen tidak lazim digunakan sebagai langkah pencegahan, 

tetapi dapat berguna untuk beberapa kasus data yang menyebutkan bahwa vitamin A, C dan E dapat 

melindungi anda dari kanker payudara, akan tetapi penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk 



membuktikan data tersebut (Eni Setriati, 2009).

Meskipun benar bahwa kejadian kanker payudara meningkat dengan semakin bertambahnya 

tingkat pengetahuan akan gizi di mana satu dari 231 akan mendapatkan kanker payudara ( < 0,5 % 

resiko) dari tingkat pengetahuan paling rendah resiko adalah 1,03 resiko adalah satu dari 50 (dua 

persen) dari pasien yang tingkat pengetahuan akan gizi yang cukup berisiko. Resiko adalah satu dari 

dua (sekitar empat persen) dengan asumsi anda menerapkan pola hidup yang sehat sehingga resiko 

mendapatkan kanker payudara, selama hidup adalah satu dalam empat  dengan keseluruhan masa 

resiko delapan persen.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang gizi yang 

baik akan menyebabkan seseorang mampu menyusun menu yang baik untuk dikonsumsi, semakin 

banyak pengetahuan gizi seseorang, maka ia akan semakin memperhitungkan jenis dan jumlah 

makanan yang diperolehnya, sehingga kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat 

menyebabkan kejadian kanker payudara dapat dihindari seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan 

berlemak, makanan cepat saji, dan instan yang mengandung zat pewarna dan zat pengawet.

Pengetahuan tentang gizi sudah ada jauh sebelum pengetahuan akan gizi di zaman modern 

seperti sekarang ini. Hal ini telah tersurat dalam Al-Qur’anul Qarim yang berbunyi :

Terjemahannya :
Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu 

yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang  
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.  
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi  
orang-orang yang memikirkan (Q.S. An-Nahl/16 : 69)



Ayat di atas menjelaskan bahwa dari berbagai jenis makanan yang ada kita dianjurkan untuk 

memilih mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menyehatkan sebagaimana perumpamaan seperti 

lebah yang mengkonsumsi makanan yang baik dan menghasilkan pula makanan yang baik dan bergizi 

tinggi. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang 

yang memikirkan.

Selain mengkonsumsi makanan yang enak dan bergizi tinggi kita juga wajib berpuasa di mana 

puasa adalah berfungsi sebagai detoksifikasi yang bersifat total dan holistik artinya tujuan pembersihan 

bukan hanya sebatas fisik saja tetapi juga meliputi pembersihan dan peningkatan energi pada jiwa dan 

pikiran. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

Terjemahannya :
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 183) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu sebagaimana bentuk ketakwaan kepada sang pencipta. Sebab puasa adalah 

karunia Tuhan untuk kebaikan manusia, karena yang memperoleh manfaat dari puasa adalah manusia 

itu sendiri, bukan Tuhan dan bukan pula orang lain.

2. Hubungan Pendidikan terhadap Faktor Resiko terjadi Kanker Payudara

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 50 responden dengan 

pendidikan yang tinggi, beresiko terkena kanker payudara hal ini terlihat pada tabel dengan jumlah 12 

orang (24 %), sedangkan responden yang tidak beresiko pada penelitian ini adalah 38 orang (76 %).

Berdasarkan pada uji chi – square hubungan antara pendidikan terhadap kajian kanker payudara 

didapatkan adanya hubungan antara pendidikan terhadap kejadian kanker payudara dengan nilai 

signifikansi p = 0,019 di mana nilai p =  < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 



bahwa hubungan antara pendidikan terhadap kejadian kanker payudara cukup kuat.

Hal ini secara teoritik dapat diterangkan bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin tingkat 

terjadinya kanker payudara jika tidak dibarengi pola hidup yang sehat di dalam satu keluarga, karena 

pendidikan merupakan satu kesatuan hidup (sistem sosial) dan keluarga menyediakan situasi belajar.

