
BAB IV 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Hasil 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 

adalah RS milik pemerintah Kabupaten Bantul terletak di Jl. Dr. Wahidin 

Sudirohusodo, Trirenggo Bantul, Yogyakarta. Karakteristik daerah Ibukota 

Kabupaten Bantul dengan menempati areal seluas 3,67 Ha, berdiri sejak tahun 

1953 sebagai RS Hongeroedem (HO), sejak tanggal 31 Januai 2007 menjadi RS 

Type B Non pendidikan dan mulai tanggal 21 Juli 2009 ditetapkan sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bantul 

No.195 tahun 2009 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPKBLUD) pada RS Panembahan Senopati Bantul. 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 

memiliki 19 poli klinik salah satunya adalah poli klinik bedah. Poli klinik bedah 

RSUD Panembahan Senopati Bantul memiliki pelayanan untuk penderita kanker 

payudara salah satunya dengan pengobatan rutin setiap dua minggu sekali selama 

kurang lebih 5 tahun. 
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1. Karakteristik Responden 
 

 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis univariat untuk mendiskripsikan 

karakteristik responden dengan gambaran distribusi frekuensi dalam bentuk jumlah dan 

presentase. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil : 

 
Sumber : Data primer 2019 

 
Tabel 6 Distribusi frekuensi variabel usia, usia menarche, paritas, riwayat menyusui, riwayat 

menggunakan kontrasepsi, riwayat keluarga dengan kejadian kanker payudara di RSUD Panembahan 
Senopati Bantul  

 
Variabel 

Kanker Payudara Tidak Kanker 
 

n % n %   

a. Usia     

1. ≥ 40 tahun 28 84,8% 16 48,5% 
2. < 40 tahun 5 15,2% 17 51,5% 
Usia Menarche     

1. <12 tahun 8 24,2% 4 12,1% 
2. ≥ 12tahun 25 75,8% 29 87,9% 

b. Paritas     

1. P0 (nulipara) 1 3,0% 2 6,1% 

2. P≥1 (sudah pernah melahirkan) 32 97,0% 31 93,9% 

c.  Riwayat Menyusui (>12 bulan)     

1. Tidak pernah menyusui 3 9,1% 7 21,2% 
2. Pernah menyusui 30 90,9% 26 78,8% 

d. Riwayat Menggunakan     

 Kontrasepsi Hormonal     

1. Menggunakan kontrasepsi hormonal 10 30,3% 11 33,3% 
 ≥5 tahun berturut-turut     

2. Menggunakan kontrasepsi hormonal 23 69,7% 22 66,7%  
< 5 tahun, tidak menggunakan 
kontrasepsi hormonal, tidak KB  

e. Riwayat keluarga  
1. Ada riwayat kanker 20 60,6% 5 15,2% 
2. Tidak ada riwayat kanker 13 39,4% 28 84,8% 
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Pada tabel diatas menunjukkan variabel usia pada wanita dengan kanker 

payudara, usia ≥ 40 tahun sejumlah 84,8% (28) dan usia < 40 tahun 15,2% (5). 

Sedangkan usia ≥ 40 tahun pada wanita tidak penderita kanker sejumlah 48,5% 

 
(16) dan usia < 40 tahun 51,5% (17). Selanjutnya pada usia menarche wanita 

dengan kanker payudara yang berisiko (<12 tahun) berjumlah 24,2% (8) dan 

 
wanita dengan kanker payudara yang tidak berisiko (≥ 12tahun) sejumlah 75,8% 

(25). Pada wanita tidak penderita kanker payudara yang usia menarche berisiko 

(<12 tahun) sebanyak 12,1%(4) dan yang tidak berisiko (≥ 12tahun) 87,9% (29) 

pada wanita yang tidak menderita kanker payudara. 

