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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Karakteristik Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subjek pasien kanker payudara

yang dilihat dari hasil pemeriksaan histopatologi RS PKU Muhammadiyah

Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah Bantul dan RS PKU Muhammadiyah

Gamping. Jumlah seluruh subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi

sebanyak 48 pasien: 38 pasien dari PKU Muhammadiyah Bantul, 8 pasien dari RS

PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan 2 pasien berasal dari RS PKU

Muhammadiyah Gamping. Setelah mendapat data penelitian, peneliti mengolah

dan menganalisis data menggunakan software IBM SPSS Statistics 21. Berikut ini

merupakan karakteristik subjek penelitian:

Tabel 3. Karakteristik Subjek Penelitian
Frekuensi Persentase (%)

Umur (tahun)
21-30
31-40
41-50
51-60
>60

1
4
17
16
10

2,1
8,3
35,4
33,3
20,8

Pekerjaan
Ibu rumah tangga
Swasta
Petani
Lainnya

21
17
6
4

43,8
35,4
12,5
8,3

Lokasi kanker
Sinistra
Dekstra

19
29

39,6
60,4

Jenis kanker
Invasive ductal carsinoma
Invasive lobular carsinoma
Lainnya

35
8
5

72,9
16,7
10,4

Berdasarkan Tabel 3, profil usia pasien yang menderita kanker payudara

terbanyak pada rentang 41-50 tahun, yaitu sebanyak 17 responden (35,4%). Usia

termuda pasien kanker payudara adalah 29 tahun dan usia tertua pasien kanker

payudara adalah 79 tahun. Rata-rata usia penderita kanker payudara adalah 53

tahun.
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Pekerjaan dari responden penelitian ini antara lain ibu rumah tangga sebanyak

21 responden (43,8%), swasta sebanyak 17 responden (35,4%), petani sebanyak 6

responden (12,5%), dan lainnya sebanyak 4 responden 8,3%). Kanker payudara

paling banyak terjadi pada regio dekstra, yaitu sebanyak 29 kasus (60,4%). Jenis

kanker payudara yang diketahui dari penelitian ini adalah invasive ductal

carsinoma (72,9%), invasive lobular carsinoma (16,7%), dan jenis lainnya

(10,4%).

4.1.2. Hasil Univariat

a. Distribusi Frekuensi Lama Menderita Kanker Payudara Responden

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Lama Menderita Kanker Payudara
Frekuensi Persentase (%)

Lama menderita kanker payudara
≤1 tahun
>1-2 tahun
>2-3 tahun
>3-4 tahun
>4-5 tahun
>5 tahun

20
9
12
4
1
2

41,7
18,8
25
8,3
2,1
4,2

Total 48 100

Tabel 4 menunjukkan distribusi frekuensi lama menderita kanker payudara,

dimana sebanyak 20 responden (41,7%) merupakan pasien yang menderita kanker

payudara selama ≤ 1 tahun, 9 responden (18,8%) mengalami selama >1-2 tahun,

12 responden (25%) mengalami selama >2-3 tahun, 4 responden (8,3%)

mengalami selama >3-4 tahun, 1 responden (2,1%) mengalami selama >4-5 tahun,

dan 2 responden (4,2%) menderita kanker payudara selama >5tahun.

b. Distribusi Frekuensi Tingkat Gejala Depresi Responden

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tingkat Gejala Depresi Responden
Frekuensi Persentase (%)

Tingkat gejala depresi
tidak depresi
depresi ringan
depresi sedang
depresi berat

31
13
4
0

64,6
27,1
8,3
0

Total 48 100

Tabel 5 menunjukkan distribusi frekuensi tingkat gejala depresi, yaitu tidak

ada gejala depresi sebanyak 31 responden (64,6%), depresi ringan sebanyak 13

responden (27,1%), dan depresi sedang sebanyak 4 responden (8,3%).
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4.1.3. Hasil Uji Korelasi

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Lama Menderita Kanker Payudara dengan Tingkat
Gejala Depresi

Tingkat gejala depresi Total Spearman
CorrelationT R S B

Lama
menderita
kanker
payudara
(tahun)

≤1 7
(14,5%)

10
(20,8%)