Sebagai satu kesatuan hidup bersama (sistem sosial) keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, 

ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar 

pribadi, kerja sama, disiplin. Tingkah laku yang baik serta pengakuan akan kewibawaan (Hasbullah 

1999).

Pola hidup yang sehat dibutuhkan karena walaupun pendidikan kita tinggi jika tidak dibarengi 

dengan makanan yang kita konsumsi tidak sehat seperti konsumsi makanan-makanan cepat saji, bisa 

meningkatkan terjadinya kanker payudara.

Dari hasil penelitian membuktikan pendidikan yang tinggi tidak menjamin terbebas dari resiko 

terserang kanker payudara tanpa diimbangi dengan pola hidup yang sehat sebab resiko terserang kanker 

payudara dengan pola hidup yang tidak sehat atau pola hidup yang berlebih-lebihan sebesar 25 % pola 

hidup yang sehat, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Santoso 2005 mengemukakan 

bahwa soal hidup berlebihan akan memberi resiko terjadinya kanker payudara 3,244 kali lebih besar 

daripada mereka yang memiliki pola hidup yang sehat hal ini dapat dilihat dari Firman Allah SWT 

yang mengatakan bahwa peran keluarga dalam pendidikan sangatlah penting, untuk mengurangi tingkat 

resiko kejadian kanker payudara, seperti yang dinyatakan dalam Surah At-Tahrim : 6

Terjemahannya :  
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,  
dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu  



mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim/66 : 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan dalam keluarga dapat mengurangi tingkat kejadian 

kanker payudara. Di samping itu dapat berperan dalam pengembang watak, kepribadian, nilai budaya, 

nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan.

Sementara pendidikan sekolah pada dasarnya merupakan perluasan dari pendidikan dalam 

keluarga. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti sebagai proses sosialisasi dan enkulturasi 

secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantarkan anak agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tangguh, mandiri, inovatif, kreatif, beretos kerja, setia kawan, 

peduli antar lingkungan, dan banyak lagi sebagaimana dirinci dalam tujuan pendidikan nasional pada 

GBHN maupun UU Sistem Pendidikan Nasional.

3. Hubungan Pendapatan terhadap Faktor Kejadian Kanker Payudara

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 50 responden dengan 

pendapatan, berisiko terkena kanker payudara berjumlah 19 orang (38 %), sedangkan responden yang 

tidak beresiko pada penelitian ini berjumlah 31 orang (62 %).

Berdasarkan pada uji chi – square hubungan antara pendapatan terhadap kejadian kanker 

payudara didapatkan adanya hubungan antara pendapatan terhadap kejadian kanker payudara dengan 

nilai signifikansi p = 0,019 di mana nilai p < 0,05 sehingga Ho ditolak Ha diterima yang berarti bahwa 

hubungan yang dibentuk antara pendapatan terhadap kejadian kanker payudara cukup kuat, hal ini 

secara teoritik dapat diterangkan bahwa pendapatan merupakan komponen yang sangat penting.

Meskipun benar bahwa kejadian kanker payudara meningkat dengan semakin bertambahnya 

penghasilan, kanker payudara dapat terjadi pada segala penghasilan dari penghasilan paling rendah 

sampai penghasilan paling tinggi adapun penghasilan atau upah menurut (Mukijat) antara lain sebagai 

berikut :

a. Upah yang berlaku sekarang

b. Kemampuan membayar



c. Biaya hidup

d. Produktivitas

e. Persyaratan pekerjaan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa antara penghasilan dan kejadian kanker payudara 

jelas ada hubungan yang menguntungkan, pengaruh peningkatan penghasilan terhadap perbaikan 

kesehatan dan kondisi keluarga lain yang mengadakan interaksi dengan kejadian kanker payudara yang 

berlawanan hampir universal, ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan perbaikan taraf ekonomi maka 

tingkat kejadian kanker payudara akan berkurang, dengan catatan bila hanya faktor ekonomi saja yang 

merupakan penentu kejadian kanker payudara. Kenyataannya kejadian kanker payudara bersifat 

kompleks, karena tidak hanya faktor ekonomi yang berperan tetapi faktor-faktor lain ikut menentukan.