 

Kemudian wanita dengan kanker payudara yang belum pernah melahirkan 

sejumlah 3,0% (1) dan yang sudah pernah melahirkan sebanyak 97,0% (32) pada 

wanita dengan kanker payudara. Sedangkan pada wanita tidak penderita kanker 

payudara yang belum pernah melahirkan sejumlah 6,1%(2) dan 93,3% (31) wanita 

tidak penderita kanker payudara yang pernah melahirkan lebih dari sama dengan satu 

kali. Selanjutnya pada riwayat menyusui wanita dengan kanker payudara yang tidak 

pernah menyusui atau menyusui kurang dari 12 bulan sebanyak 9,1% (3) dan wanita 

dengan kanker payudara yang memiliki riwayat menyusui lebih dari sama dengan 

12 bulan sebanyak 90,9% (30). Sedangkan pada wanita tidak penderita kanker 

payudara yang memiliki riwayat menyusui kurang dari 12 bulan atau tidak pernah 

menyusui sebanyak 21,2% (7) dan 
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sejumlah 78,8% (26) wanita tidak menderita kanker payudara yang memiliki 

riwayat menyusui lebih dari sama dengan 12 bulan. 

 

Pada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal pada wanita dengan 

kanker payudara yang menggunakan kontrasepsi hormonal lebih dari sama 

dengan 5 tahun sebanyak 30,3% (10) dan wanita dengan kanker payudara yang 

memiliki riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal kurang dari 5 tahun atau 

tidak menggunakan kontrasepsi hormonal dan atau tidak KB sejumlah 69,7% 

(32). Pada wanita yang tidak menderita kanker payudara yang menggunakan 

kontrasepsi hormonal lebih dari sama dengan 5 tahun sejumlah 33,3% (11) dan 

wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal kurang dari 5 tahun atau tidak 

menggunakan kontrasepsi hormonal dan atau tidak KB sejumlah 66,7% (22) 

pada wanita yang tidak menderita kanker payudara. 

 

Pada wanita penderita kanker payudara yang memiliki riwayat keluarga 

dengan kanker sejumlah 60,6% (20) dan 39,4% (13) wanita penderita kanker 

yang tidak memiliki riwayat kerluarga dengan kanker. Pada wanita tidak 

penderita kanker payudara yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker 

sejumlah 15,2% (5) dan wanita tidak penderita kanker yang tidak memiliki 

riwayat kanker sejumlah 84,8% (28). 

 

3. Hubungan Faktor – faktor dengan Kejadian Kanker Payudara 

 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hubungan dari faktor – faktor 

dilakukan analisis bivariat menggunakan Chi-Square. Analisis Chi-Square 
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bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini 

bermakna atau tidak. Variabel – variabel yang diperkirakan berhubungan dengan 

kejadian kanker payudara yaitu usia, usia menarche, paritas, riwayat menyusui, 

riwayat kontrasepsi hormonal dan riwayat keluarga sebagai variabel independen 

sedangkan kejadian kanker payudara sebagai variabel dependen. Hasil 

perhitungan dan analisis statistik bivariat dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 7 Hubungan variabel Independen dengan Kejadian Kanker Payudara di RSUD Panembahan Senopati Bantul 

Tahun 2019 

   Kanker Payudara     CI 95% 

No Variabel 
    

Total 
P 

OR 
 

Tidak Ya  Valu e  

       

  Jumlah % Jumlah %    Lower Upper 

1 Usia       1,845 19,193 

 Berisiko (≥ 40 tahun) 16 48,5 28 84,8 44 
0,004 5,450 

  
 

Tidak berisiko (< 40 tahun ) 17 51,5 5 15,2 22 
  

     

 Total 33 100 33 100       
2 Usia Menarche 

 Berisiko (<12 tahun) 4 12,1 8 24,2 12 2,320 0,623 8,633 

 Tidak berisiko (≥12 tahun) 29 87,9 25 75,8 54 0,338   

 Total 33 100 33 100     

3 Paritas         

 Berisiko (P0) 2 6,1 1 3,0 3 0,484 0,42 5,617 
 T idak berisiko (P≥1) 31 93,9 32 97,0 63 1,000   

 Total 33 100 33 100      
4 Riwayat Menyusui 

 Berisiko  7 21,2 3 9,1 10    

 (t idak pernah menyusui atau      0,371 0,087 1,585 
 menyusui <12 bulan)      

0,303 
  

 
Tidak berisiko 

 
26 78,8 30 90,9 56 

  

     

 (pernah menyusui ≥ 12 bulan)         