3
(6,2%) 0 20

(41,7%)
Sig. 0,002
Koefisien
korelasi
(r)=-0,430>1-2 8

(16,7%)
1

(2,1%) 0 0 9
(18,8%)

>2-3 11
(22,9%) 0 1

(2,1%) 0 12
(25%)

>3-4 2
(4,2%)

2
(4,2%) 0 0 4

(8,3%)

>4-5 1
(2,1%) 0 0 0 1

(2,1%)

>5 2
(4,2%) 0 0 0 2

(4,2%)

Total 31
(64,6%)

13
(27,1%)

4
(8,3%) 0 48

(100%)

Berdasarkan Tabel 6, responden dengan lama menderita kanker payudara ≤1

tahun yang tidak terdapat gejala depresi sebanyak 7 orang (14,5%), mengalami

depresi ringan sebanyak 10 orang (20,8%) dan depresi sedang sebanyak 3 orang

(6,2%). Responden yang menderita kanker payudara >1-2 tahun yang tidak

mengalami depresi sebanyak 8 orang (16,7%) dan depresi ringan sebanyak 1

orang (2,1%). Sedangkan pada responden dengan lama menderita kanker

payudara >2-3 tahun yang tidak terdapat gejala depresi sebanyak 11 orang (22,9%)

dan depresi sedang sebanyak 1 orang (2,1%).

Responden yang menderita kanker payudara >3-4 tahun memiliki jumlah yang

sama, yaitu 2 orang (4,2%), tidak depresi dan depresi ringan. Sedangkan pada

responden dengan lama menderita kanker payudara >4-5 tahun (1 orang) dan >5

tahun (2 orang), diketahui tidak memiliki gejala depresi.

Berdasarkan hasil uji korelasi, didapatkan nilai p=0,002. Nilai p < 0,05

menandakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat gejala depresi dengan lama

menderita kanker payudara. Hasil analisis juga menunjukkan nilai koefisien

korelasi atau r=-0,430, yang berarti kekuatan korelasinya sedang.
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4.2 Pembahasan

4.2.1. Karakteristik Subyek Penelitian

Pada penelitian ini melibatkan 48 responden yang merupakan pasien kanker

payudara, dimana 38 responden berasal dari RS PKU Muhammdiyah Bantul, 8

responden dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 2 responden dari RS

PKU Muhammadiyah Gamping. Berdasarkan Tabel 3, usia 41-50 tahun

menduduki jumlah yang paling banyak, yaitu 17 orang (35,4%). Hasil penelitian

ini sejalan dengan penelitian Suharmilah & Wijayana (2013) yang menyatakan

bahwa sebanyak 25 orang (37,9%) merupakan responden kanker payudara yang

mendominasi dengan rentang usia 40-49 tahun. Hal ini juga sesuai dengan

penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta dan RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo, Purwokerto oleh Widiyono et al. (2017) bahwa responden

kanker payudara didominasi oleh pasien yang berusia 40-60 tahun, yaitu sebanyak

51 orang (72,86%). Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Osborne et al.

(2004) menyebutkan bahwa rentang usia pasien kanker payudara yang paling

banyak adalah 18-39 tahun yang berjumlah 359 orang (49%). Hal ini dapat

disebabkan akibat perbedaan tempat, populasi dan sosial demografi. Namun,

insidensi kanker payudara mulai meningkat pada usia 40 tahun dan sangat jarang

terjadi pada usia <25 tahun (Hulka & Moorman, 2001; Dumitrescu & Cotarla,

2005).

Pada variabel pekerjaan, ibu rumah tangga mendominasi jumlah jenis

pekerjaan yang dilakukan oleh responden, yaitu sebanyak 21 orang (43,8%). Hasil

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyono et al. (2017) dan

Hariroh et al. (2017). Hal ini dapat berkaitan dengan jenis kelamin responden,

yaitu perempuan.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar jenis kanker berdasarkan

pemeriksaan histopatologi pasien kanker payudara adalah invasive ductal

carsinoma sebanyak 35 kasus (72,9%). Hasil yang serupa juga didapatkan

Sutandoyo et al. pada tahun 2008, dimana invasive ductal carsinoma merupakan

kanker payudara yang paling banyak (92,5%). Hal ini sesuai dengan literatur yang

menyatakan bahwa invasive ductal carsinoma merupakan jenis kanker payudara

yang paling banyak ditemukan (Suyatno & Pasaribu, 2014).
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4.2.2. Distribusi Frekuensi Lama Menderita Kanker Payudara

Lama menderita kanker payudara adalah waktu sejak pertama kali penderita

didiagnosis kanker payudara melalui hasil pemeriksaan histopatologi sampai

waktu dilakukannya penelitian.