Defenisi atau konsep upah atau pendapatan yang dikemukakan oleh (Mukijat) dapat juga dilihat 

dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al Baqarah ayat 267

Terjemahannya :
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil  

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.  
dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal  
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.  
dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpu ji. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 27)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hidup ini kita dianjurkan untuk berbagi dari penghasilan-

penghasilan yang kita miliki kepada orang lain dalam hal ini orang yang bekerja di dalam mendapatkan 

penghasilan yang kita dapatkan dari mana saja yang penting bukan dari kejahatan atau riba.

Begitu pentingnya mengeluarkan zakat dalam mengobati penyakit-penyakit batin dan tidak bisa 

terdiagnosa oleh dokter serta Insya Allah dapat mengobati segala jenis penyakit baik penyakit yang 

nampak mapun yang tidak. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi :



Terjemahannya :
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil  

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.  
dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal  
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.  
dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 267)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya semata-mata 

untuk menacari ridha Allah maka hati dan jiwanya akan tenang serta akan mendapatkan kedamaian 

yang tidak terhingga, sehingga penyakit-penyakit yang selalu mengintai makhluk hidup di muka bumi 

akan jauh dari ahli sedekah, seperti tumbuhan yang sedang layu di padang yang tandus dan tiba-tiba 

mendapat air. Maka niscaya tumbuhan tersebut akan subur kembali seperti sedia kala, sebab Allah 

maha melihat apa yang kita perbuat.

C. Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, (Hidayat A. Azis Alimul, 2010) yaitu :

1. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner memungkinkan kekurang telitian terhadap 

pengamatan yang dilakukan peneliti.

2. Desain Sampling

Teknik pemilihan sample dengan menggunakan teknik total sampling, di mana jumlah sampel 

yang diambil semua pasien yang sementara dirawat di ruang perawatan serta rawat jalan, dan 

bersedia menjadi responden.



3. Faktor Feasibility

Keterbatasan dana, sarana serta kemampuan peneliti sehingga mempengaruhi perumusan, 

penyusunan dan pengolahan data. 



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap faktor kejadian kanker payudara

2. Terhadap hubungan antara pendidikan terhadap faktor kejadian kanker payudara

3. Terdapat hubungan antara pendapatan terhadap faktor kejadian kanker payudara.

B. Saran  

1. Perlu diberikan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang masalah 

yang berhubungan dengan faktor-faktor faktor kejadian kanker payudara

2. Perlu adanya usaha untuk memasyarakatkan program SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) 

sebagai suatu langkah preventif atau usaha deteksi dini kanker payudara dengan tujuan untuk 

menekan angka kematian akibat Kanker Payudara. 
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LAMPIRAN



PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Nama  saya  adalah  SRI  YULIANTI.  AS,  saya  adalah  mahasiswa  Program  Studi  S-I  Ilmu 
Keperawatan  Fakultas  Ilmu  Kesehatan  Jurusan  Keperawatan  Universitas  Islam  Negeri 
Makassar yang saat ini sedang melakukan penelitian berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER 
PAYUDARA DI  RSUP DR. 

WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

Untuk maksud diatas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian 
ini.

Adapun hal-hal yang perlu Bapak/Ibu ketahui adalah :
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana faktor-faktor yang berhubungan dengan 

risiko kejadian kanker  payudara. 
 Waktu penelitian paling banyak dua puluh menit. Selama masa penelitian Bapak/Ibu diharapkan 

mengisi lembar kuisioner  yang diajukan oleh peneliti.
 Selama waktu penelitian Bapak/Ibu boleh melakukan aktivitas seperti biasanya.
 Identitas Bapak/Ibu akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti, dan hanya data yang Bapak/Ibu 

isikan yang akan digunakan demi kepentingan penelitian 
 Penelitian ini tidak akan memungut biaya sedikitpun kepada Bapak/Ibu 
 Jika kemudian Bapak/Ibu berkeberatan untuk meneruskan penelitian ini, Bapak/Ibu boleh keluar 

dari penelitian
 Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada peneliti.