 Total  33 100 33 100     

5 Riwayat Menggunakan         

 Kontrasepsi Hormonal         

 Berisiko  11 33,3 10 30,3 21    

 (menggunakan kontrasepsi      0,870 0,308 2,452 

 hormonal ≥5 )          

 T idak berisiko  22 66,7 23 69,7 45    

 (menggunakan kontrasepsi      1,000   
 hormonal  <  5  tahun,  t idak         

 menggunakan kontrasepsi         

 hormonal, tidak KB)         
           

 Total  33 100 33 100     

6 Riwayat Keluarga         

 Berisiko  5 15,2 20 60,6 25 
8,615 2,647 28,045  ( ada riwayat kanker)      

         

 T idak berisiko  28 84,8 13 39,4 41 0,000   

 ( t idak ada riwayat kanker)         

 Total  33 100 33 100     



51 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa hasil uji Chi-Square kanker payudara 

dengan variabel usia nilai p-value = 0,004 (p<0,05) dan OR 5,450 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa ada hubungan antara usia dengan kanker payudara dengan besar 

risiko sebesar 5,450 kali. Pada variabel usia menarche diperoleh nilai p-value = 

0,338 (p> 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara faktor 

usia menarche dengan kanker payudara. Pada variabel paritas diperoleh nilai p-value 

= 1,000 (p> 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara faktor 

paritas dengan kanker payudara. Pada variabel riwayat menyususi diperoleh nilai p-

value = 0,303 (p> 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

riwayat menyusui dengan kanker payudara. Pada variabel riwayat menggunakan 

kontrasepsi hormonal diperoleh nilai p-value = 1,000 (p> 0,05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara riwayat menggunakan kontrasepsi 

hormonal dengan kanker payudara. Pada variabel riwayat keluarga diperoleh nilai p-

value = 0,000 (p< 0,05) dan nilai OR sebesar 8,615. Maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara riwayat keluarga dan kanker payudara dengan besar risiko 

8,615 kali. 

 

4. Faktor Paling Erat Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara Penelitian 

ini menggunakan analisis logistik regression untuk 

 
mengetahui variabel independen yang mana yang lebih erat hubungannya dengan 

variabel dependen. Pada penelitian ini regresi logistik dilakukan untuk 

mengetahui interpretasi OR dari masing-masing variabel. Variabel- variabel 
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yang di masukkan ke dalam analisis multivariat pada penelitian ini adalah usia 

 

dan riwayat keluarga. Berikut ini adalah hasil analisis multivariat: 
 
 

Tabel 8 Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul   

Variabel Koefisien 
   

Nilai Exp (B) 
CI95% 

S.E Wald df Lower Upper     

Usia -1,659 0,661 6,296 1 0,012 0,190 0,052 0,696 
Riwayat keluarga -2,056 0,639 10,350 1 0,001 0,128 0,037 0,448 

Konstanta 1,871 0,611 9,381 1 0,002 6,493     
Berdasarkan kolom Exp (B) dapat diintrepretasikan odds ratio dari 

masing- masing variabel sebagai berikut : 

 

a. Wanita yang memiliki usia lebih dari sama dengan 40 tahun cenderung 

0,190 kali mengalami kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang 

memiliki usia kurang dari 40 tahun 

 
b. Wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker cenderung 0,128 

kali mengalami kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang tidak 

mempunyai riwayat kanker di keluarga. 

 

Menurut hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa faktor usia dan 

riwayat keluarga merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan kanker 

payudara di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Tetapi faktor yang paling 

berisiko adalah usia dengan OR 0,190 dengan CI (0,052 - 0,696) 
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B. Pembahasan 

 
1. Usia 

 

Berdasarkan pada tabel 7 diketahui bahwa terdapat hubungan antara usia 

dengan kejadian kanker payudara, dan memiliki besar risiko sebesar 5,450 kali. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa usia lebih atau sama dengan 40 tahun 

berisiko terkena kanker payudara sebesar 5,450 kali dibandingkan dengan wanita 

yang memiliki usia kurang dari 40 tahun. 