Dari keseluruhan responden di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RS

PKU Muhammadiyah Bantul dan RS PKU Muhammadiyah Gamping, sebanyak

20 responden (41,7%) merupakan pasien yang menderita kanker payudara selama

≤ 1 tahun, 9 responden (18,8%) mengalami selama >1-2 tahun, 12 responden

(25%) mengalami selama >2-3 tahun, 4 responden (8,3%) mengalami selama >3-4

tahun, 1 responden (2,1%) mengalami selama >4-5 tahun, dan 2 responden (4,2%)

menderita kanker payudara selama >5tahun. Hasil tersebut sesuai dengan

penelitian Suharmilah & Wijayana (2013) yang dilakukan di RS Margono

Soekarjo Purwokerto, dimana pasien yang menderita kanker payudara selama ≤ 1

tahun merupakan responden yang paling banyak, yaitu 48 (72,7%). Hal ini juga

diperkuat oleh peneitian yang dilakukan oleh Osborne et al. (2004) di Melbourne,

Australia dengan hasil sebanyak 393 responden (54%) merupakan pasien yang

menderita kanker payudara selama ≤ 1 tahun.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sitepu &

Wahyuni (2018) yang menunjukkan jumlah responden yang menderita kanker

payudara >1 tahun lebih banyak, yaitu 35 orang (85,4%). Hal ini dapat disebabkan

akibat perbedaan tempat, populasi dan sosial demografi.

4.2.3. Distribusi Frekuensi Tingkat Gejala Depresi Responden

Menurut National Institute of Mental Health (NIMH) (2016), depresi adalah

gangguan suasana perasaan dengan gejala kesedihan yang mempengaruhi

perasaan, pikiran, dan aktivitas sehari-hari (tidur, makan, atau bekerja). depresi

dapat diklasifikasikan menjadi depresi ringan sedang dan berat (WHO, 2017).

Dari seluruh responden di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RS PKU

Muhammadiyah Bantul, dan RS PKU Muhammadiyah Gamping, sebanyak 31

responden (64,6%) tidak memiliki gejala depresi, 13 responden (27,1%)

mengalami depresi ringan, 4 responden (8,3%) mengalami depresi sedang dan

tidak ditemukan responden yang depresi berat. Hasil ini sesuai dengan penelitian
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Hariroh et al. (2017) yang dilakukan di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD

Dr. Soetomo, Surabaya yang menyebutkan bahwa 27 responden (62,8%) tidak

memiliki gejala depresi, 16 responden (37,2%) depresi ringan serta tidak

ditemukan responden yang depresi sedang dan berat.

Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Suharmilah & Wijayana (2013), yaitu responden yang mengalami depresi ringan

sebanyak 4 orang (6,1%), depresi sedang sebanyak 10 orang (15,2%) dan depresi

berat sebanyak 52 orang (78,8%). Hal ini disebabkan oleh perbedaan instrumen

penelitian untuk mengukur tingkat gejala depresi. Penelitian Suharmilah &

Wijayana (2013) menggunakan kuisioner BDI, sedangkan peneliti menggunakan

kuisioner BDI II. Perbedaan antara BDI dan BDI II adalah nilai standar cut-off,

pada BDI: 0-9 mengindikasikan tidak ada gejala depresi, 10-18 depresi ringan,

19-29 depresi sedang dan 30-63 depresi berat, sedangkan BDI II: 0-13 tidak ada

gejala depresi, 14-19 depresi ringan, 20-28 depresi sedang dan 29-63 depresi berat

(Beck et al., 1988).

