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ABSTRAK
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2019, angka kejadian kanker payudara
menempati urutan pertama (42,1%) disusul kanker serviks (23,4%). Penyebab pasti dari kanker
payudara belum diketahui secara pasti, tetapi berkaitan dengan banyak faktor risiko. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan,dan pemakaian kontrasepsi hormonal.
Metode penelitian menggunakan studi analitik dengan desain case control terhadap 294 responden
dengan teknik consecutive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung
dengan responden menggunakan lembar kuesioner. Data dianalis Uji Chi-Square. Hasil analisis
didapatkan ada hubungan tingkat pendidikan (p=<0,005;OR =0,51) dan penggunaan kontrasepsi
hormonal (p=<0,001; OR=3,93) terhadap kejadian kanker payudara. Kesimpulan terdapat hubungan
antara tingkat pendidikan dan penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kejadian kanker payudara
merupakan salah satu cara mendeteksi secara dini kanker payudara.
Kata kunci : Kanker Payudara, Tingkat Pendidikan, Penggunaan Kontrasepsi Hormonal
ABSTRACT
Based on data from the Ministry of Health in 2019, the incidence of breast cancer ranks first (42.1%)
followed by cervical cancer (23.4%). The exact cause of breast cancer is not known with certainty,
but is related to many risk factors. This study aims to determine the relationship between education
level and hormonal contraceptive use. The research method uses analytic studies with case control
design of 294 respondents with consecutive sampling techniques using the Chi-Square Test. Data
collection was carried out through direct interviews with respondents using questionnaire sheets. The
analysis showed that there was a relationship between education level (p = <0.005; OR = 0.51) and
the use of hormonal contraception (p = <0.001; OR = 3.93) to the incidence of breast cancer. The
conclusion there is a relationship between the level of education and the use of hormonal
contraception to the incidence of breast cancer is one way to detect breast cancer early.
Keywords: Breast Cancer, Educational Level, Use of Hormonal Contraception
PENDAHULUAN
Kanker payudara merupakan kanker yang
paling umum diderita wanita yang cenderung
meningkat setiap tahunnya. Kanker payudara
adalah tumor ganas pada payudara yang
merupakan benjolan atau massa tunggal yang
sering terdapat pada kuadran atas atau bagian
luar, berupa benjolan keras dan bentuknya tidak
beraturan
dan
dapat
digerakkan
(Masriadi,2018).
Berdasarkan data dari International Agency
Reseacrh in Cancer (IARC), insiden kanker
payudara di Indonesia sebanyak 36,2 per
100.000 penduduk dengan angka kematian
akibat kanker payudara sebanyak 18,6 per
100.000 penduduk. Menurut data yang didapat
dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