 

Hasil penelitian Nurhayati (2016) sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa 

usia lebih dari 40 tahun mempunyai resiko sebesar 10,309 kali mengalami 

kanker.13 Pada penelitian Nuzhat. A, Zaid.A (2017) mengatakan bahwa tingkat 

kelangsungan hidup kanker payudara relatif lebih rendah untuk wanita <40 tahun 

daripada wanita yang lebih tua. Pada usia kurang atau sama dengan 40 tahun 39 

(25,2%) pasien kanker payudara, 60 (38,7%) lebih dari 40 hingga 50 tahun dan 

56 (36,1%) berusia lebih dari 50 tahun dengan usia rata-rata saat diagnosis 

berusia 47 tahun.24 

 
Kejadian kanker payudara meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Pada 

wanita dengan usia dibawah 40 tahun, angka penderita kanker payudara tergolong 

rendah. Di Amerika serikat, hanya 5% wanita dengan diagnosis kanker payudara 

yang usianya dibawah 40 tahun.
11,25

 Bertambahnya usia potensial bisa jadi sel 

menjadi lebih rentan terhadap karsinogen lingkungan dan modifikasi 
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dalam penuaan biologis yang merangsang atau memungkinkan pertumbuhan 

tumor dan metastasis.35 

 

 

2. Usia Menarche 

 

Berdasarkan pada tabel 7 diketahui bahwa tidak ada hubungan antara usia 

menarche dengan kejadian kanker payudara, hal ini dibuktikan dengan nilai p 

value = 0,338 (p> 0,05) yang dapat diartikan tidak ada hubungan antara usia 

menarche dengan kejadian kanker payudara di RSUD Panembahan Senopati 

Bantul. 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Palachandra,dkk (2017) selaras dengan 

penelitian ini yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

dengan kanker payudara. Hal ini terbukti dari hasil penelitian tersebut nilai p 

value > 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak atau tidak ada hubungan.12 

 
Pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Anggorowati (2013) 

yang mengatakan bahwa usia menarche memiliki hubungan dengan kejadian 

kanker payudara (p= 0,00; OR= 6,66; CI 2,84- 15,65).7 Perbedaan ini 

dimungkinkan karena penyebab terjadinya kanker payudara merupakan hasil 

interaksi multi faktor salah satunya adalah gaya hidup dengan mengkonsumsi 

makanan tinggi lemak atau menggunakan bahan- bahan kimia (penyedap rasa) 

sehingga kejadian kanker payudara dalam penelitian ini kemungkinan 

disebabkan oleh faktor lain.11 
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3. Paritas 

 

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa tidak ada hubungan antara paritas 

dengan kanker payudara, hal ini dibuktikan dengan nilai p 1,000 (p> 0,05) 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak atau tidak ada hubungan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian Galukande.M dkk (2015) yang menunjukkan 

tidak ada hubungan antara paritas dengan penyakit kanker payudara dengan nilai 

p value= 0,576 .14 Hasil penelitian Tazzite. A, dkk (2013) tidak ada hubungan 

antara paritas dengan kanker payudara yang ditunjukan dengan hasil statistik 

nilai p 0,7365 (p> 0,05 ).26 Paritas tinggi tidak melindungi wanita untuk tidak 

terkena kanker payudara.14 

 
Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Priyati,cici.dkk (2013) 

menyatakan paritas nulipara memiliki nilai Odds Ratio sebesar 4,353 atau >1 

sehingga akan mengkatkan risiko kanker payudara sebesar 4,353 kali.8 

Tingginya jumlah kelahiran berkaitan dengan penurunan risiko kanker payudara. 

Setiap penambahan satu kelahiran akan menurunkan risiko jangka panjang dari 

kanker payudara. Selain efek protektif dari tingginya angka paritas beberapa 

studi menyatakan semakin pendek jarak kelahiran, semakin turun juga risiko 

kanker payudara.11 

 
Secara teori, nulipara lebih berisiko memicu terjadinya kanker payudara 

dibandingkan mereka yang memiliki anak. Akan tetapi dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa kelompok nulipara lebih sedikit karena jumlah anak bukan 

satu – satunya faktor risiko terjadinya kanker payudara. Selain itu, keberhasilan 
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program Keluarga Berencana menyebabkan rata- rata jumlah anak dalam satu 

keluarga adalah dua sehingga hal ini dapat mempengaruhi perhitungan statistik. 