4.2.4. Hubungan Tingkat Gejaa Depresi dengan Lama Menderita Kanker

Payudara

Pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah

Bantul, dan RS PKU Muhammadiyah Gamping dari keseluruhan subyek

penelitian responden dengan lama menderita kanker payudara ≤1 tahun yang tidak

terdapat gejala depresi sebanyak 7 orang (14,5%), mengalami depresi ringan

sebanyak 10 orang (20,8%) dan depresi sedang sebanyak 3 orang (6,2%).

Responden yang menderita kanker payudara >1-2 tahun yang tidak mengalami

depresi sebanyak 8 orang (16,7%) dan depresi ringan sebanyak 1 orang (2,1%).

Sedangkan pada responden dengan lama menderita kanker payudara >2-3 tahun

yang tidak terdapat gejala depresi sebanyak 11 orang (22,9%) dan depresi sedang

sebanyak 1 orang (2,1%).

Responden yang menderita kanker payudara >3-4 tahun memiliki jumlah

yang sama, yaitu 2 orang (4,2%), tidak depresi dan depresi ringan. Sedangkan

pada responden dengan lama menderita kanker payudara >4-5 tahun (1 orang)

dan >5 tahun (2 orang), diketahui tidak memiliki gejala depresi.
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Berdasarkan hasil uji Spearman Correlation didapatkan nilai p=0,002. Hal

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat gejala depresi dengan

lama menderita kanker payudara pada subyek penelitian karena nilai p<0,05

(Dahlan, 2014). Selain itu, didapatkan hasil koefisien korelasi r=-430. Menurut

Dahlan (2014), kekuatan korelasi dengan rentang 0,4 - <0,6 memiliki kekuatan

korelasi yang sedang dan memiliki arah korelasi negatif. Hal ini menandakan

bahwa semakin lama seseorang menderita kanker payudara, maka semakin rendah

tingkat gejala depresinya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sharpley dan

Christie (2007) bahwa terdapat hubungan antara tingkat gejaa depresi dengan

lama menderita kanker payudara. Penelitian ini menyebutkan terdapat perbedaan

yang signifikan antara depresi pasien kanker payudara pada saat terdiagnosis dan

dua tahun setelahnya.

Namun, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Suharmilah &

Wijayana (2013), dimana tidak terdapat hubungan antaratingkat gejala depresi

dengan lama menderita kanker payudara. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan

subyek penelitian, sosial demografi dan instrumen penelitian. Selain itu, reaksi

psikologis setiap individu berbeda dalam menanggapi keadaan yang ada,

tergantung mekanisme adaptasi (koping) yang dimiliki.

Hubungan antara tingkat gejala depresi dengan lama menderita kanker

payudara berkaitan dengan lima tahapa duka, yang merupakan teori dari Elisabeth

Kübler-Ross. Seseorang yang pertama kali terdiagnosa kanker akan sulit

menerima penyakitnya yang menyebabkan perasaan sedih terus-menerus, stres,

murung, menderita sampai timbul perilaku pesimistis (Suharmilah & Wijayana,

2013). Stres kronik yang dialami oleh penderita kanker akan menyebabkan

aktivasi Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) dan menimbulkan perubahan

pada amin biogenik sentral. Selanjutnya, terjadi hipersekresi Cortisol Releasing

Hormone (CRH) (Landefeld, 2004). CRH akan menstimulasi pengeluaran

Adenocorticotropic Hormone (ACTH) yang menyebabkan peningkatan jumlah

kortisol (Segestrom,2010). Hal ini akan mempengaruhi struktur, fungsi dan

neurokimia otak sehingga mengaktifkan sistem ketakutan atau kecemasan yang

berakhir pada depresi (Landefeld, 2004).
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Dari hasil penelitian didapatkan tiga jenis tingkat gejala depresi, yaitu tidak

terdapat gejala depresi, depresi ringan dan depresi sedang. Hal ini diduga bahwa

subyek penelitian sedang dalam tahap acceptance/menerima, dimana responden

dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan akan mempengaruhi kemampuan

adaptasi (koping). Tahap ini membuat subyek penelitian mengubah keadaan

emosionalnya dari rasa ketakutan dan terancam akan kehidupannya menjadi rasa

menerima kondisi saat ini (Davis, 2009).