Peneliti

Sri Yulianti. AS



PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah mendapatkan pengertian secukupnya tentang tujuan penelitian dan pengaruh penelitian  
bagi diri saya, maka saya menyatakan bersedia untuk menjadi peserta/ responden penelitian  

yang dilakukan oleh Sri Yulianti. AS
 dengan judul 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER 
PAYUDARA DI  RSUP DR. 

WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.

Makassar, ……………….2010

Saksi,

( .......................…....…… )
Nama Jelas

Yang menyetujui,

( …........................………… )
Nama Jelas



LEMBAR KUESIONER

 A.    Identitas Responden   :

1.    Nomor                    :

2.    Nama                      :

3.    Usia                                    :

4.    Jenis kelamin          : 

5.    Alamat                    :

6.    Pendidikan             : a. Tidak sekolah

  b. SD

  c. SMP

  d. SMU

  e. Perguruan Tinggi

  f. Lain Lain

7.    Status Pekerjaan     : a. Tidak bekerja

  b. Bekerja

8.    Jenis Pekerjaan       : a. Tani

  b. Swasta / Pedagang

  c. PNS

  d. TNI / POLRI

  e. Nelayan



  f. Lain - lain

9.    Agama                    : a. Islam

  b. Katolik

  c. Protestan

  d. Hindu

  e. Budha

  f. Lain - Lain

B.     Daftar Pertanyaan

Berilah tanda cek (√) sesuai dengan kondisi yang anda alami

No
. 

Pertanyaan Ya Tidak 

1 Status gizi adalah keadaan kesehatan akibat proses interaksi 
antara makanan, tubuh manusia dan lingkungan hidup 

2. Makanan yang bergizi adalah makanan yang enak dan 
mengenyangkan 

3 Apakah pola makan dapat mempengaruhi status gizi 
4. Nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan dan susu sudah memenuhi 

empat sehat lima sempurna 
5. Apakah ibu sering mengkonsumsi empat sehat lima sempurna
6. Minyak, keju serta daging adalah makanan yang mengandung 

lemak 
7. Apakah ibu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung 

lemak 
8. Zat pengawet, zat pewarna serta makanan-makanan instan seperti 

past food/ makanan cepat saji, misalnya : KFC, Mc.D, CFC, dll 
adalah makanan yang kurang sehat untuk di konsumsi 

9. Apakah ibu sering mengkonsumsi  makanan instan yang 
mengandung zat pewarna dan zat pengawet. Serta past food,  

(makana cepat saji) bila ya seberapa sering….
10. Usia berapakah ibu mengalami menstruasi <13 >13
11. Usia berapakah ibu mengalami kanker payudara <30 >30
12. Apakah ibu sudah mengalami menopause 
13. Apakah ibu sudah punya anak, bila (ya) berapa….. orang
14. Apakah ibu menyusui, bila (ya) berapa lama….
15. Apakah ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi bila (ya) jenis 



apa………………. misalnya Pill KB, spiral, IUD, Kondom, 
Suntik.

16. Adakah anggota keluarga ibu yang menderita kanker payudara. 
Bila (Ya) saudara dari ………….. 

17. Apakah ibu pernah mengkonsumsi rokok, dan alkohol dalam 
kehidupan sehari-hari bila (ya) berapa banyak……………… 

dalam satu hari
18. Apakah ibu pernah mengalami penyinaran terutama pada masa 

kanak-kanak kalau (ya) berapa sering……………….
19. Apakah Anda mengkonsumsi obat anti kanker. Misalnya 

ramokxifon, ralokxifon dll : Bila Ya, apa namanya 
…………………..