tahun 2010, kanker payudara menempati urutan
pertama pada pasien rawat inap di seluruh RS
Indonesia yaitu 28,7% (WHO,2018).
Angka kejadian penyakit kanker di
Indonesia (136,2/100.000 penduduk) berada
pada urutan ke 8 di Asia Tenggara, sedangkan
di Asia pada urutan ke 23. Angka kejadian
kanker tertinggi untuk perempuan adalah kanker
payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000
penduduk dengan rata-rata kematian 17 per
100.000 penduduk yang diikuti kanker leher
rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk
dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000
penduduk (Kemenkes, 2019).
Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi
tumor atau kanker di Indonesia menunjukkan
adanya peningkatandari 1,4 per1000 penduduk
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ditahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk
pada tahun 2018. Prevalensi kanker di
Sumatera Barat sebesar 2,47 per 1000 penduduk
dan merupakan Provinsi kedua tertinggi di
Indonesia (Riskesdas, 2018).
Banyak faktor yang dapat berhubungan
dengan terjadinya kanker payudara, diantaranya
usia, usia menarche <12 tahun, menopause yang
terlamat pada usia 55 tahun. peningkatan faktor
risiko tersebut berkaitan dengan waktu lamanya
terpapar hormon reproduksi. Insiden kanker
payudara
meningkat
seiring
dengan
bertambahnya usia. Semakin tinggi usia, maka
semakin tinggi resiko terjadinya kanker
payudara. Selain itu, pada wanita yang berumur
diatas 40 tahun terutama yang masih mengalami
menstruasi setiap bulannya, namun tidak
mengalami
ovulasi,
sehingga
hormon
progesteron yang dihasilkan tidak cukup
menangkal hormon estrogen yang merupakan
pemicu terjadinya kanker payudara (Ali
Akbar,2016).
Penyebab timbulnya kanker payudara
belum diketahui secara pasti. Faktor utama yang
diduga berperan dalam proses kejadian kanker
payudara adalah hormon estrogen, tetapi
bagaimana mekanisme terjadinya belum jelas.
Hormon estrogen dapat meningkatkan proses
proliferasi dan pertumbuhan sel-sel spesifik
pada tubuh serta bertanggung jawab terhadap
sebagian besar sifat seksual sekunder wanita.
pada payudara estrogen dapat menyebabkan
pengendapan lemak dalam kelenjar payudara
(Sandra, 2011).
Penggunaan kontrasepsi hormonal dalam
jangka waktu yang lama juga dapat
meningkatkan resiko kanker payudara. Menurut
penelitian Hasnita (2019) wanita yang memakai
kontrasepsi pil diatas 5 tahun berisiko terkena
kanker payudara 3 kali lebih besar daripada
wanita yang memakai kontrasepsi pil dibawah 5
tahun. Berdasarkan Penelitian Festy (2017)
terdapat hubungan antara tingkat pendidikan
dengan tingkat pengetahuan wanita usia 20-40
tahun dengan pemeriksaan payudara, Hal ini
sejalan dengan pernyataan Notoadmodjo (2010)
yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang, maka semakin mudah
untuk dapat menyerap informasi yang diberikan
(Hasnita dkk, 2019). Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan tingkat pendidikan,dan
pemakaian kontrasepsi hormonal

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan
studi analitik dengan desain case control, rasio
perbandingan kelompok kasus dan kontrol
adalah 1:1 terhadap 294 responden dengan
teknik consecutive sampling. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara langsung dengan
responden menggunakan lembar kuesioner.
Populasi penelitian ini adalah semua wanita usia
40-65 tahun yang didiagnosa kanker payudara
dan tidak didiagnosa kanker payudara di
RSUP.Dr.M.Djamil Padang.
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibagi
dalam dua kelompok yaitu variabel dependen
(kanker payudara) dan variabel independen
tingkat pendidikan dan penggunaan kontrasepsi
hormonal. Hasil analisis dianggap bermakna
bila didapatkan p<0,05 dengan menggunakan
uji statistik Chi-Square. Kriteria inklusi kasus
pada penelitian ini adalah semua wanita yang
didiagnosa dokter terkena kanker payudara
berusia 40-65 tahun, bersedia berpartisipasi
dalam menandatangani informed consent di
Poliklinik Bedah RSUP.Dr.M.Djamil Padang,
sedangkan kriteria inklusi kontrol semua wanita
yang tidak didiagnosa dokter kanker payduara
berusia 40-65 tahun dan bersedia berpartisipasi
dalam penelitian dan menandatangani informed
consent di RSUP.Dr.M.Djamil Padang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Karakteristik Responden
Variabel

Kasus
f
%

f

Kontrol
%

Usia
>40 tahun

129

51,8 120

≤ 40 tahun

18

40,0 27

Total

147

100

14
7

48,
2
60,
0
100

Tabel 1 menunjukkan bahwa kelompok
usia responden pada kelompok kasus terbanyak
pada kelompok usia >40 tahun dengan jumlah
129 kasus (51,8%) dibandingkan pada
kelompok usia ≤ 40 tahun dengan jumlah 18
kasus (40,0%) dibandingkan pada kelompok
control terbanyak pada kelompok usia >40
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Tabel 2. Hubungan Tingkat pendidikan dan Penggunaan Kontrasepsi dengan Kanker
payudara
Variabel
Tingkat pendidikan
Rendah
Tinggi
Penggunaan kontrasepsi
hormonal
ya
Tidak