 

 

4. Riwayat Menyusui 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penderita kanker 

payudara memiliki riwayat menyusui lebih dari sama dengan 12 bulan. Hasil dari 

uji statistik antara riwayat menyusui dengan kejadian kanker payudara diketahui 

nilai p 0,303 (p> 0,05) dan dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara riwayat 

menyusui dengan kejadian kanker payudara di RSUD Panembahan Senopati 

Bantul. 

 

Pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Palachandra,dkk (2017) 

yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara riwayat menyusui dengan 

kejadian kanker payudara. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan uji korelasi 

dapat diketahui bahwa nilai p= >0,05.12 Penelitian lain yang mendukung yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Takalkar.U, dkk (2014) yang menyatakan tidak 

ada hubungan anatara riwayat menyusui dengan kejadian kanker payudara.28 

Dalam penelitian yang dilakukan Palacandara (2017) yang mempelajari tentang 

faktor reproduksi pada wanita kanker payudara mengatakan menyusui tidak 

melindungi wanita untuk terjadi kanker payudara. Salah satu alasan riwayat 

menyusui tidak sebagai salah satu faktor mungkin jumlah sampel tidak efektif 

menemukan risiko ini.12 
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Dalam penelitian ini mayoritas penderita kanker payudara memiliki 

riwayat menyusui lebih dari sama dengan 12 bulan atau tidak berisiko terhadap 

kanker payudara. Hasil ini dapat mempengaruhi perhitungan statistik yang 

meyebabkan tidak ada hubungan antara riwayat menyusui dengan kejadian 

kanker payudara. Selain itu, keberhasilan program pemerintah untuk 

memberikan ASI Esklusif dan menyusui selama 2 tahun menyebabkan wanita 

menyusui anaknya selama 2 tahun.29 

 

 

5. Riwayat Menggunakan Kontrasepsi Hormonal 

 

Bersadarkan tabel 7 diketahui bahwa tidak ada hubungan antara riwayat 

menggunakan kontrasepsi hormonal dengan kanker payudara. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai p 1,000 (p> 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antara riwayat menggunakan kontrasepsi hormonal dengan kejadian 

kanker payudara di RSUD Panembahan Senopati Bantul. 

 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Priyatin,cici dkk (2013) 

yang menyatakan bahwa semakin kuat dugaan lama penggunaan kontrasepsi 

hormonal berisiko bukan merupakan faktor risiko terjadinya kanker payudara. 

Wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal dalam jangka >5 tahun 

memiliki risiko mengalami kanker payudara 0,513 kali lebih rendah 

dibandingkan dengan wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi hormonal.8 

 
Dalam penelitian epidemiologi kontrasepsi hormonal dan terapi pengganti 

esterogen belum menunjukkan hubungan dengan perubahan dalam risiko kanker 
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payudara. Pada pasien penyakit kistik dan fibroadenoma mungkin penyakit yang 

berhubungan secara hormon, penggunaan kontrasepsi hormonal selama 2 sampai 

5 tahun telah dihubungkan dengan penurunan insidensi kanker. Penggunaan 

jangka lama kontrasepsi hormonal pada pasien tanpa kelainan payudara tanpak 

menurunkan risiko penyakit payudara jinak, tetapi tidak mempunyai efek atas 

risiko absolut kanker payudara. Kontrasepsi oral (paling mungkin) melindungi 

terhadap bentuk penyakit nonpro-liferatif yang tidak berhubungan dengan 

peningkatan risiko kanker. Selain itu, risiko tidak bervariasi menurut preparat 

atau lama pemakaian. Risiko tidak dipengaruhi oleh pemakaian yang lebih dini, 

lama pemakaian, pemakaian sebelum kehamilan, dosis atau jenis hormon yang 

digunakan karena kontrasepsi hormonal tanpaknya tidak mengubah faktor-faktor 

resiko pada wanita dengan atau tanpa riwayat kanker payudara dalam keluarga. 