No. Sumber Pendapatan Nilai Pendapatan dalam 
Rupiah/Bulan

Total RP ……………



MASTER TABEL

No 
Resp L/P Umur

Pendapatan Keluarga Pengetahuan 
Pasien Pendidikan Pasien Besar 

Keluarga

Nominal Kate-
gori Skor Kate-

gori Jenjang Kate-
gori Jum-lah

1. P 45 2.750.000 Tinggi 12 Cukup Universitas Tinggi 2
2. P 19 2.800.000 Tinggi 13 Cukup Universitas Tinggi -
3. P 36 3.000.000 Tinggi 9 Kurang SMU Tinggi -
4. P 38 8.700.000 Tinggi 6 Kurang SMU Tinggi -
5. P 41 2.000.000 Tinggi 12 Cukup SMU Tinggi 2
6. P 48 900.000 Rendah 7 Kurang SMU Tinggi 4
7. L 22 850.000 Rendah 4 Kurang SD Rendah 5
8. P 34 450.000 Rendah 9 Kurang SMU Tinggi 1
9. P 35 600.000 Rendah 8 Kurang SD Rendah 2
10. P 58 3.000.000 Tinggi 8 Kurang Universitas Tinggi 3
11. P 58 1.150.000 Tinggi 9 Kurang SMP Rendah 5

12. P 72 600.000 Rendah 6 Kurang Tidak 
sekolah Rendah -

13. P 52 500.000 Rendah 6 Kurang Tidak 
sekolah Rendah 7

14. P 43 550.000 Rendah 7 Kurang Tidak 
sekolah Rendah 2

15. P 41 2.000.000 Tinggi 9 Kurang Universitas Tinggi -
16. P 47 2.500.000 Tinggi 13 Cukup Universitas Tinggi 4
17. P 34 700.000 Rendah 11 Cukup SMU Tinggi -
18. P 32 500.000 Rendah 5 Kurang SD Rendah -
19. P 48 1.800.000 Tinggi 9 Kurang SMU Tinggi 3
20. P 50 1.200.000 Tinggi 11 Cukup SMU Tinggi 5
 21. P 58 1.500.000 Tinggi 14 Cukup SMU Tinggi 3
22. P 46 3.000.000 Tinggi 15 Cukup Universitas Tinggi 5
23. P 55 3.000.000 Tinggi 11 Cukup Universitas Tinggi 4
24. P 39 2.000.000 Tinggi 19 Cukup SMU Tinggi 3
25. P 51 1.500.000 Tinggi 18 Cukup SMU Tinggi 2
26. P 42 500.000 Rendah 16 Cukup SMP Rendah 3
27. P 42 700.000 Rendah 10 Cukup SMU Tinggi 4
28. P 55 900.000 Rendah 8 Kurang SMP Rendah 5
29. P 53 3.000.000 Tinggi 9 Kurang Universitas Tinggi 3
30. P 64 2.700.000 Tinggi 10 Cukup SMU Tinggi 5
31. P 37 2.700.000 Tinggi 10 Cukup SMU Tinggi 5
32. P 36 700.000 Rendah 11 Cukup SMA Tinggi 1
33. P 51 700.000 Rendah 13 Cukup SMA Tinggi 6
34. P 33 1.200.000 Tinggi 14 Cukup SMA Tinggi 2
35. P 63 850.000 Rendah 10 Cukup SD Rendah 5
36. P 43 2.000.000 Tinggi 15 Cukup Universitas Tinggi 2
37. P 42 900.000 rendah 18 Cukup SMP Rendah 4
38. P 55 1.500.000 Tinggi 16 Cukup SMA Tinggi 3



39. P 53 4.800.000 Tinggi 19 Cukup Universitas Tinggi 3
40. p 33 700.000 Rendah 9 Kurang SMA Tinggi 2

41. P 66 500.000 Rendah 9 Kurang Tidak 
sekolah Rendah 5

42. P 41 2.000.000 Tinggi 10 Cukup SMA Tinggi 4
43. P 46 7.500.000 Tinggi 11 Cukup Universitas Tinggi 3
44. P 63 900.000 Rendah 15 Cukup SMA Tinggi -
45. P 49 4.500.000 Tinggi 12 Cukup Universitas - 3
46. P 53 3.000.000 Tinggi 16 Cukup Universitas Tinggi 2
47. P 50 2.000.000 Tinggi 8 Kurang SMA Tinggi 1
48. P 60 5.000.000 Tinggi 10 Kurang Universitas Tinggi 4
49. P 64 1.500.000 Tinggi 7 Kurang SMA Tinggi 5
50. P 35 1.200.000 Tinggi 7 Kurang - - 3



