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ABSTRAK

Kanker  ovarium  merupakan  salah
satu  keganasan  ginekologi  yang  paling
sering  ditemukan  pada  perempuan  dan
menempati  urutan kedua setelah kanker
serviks.  Berdasarkan  Survei  Demografi
Kesehatan  Indonesia  angka  kejadian
kanker  ovarium  di  Indonesia  mencapai
37,2%,  dan  paling  sering  terdapat  pada
wanita  berusia  antara  20-50  tahun  dan
jarang pada pubertas. Untuk mengetahui
karakteristik  penderita  kanker  ovarium
yang dirawat inap di  RSUD Dr. Pirngadi
Medan  tahun  2012-2016,  penelitian
deskriptif dengan  desain  Case
series.Populasi  penelitian ini  adalah 155
dan semua dijadikan sampel, analisa data
dengan  uji  statistik  anova,  dan  uji  T-
Independen.Hasil  proporsi  tertinggi
penderita  kanker  ovarium  berdasarkan:
umur  36-50  tahun  54,2%,  tidak  ada
riwayat  penyakit  keluarga  94,8%,riwayat

menstruasi  ≥  12 tahun 68,4%, status

kawin 92,9%, tidak memakai kontrasepsi
88,4%, pulang berobat jalan 87,1%, dan
lama rawatan rata- rata 2,03 minggu. Ada
perbedaan  proporsi  lama  rawatan  rata-
rata  berdasarkan  umur,  keadaan  waktu
pulang.Tidak  ada  perbedaan  proporsi
lama  rawatan  rata-  rata  berdasarkan
riwayat  penyakit  keluarga,  status
perkawinan.Disarankan  rumah  sakit  dan
unit  pelayanan  kesehatan  lebih  aktif
memberikan  informasi  tentang  kanker
ovarium,  dan  kepada  kaum  wanita
penderita  kanker  ovarium  agar  lebih
memperhatikan  tanda  dan  gejala  serta
faktor  risiko  yang  dapat  menyebabkan
terjadinya kanker ovarium.

Kata Kunci :  Penderita Kanker ovarium,
Karakteristik

PENDAHULUAN

Kanker ovarium adalah adalah suatu
keganasan  ginekologi  yang  banyak
dijumpai  di  kalangan  wanita.  Kanker  ini
berdasarkan  atas  sel-  sel  penyusun
ovarium  dapat  dibagi  menjadi  tiga  tipe
utama  yaitu:  kanker  ovarium  tipe
epithelial,  germinal,  dan stromal,  dimana
mayoritas  kanker  ovarium  adalah  yang
berasal  dari  jenis  epitelial  Kebanyakan
kasus  kanker  ovarium  yang  berhasil
ditemukan  sudah  mengalami  metastase
keluar  ovarium sehingga  mengakibatkan
kanker ovarium sulit  untuk disembuhkan
dengan  operasi  ataupun  kemoterapi
(Rasjidi, 2010).

Setiap  tahunnya  200.000  wanita
didiagnosa  dengan  kanker  ovarium  di
seluruh  dunia  dan  125.000  meninggal
karena  penyakit  ini.  Satu  diantara  78
wanita  di  AS  (1.3%)  diperkirakan  akan
mengalami  kanker  ovarium  selama
hidupnya.  Delapan  puluh  persen  dari
14.000 kasus kanker ovarium di Amerika
Serikat  yang  terdiagnosis  pertahunnya
berasal dari sel epitel (Gubbels, 2010).

Menurut data  statistics by country for
ovarian  cancer tahun  2011 mengatakan
bahwa  insidens  kanker  ovarium  di
Indonesia  adalah  20.426  kasus  dari
238.452.952  populasi  (Right
Diagnosis,2011).  Berdasarkan  Survei
Demografi  Kesehatan  Indonesia  angka
kejadian  kanker  ovarium  di  Indonesia
mencapai  37,2%,  dan  paling  sering
terdapat pada wanita berusia antara 20-
50  tahun  dan  jarang  pada  pubertas
(Wiknjosastro, 2005).