30,31 

 

 

6. Riwayat Keluarga 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden kanker 

payudara memiliki riwayat kanker pada keluarganya. Terdapat hubungan antara 

riwayat keluarga dengan kanker payudara, hal ini terbukti dengan hasil nilai p 

0,000 (p< 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara riwayat 

keluarga dengan kejadian kanker payudara di RSUD Panembahan Senopati 

Bantul. 
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Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Priyatin (2013) bahwa riwayat 

keluarga berisiko (ada riwayat keluarga yang memiliki hubungan darah dengan 

responden yang pernah atau sedang menderita kanker payudara) memiliki risiko 

6,938 kali terkena kanker payudara. Memiliki riwayat keluarga yang positif 

kanker payudara adalah faktor risiko kanker payudara.8,32 

 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Özsoy, dkk (2017) terdapat hubungan yang signifikan atara riwayat keluarga 

dengan kanker payudara.33 Faktor genetik yang diwariskan seorang wanita 

memengaruhi risiko terkena kanker payudara. Sekitar 5-10% kanker payudara 

disebabkan oleh faktor genetik. Gen kerentanan kanker payudara yang paling 

umum adalah BRCA1, BRCA2 (Breast Cancer Susceptibility Gene 1, Breast 

Cancer Susceptibility Gene 2) . Jika dalam keluarga ditemukan ≥ 2 kasus kanker 

payudara ( usia < 50 tahun ) dan minimal satu kasus kanker ovarium, maka >90% 

individu tersebut akan membawa mutasi germline BRCA 1/2. Selain itu, terdapat 

angka karier mutasi BRCA 1/2 yang signifikan pada kasus kanker payudara dini 

dengan riwayat keluarga yang tidak diketahui. 34,8 

 

Bila ibu atau kakak perempuan dari seorang perempuan menderita kanker 

payudara, risiko perempuan tersebut untuk terkena kanker payudara akan 

meningkat dua atau tiga kali lipat. Memiliki ibu atau kakak perempuan dengan 

kanker payudara meningkatkan risiko seorang perempuan untuk terkena 

payudara enam kali lipat.17 Pada masyarakat umum yang tidak dapat 
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memeriksakan gen dan faktor proliferasinya, maka riwayat kanker pada keluarga 

merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit.2 

 

7. Analisis Multivariat 

 

Berdasarkan hasil analisis multivariat diketahui bahwa nilai odd ratio pada 

faktor usia adalah 0,190 sehingga wanita yang memiliki usia lebih dari sama 

dengan 40 tahun memiliki 0,190 kali berisiko terkena kanker payudara. 

 
Pada wanita usia dibawah 40 tahun kejadian kanker payudara tergolong 

rendah karena pada wanita yang memiliki usia diatas 40 tahun potensial sel 

menjadi lebih rentang terhadap karsinogen lingkungan dan modifikasi dalam 

penuaan biologis yang merangsang atau memungkinkan pertumbuhan tumor dan 

metastasis.11,35 Pada riwayat keluarga yang memiliki ibu atau kakak perempuan 

yang menderita kanker payudara peningkatan risiko untuk terkena kanker 

payudara enam kali lipat.17 Jika dalam keluarga ditemuka ≥ 2 kasus kanker 

payudara ( usia < 50 tahun ) dan minimal satu kasus kanker ovarium, maka >90% 

individu tersebut membawa mutasi germline BRCA1/2.11 

 
Pada penelitian ini variabel yang paling berisiko menurut hasil analisis 

multivariat adalah variabel usia karena wanita yang memiliki usia diatas 40 tahun 

berisiko terkena kanker payudara, sedangkan pada riwayat keluarga hanya wanita 

yang memiki riwayat kelurga dengan kanker payudara terutama pada ibu dan kakak 

perempuan serta riwayat keluarga yang memiliki kanker ovarium. Hasil ini sesui 

dengan penelitian Nurhayati ( 2016) yang menjelaskan bahwa usia lebih 
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berisiko terkena kanker payudara dibandingkan dengan riwayat keluarga, hal ini 

dibuktikan dengan usia memiliki OR sebesar 10,309 dengan CI 95%, nilai 

probabilitas (p) = 0,001 dan pada riwayat keluarga memiliki OR sebesar 5,000 

dengan CI 95%, nilai probabilitas (p) = 0,002. 



 