Frequencies
Statistics

50 50 50 50 50
0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
Pengetahuan Pendidikan Pendapatan

Besar
Keluarga

Kanker
Payudara

Frequency Table
Pengetahuan

22 44.0 44.0 44.0
28 56.0 56.0 100.0
50 100.0 100.0

Kurang
Cukup
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Pendidikan

12 24.0 24.0 24.0
38 76.0 76.0 100.0
50 100.0 100.0

Rendah
Tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Pendapatan

19 38.0 38.0 38.0
31 62.0 62.0 100.0
50 100.0 100.0

Rendah
Tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Besar Keluarga

29 58.0 58.0 58.0
21 42.0 42.0 100.0
50 100.0 100.0

Kecil
Besar
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Kanker Payudara

29 58.0 58.0 58.0
21 42.0 42.0 100.0
50 100.0 100.0

Berisiko
Tidak Berisiko
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Crosstabs
Case Processing Summary

50 100.0% 0 .0% 50 100.0%

50 100.0% 0 .0% 50 100.0%

50 100.0% 0 .0% 50 100.0%

50 100.0% 0 .0% 50 100.0%

Kanker Payudara
* Pengetahuan
Kanker Payudara
* Pendidikan
Kanker Payudara
* Pendapatan
Kanker Payudara
* Besar Keluarga

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Kanker Payudara * Pengetahuan
Crosstab

Count

11 18 29
11 10 21
22 28 50

Berisiko
Tidak Berisiko

Kanker Payudara

Total

Kurang Cukup
Pengetahuan

Total

Chi-Square Tests

1.032b 1 .310
.529 1 .467

1.032 1 .031
.391 .233

1.011 1 .031

50

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
24.

b. 

Symmetric Measures

.142 .310
-.144 .141 -1.006 .320c

-.144 .141 -1.006 .320c

50

Contingency CoefficientNominal by Nominal
Pearson's RInterval by Interval
Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Kanker Payudara * Pendidikan
Crosstab

Count

5 24 29
7 14 21

12 38 50

Berisiko
Tidak Berisiko

Kanker Payudara

Total

Rendah Tinggi
Pendidikan

Total

Chi-Square Tests

1.729b 1 .189
.959 1 .327

1.712 1 .019
.314 .164

1.695 1 .019

50

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.
04.

b. 

Symmetric Measures

.183 .189
-.186 .141 -1.311 .196c

-.186 .141 -1.311 .196c

50

Contingency CoefficientNominal by Nominal
Pearson's RInterval by Interval
Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 



Berisiko Tidak Berisiko
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Kanker Payudara * Pendapatan
Crosstab

Count

7 22 29
12 9 21
19 31 50

Berisiko
Tidak Berisiko

Kanker Payudara

Total

Rendah Tinggi
Pendapatan

Total



Chi-Square Tests

5.632b 1 .018
4.318 1 .038
5.670 1 .017

.022 .019

5.519 1 .019

50

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.
98.

b. 

Symmetric Measures

.318 .018
-.336 .135 -2.468 .017c

-.336 .135 -2.468 .017c

50

Contingency CoefficientNominal by Nominal
Pearson's RInterval by Interval
Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 



Berisiko Tidak Berisiko
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Kanker Payudara * Besar Keluarga
Crosstab

Count

18 11 29
11 10 21
29 21 50

Berisiko
Tidak Berisiko

Kanker Payudara

Total

Kecil Besar
Besar Keluarga

Total



Chi-Square Tests

.469b 1 .493

.156 1 .693

.469 1 .049
.568 .346

.460 1 .045

50

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.
82.

b. 

Symmetric Measures

.096 .493

.097 .141 .674 .503c

.097 .141 .674 .503c

50

Contingency CoefficientNominal by Nominal
Pearson's RInterval by Interval
Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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