Kasus

Kontrol
%

f

%

f

60

41,7

84

87

58,0 63

42,0

104
43

65,0
84
56
67,0 91

35,0
67,9

tahun dengan jumlah 120kasus (48,2%)
dibandingkan pada kelompok usia ≤40 tahun
dengan jumlah 27 kasus (60,0%).
Tabel 2 menunjukkan bahwa ada hubungan
tingkat pendidikan dengan kejadian kanker
payudara dengan nilai p= 0,005(p>0,05) dan
nilai OR= 0,51 artinya responden dengan
tingkat pendidikan rendah beresiko 0,51 kali
terkena kanker payudara dibandingkan dengan
tingkat pendidikan tinggi. Ada hubungan
penggunaan kontrasepsi hormonal dengan
kejadian kanker payudara dengan nilai p=
0,000(p>0,05) dan nilai OR= 3,93 artinya
respondenyang
menggunakan
kontrasepsi
hormonal beresiko 3,93 kali terkena kanker
payudara dibandingkan dengan responden yang
tidak menggunakan kontrasepsi hormonal
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Nurul dan Espiana (2017) yaitu dari
123 responden dengan usia ≥40 tahun terdapat
62 (50,4%) mengalami kanker payudara.9
Menurut penelitian Iin dkk (2016) bahwa umur
kelompok kasus kanker payudara terbanyak
pada rentang usia >42 tahun dengan jumlah 33
responden (82,5%) dan kasus terendah pada
rentang umur ≥42 tahun dengan jumlah 7
responden (17,5%). 10
Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa
usia seseorang wanita merupakan faktor risiko
yang
mempengaruhi
terjadinya
kanker
payudara. hal ini disebabkan karena semakin
bertambahnya usia maka semakin lama terpajan
oleh hormon estrogen dan progesteron yang
mana berpengaruh pada proses proliferasi
jaringan payudara.
Hasil penelitian menunjukkan adanya
hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian
kanker payudara dengan nilai p=0,005 dimana
penderita kanker payudara lebih separoh

58,3

P value

OR (95% CI)

0,005

0,51
(0,32-0,82)

0,000

3,93
(2,41-6,39)

memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga
menyebabkan kurang pengetahuan responden
terhadap informasi tentang kesehatan dan
menurunkan kesadaran untuk berprilaku hidup
sehat. (Notoadmodjo, 2011)
Berdasarkan
penelitian Festy Ladyani
(2017) bahwa ada hubungan yang bermakna
antara tingkat pendidikan dengan tingkat
pengetahuan wanita usia 20-40 tahun mengenai
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)
dengan nilai 0,000.(Festy , 2017)
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Nanik (2011) bahwa ada hubungan yang
signifikan antara tingkat pendidikan formal
dengan tingkat pengetahuan wanita terhadap
kejadian kanker payudara dengan nilai p=0,12.
(Nanik, 2011)
Menurut peneliti bahwa tingkat pendidikan
dapat mempengaruhi prilaku seseorang dalam
menghasilkan banyak perubahan, Semakin
tinggi pendidikan formal, maka semakin tinggi
pengetahuan tentang kanker payudara.
Hasil penelitian menunjukkan adanya
hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal
dengan kejadian kanker payudara dengan nilai
p= 0,000.
Menurut penelitian Gusti dkk (2015)
menunjukkan ada hubungan yang signifikan
dalam pemakaian alat kontrasepsi hormonal
dengan kejadian kanker payudara dengan nilai
p=0,028.(Gusti Ayu, 2015)
Penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian Putri dkk (2017) bahwa ada
hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal
dengan kejadian kanker payudara dengan nilai
p=0,013.(Putri dkk, 2017)
Menurut asumsi peneliti, penggunaan
kontrasepsi hormonal dapat meningkatkan
resiko kanker payudara akibat terjadinya
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peningkatan paparan hormon estrogen didalam
tubuh. Adanya paparan hormon estrogen
tersebut dapat memicu pertumbuhan sel pada
kanker payudara yang tidak normal sehingga
dapat memicu timbulnya kanker, hormon
tersebut akan merangsang pertumbuhan jaringan
dalam kelenjar payudara.
Keterpajanan hormon estrogen dalam
waktu yang lama dapat menimbulkan perubahan
sel-sel kearah abnormalitas.(Winda, 2018).
KESIMPULAN
Terdapat hubungan yang bermakna antara
tingkat pendidikan (p=0,005) dan penggunaan
kontrasepsi hormonal (p=0,000) dengan
kejadian kanker payudara.
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