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ANGGARAN PENELITIAN 
 

No Kegiatan Bahan dan Alat Biaya 

1 Penyusunan proposal skripsi Pengetikan dan Rp 100.000,00 
  penjilitan  

2 Seminar proposal skripsi Pengetikan dan Rp 100.000,00 
  penjilitan  

3 Revisi proposal skripsi Penjilitan Rp 100.000,00 
4 Perijinan penelitian Penggandaan dan Rp 200.000,00 

  biaya perijinan  

5 Persiapan penelitian Trasportasi Rp 100.000,00 
6 Souvenir Souvenir Rp 330.000,00 

7 Berkas penelitian Kuisioner,informed Rp 100.000,00 
  consent dan penjelasan  
  penelitian  

8 Laporan skripsi Pengetikan dan Rp 100.000,00 
  penjilitan  

9 Sidang skripsi Penggandaan Rp 150.000,00 
10 Refisi laporan skripsi Pengetikan , penjilitan Rp 150.000,00 

  dan penggandaan  

 Jumlah  Rp 930.000,00 
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JADWAL PENELITIAN 
 

 

                    Waktu                      
                                            

No Kegiatan Septe m b e r  Oktobe r Nove m be r Dese m b e r Janua ri Februari Maret   Apri l   Mei   Juni 
  2018  2018  2018  2018  2019  2019  2019  2019  2019  2019  
                                            

1 Penyusunan Proposal Skripsi                                           

                                            
2 Seminar Proposal Skripsi                                           

                                            

3 Revisi Proposal                                           
                                            

4 Perijinan Penelitian                                           
                                            

5 Persiapan Penelitian                                           
                                            

6 Pelaksanaan Penelitian                                           
                                            

7 Pengolahan Data 
                                          

                                          
                                            

8 Penyusunan Laporan Skripsi                                           

                                            
9 Sidang Skripsi                                           

                                            

10 Revisi Skripsi                                           
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PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN 
 

(PSP) 
 
 
 

1. Saya adalah Septi Wahana Pintarti berasal dari institusi/jurusan/program studi Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan dengan ini meminta anda 

untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul Faktor – Faktor yang 

Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara di RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 

2018. 
 

2. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan 

Kejadian Kanker Payudara di RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2018.  
3. Penelitian ini dapat memberi manfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam membuat 

kebijakan tentang kanker payudara oleh pemerintah dan upaya penangulangan serta 

penampisan faktor penyebab kanker payudara oleh petugas kesehatan. 
 

4. Penelitian ini akan berlangsung selama 15 menit. Sampel penelitian ini adalah wanita penderita 

kanker payudara yang sudah menikah untuk sampel kasus dan untuk sampel kontrol adalah 

pasien wanita yang sudah menikah yang diambil sesuai kriteria peneliti. 
 

5. Prosedur pengambilan bahan penelitian atau data apabila anda bersedia menjadi responden 

dalam penelitian ini, saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan atau inform 

consent menjadi responden. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara untuk melengkapi 

instrumen penelitian. 
 

6. Pada penelitian ini responden tidak ada risiko atau efek samping yang ditimbulkan. Anda tidak 

perlu khawatir karena peneliti akan menjaga kerahasiaan responden dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian. 
 

7. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan anda pada penelitian ini adalah dapat 

mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara dan responden 

akan diberi souvenir. 
 

8. Partisipasi anda bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan anda bisa sewaktu-waktu 

mengundurkan diri dari penelitian ini. 
 

9. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan. Bila ada hal- hal yang belum jelas, anda 

dapat menghubungi peneliti an. Septi Wahana Pintarti dengan nomer telepon 082327958795. 
 

PENELITI 
 

SEPTI 
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INFORMED CONSENT 
 
 
 

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan 

secara rinci dan telah mengerti mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh Septi Wahana 

Pintarti dengan judul Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara di 

RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019. 

 

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

TTL/ Usia : ........................................................................................... 
 

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

No. Telpon/ Hp : ........................................................................................... 

 

 

Saya menyatakan setuju untuk berpartisipasi sebagai subjek peneliti ini secara sukarela dan 

bebas tanpa ada paksaan serta dengan catatan apabila saya merasa dirugikan dalam penelitian 

ini dalam bentuk apapun, saya berhak membatalkan persetujuan ini. 

 

Bantul, ......................................... 
 

Saksi Yang memberikan persetujuan 
 
 
 
 
 
 
 

 

(..................................................) (...................................................) 
 

Mengetahui, 
 

Ketua Pelaksanaan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Septi Wahana Pintarti) 
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SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 

 

Perihal : Permohonan Menajadi Reponden 

 

Kepada Yth: 
 

................................. 
 

Di ............................  
Dengan hormat, 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 

Nama : Septi Wahana Pintarti 

 

Program Studi : Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

 

Dengan ini memohon kesediaan ibu agar berkenan berpartisipasi sebagai 

 

respondendalam penelitian saya yang berjudul “Faktor – Faktor yang Berhubungan 

dengan Kejadian Kanker Payudara di RSUD Panembahan Senopati Bantul” dengan 

memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang diketahui. Informasi yang Anda 

berikan akan kami jaga kerahasiaanya dan semata-mata hanya untuk kepentingan 

penelitian. 

 
Besar harapan saya atas terkabulnya perohonan ini. Atas partisipasinya dan 

kerja sama Ibu kami saya ucapkan terima kasih. 

 
Bantul, 

 

Peneliti 
 
 
 
 
 

 

Septi Wahana Pintarti 
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  FORMAT PENGUMPULAN DATA   

No. Responden  : ........................      

Nama (inisial)  : ........................      

Usia : ..... . .. . . . tahun      

 Ketika terdiagnosa kanker payudara .......... tahun*   

Responden : Kasus Kontrol:................ ..... .....    

Usia Menarche : <12 tahun      

  ≥ 12tahun      

Paritas : P0       

  P.......       

Riwayat Menyusui : Tidak     

   Ya lama : ................. Bulan   

Riwayat menggunakan       

kontrasepsi hormonal : Tidak menggunakan kontrasepsi  

    KB: Non – Hormona l   

     Hormonal   : Pil : ........... tahun 

       Suntik :...... tahun 

       Implant: ..... tahun 

     Lainya: ................   

Riwayat keluarga : Ada :......................    

    Tidak      
 
 
 
 
 

Keterangan : 
 
 

= Centang sesuai jawaban responden 
 

* = di isi hanya untuk responden penderita kanker payudara 



 
 

 























 


