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ABSTRAK  

Kanker merupakan penyakit dengan pertumbuhan sel yang abnormal yang akan 
berpengaruh pada sel yang normal. Kanker payudara dimulai ketika sel-sel di 
payudara mulai tumbuh diluar kendali. Sel-sel ini biasanya membentuk tumor 
yang sering terlihat pada rontgen atau terasa sebagai benjolan. Banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi kanker payudara diantaranya usia menarche, 
penggunaan kontrasepsi hormonal, riwayat menyusui, riwayat obesitas, 
kebiasaan merokok, dan kebiasaan olahraga. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara. 
Penelitian ini menggunakan desain case control.  Sampel yang diambil sebanyak 
160 orang. Intrumen yang digunakan dalam menelitian ini adalah lembar 
kuesioner. Analisis yang dilakukan yaitu analisis univariat menggunakan 
distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji Chi Square. Hasil 
penelitian menunjukan ada hubungan antara penggunaan kontrasaepsi 
hormonal(p = 0,002, OR= 2,880), riwayat menyusui(p = 0,048, OR= 0,488) dan 
riwayat obesitas(p = 0,000, OR= 9,533).Tidak ada hubungan antara usia 
menarche, kebiasaan merokok dan kebiasaan olahraga . Disarankan petugas 
kesehatan agar memberi informasi kepada wanita mengenai faktor risiko yang 
dapat menyebabkan kanker payudara. 
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ABSTRACT 
 

Cancer is a disease with abnormal cell growth that will affect normal cells. Breast 
cancer begins the compilation of cells in the breast starting to grow. These cells 
usually form a tumor that is often seen on X-rays or feels as a lump. Many factors 
can affect breast cancer, for example The using of hormonal contraception, 
history of consumption, history of obesity, smoking habits, and exercise habits. 
The purpose of this study was to determine the risk factors associated with the 
incidence of breast cancer. This study uses a case control design. Samples taken 
were 160 people. The instruments used in this research are questionnaire 
sheets. The analysis carried out was univariate analysis using frequency 
distribution and bivariate analysis using Chi Square test. The results showed that 
there was a correlation between hormonal contraception use (p = 0,002, OR = 
2,880), breastfeeding history (p = 0,048, OR = 0,488) and obesity statistics (p = 
0,000, OR = 9,533). There is no relationship between age of menarche, smoking 
habits and exercise. Health workers are advised to provide information to women 
about risk factors that can cause breast cancer. 
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