Berdasarkan  laporan  dari  Badan
Registrasi  Kanker  (BRK)  Departemen
Kesehatan  Republik  Indonesia  tahun
2005 yang diperoleh dari 13 laboratorium
pusat  patologik  anatomik  di  seluruh
indonesia  menunjukkan  bahwa frekuensi
relatif  kanker ovarium menempati  urutan
ke 4 diantara 10 tumor tersering.Menurut
kanker primer yang terjadi pada pria dan
wanita (4401 kasus) dan kanker ovarium
menempati  urutan ke 6 kanker tersering
yang terjadi pada wanita di Jakarta (871
kasus) (BRK, 2005).
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Angka kematian kanker ovarium masih tinggi
meski  ditemukan  obat  kemoterapi  baru,  yang
telah  secara  signifikan  meningkatkan  AKH  5
tahun.  Alasan  utamanya  adalah  keberhasilan
yang rendah dalam mendiagnosis kanker ovarium
pada tahap awal, karena sebagian besar pasien
meninggal dengan stadium lanjut, sebaliknya jika
kanker  ovarium terdeteksi  dini  sekitar  90% dari
mereka  dengan  keganasan  ovarium  yang  well-
differentited  dapat  bertahan  hidup  lebih  baik.
Kurangnya  tumor  marker yang  dapat  dipercaya
untuk  memprediksi  gambaran  klinis  dan  respon
terhadap pengobatan juga menjadi  faktor utama
(Daniel W. Chan, et al, 2009).

Karsinoma  ovarium  jenis  epitel  adalah
penyebab  utama  kematian  akibat  kanker
ginekologi  di  Amerika  Serikat.Pada  tahun  2003
diperkirakan  terdapat  25.400  kasus  kanker
ovarium dengan 14.300 kematian.Yang mencakup
kira – kira 5% dari semua kematian wanita karena
kanker.Kanker  ovarium  jarang  ditemukan  pada
usia  di  bawah  40  tahun.  Angka  kejadian
meningkat dengan makin tuanya usia, dari 15 –
16 per 100.000 pada usia 40 – 44 tahun menjadi
paling  tinggidenganangka  57  per  100.000  pada
usia 70 – 74 tahun. Usia median saat diagnose
dalah  63  tahundan  48%  penderitaberusia  65
tahun. (Prawihardjo,2006).

Pada  umumnya  kanker  ovarium  banyak
ditemukan pada stadium lanjut.  Sebagian  besar
tumor  akan  membesar  dan  menyebar  ke  organ
sekitarnya tanpa keluhan, itulah sebabnya tumor
ini  dikenal sebagai penyakit  yang tumbuh diam-
diam tapi mematikan (silent killer).

Berdasarkan  peneliti  terdahulu  Resti  Arania,
2015  “Karakteristik  Pasien  Kanker  Ovarium  di
Rumah  Sakit  Dr.  H.  Abdul  Moeloek  Bandar
Lampung  Tahun  2009-2013  menyatakan  bahwa
Dari  218   orang  penderita,  diperoleh  umur
termuda 11 tahun dan tertua 73 tahun. Rata-rata
umur adalah 39,64 tahun dengan standard deviasi
(SD)  13,57  tahun.  Secara  umum  tingkat
pendidikan  penderita  rendah  dengan  yang
terbanyak adalah sekolah dasar yaitu 34,9% dan
hanya  sebagian  kecil  di  perguruan  tinggi  yaitu
7,8%. Pada umumnya penderita adalah ibu rumah
tangga (tidak bekerja) yaitu 87%, disusul pegawai
(negeri  dan  swasta)  16,1%,  dan  yang  masih
berstatus  sekolah  9,6%.  Lebih  dari  separuh
penderita  (67,9%) berstatus kawin sedang yang
belum kawin sebesar 22,9%.

METODE

Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah
penelitian deskriptif dengan menggunakan desain
case  series.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui karatreristik pasien penderita kanker

ovarium di RSUD Dr. Pirngadi Medan. Penelitian
ini  dilaksanakan  di  RSUD  Dr  Pirngadi  Medan.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017–
Agustus 2017.

Populasi  dalam penelitian ini  adalah seluruh
pasien  kanker  ovarium  di  RSUD  Dr  Pirngadi
Medan  tahun  2012-  2016 sebanyak  155  orang.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara
pengambilan data sekunder melalui data Rekam
Medik di RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun 2012-
2016.  Teknik  analisis  yang  digunakan  pada
penelitian  ini  adalah  Analisis  Univariat  dan
Analisis Bivariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Tabel  1.  Distribusi  Proporsi  Pasien  Penderita
Kanker  Ovarium  Rawat  Inap
Berdasarkan  Umur  di  RSUD  Dr.
Pirngadi Medan Tahun 2012- 2016

Umur f %

< 20 tahun 2 1,3

20- 35 tahun 21 13,5

36- 50 tahun 84 54,2

> 50 tahun 48 31,0

Total 155 100
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Tabel  2.  Distribusi   Proporsi  Pasien  Penderita
Kanker  Ovarium  Rawat  Inap
Berdasarkan  Riwayat  Penyakit
keluarga di RSUD Dr. Pirngadi Medan
Tahun 2012- 2016

Riwayat Penyakit
Keluarga

f %

Kanker Ovarium 4 2,6
Kanker Payudara 4 2,6

Tidak Ada 147 94,8

Total 155 100

Tabel 3. Distribusi  Proporsi  Pasien  Penderita
Kanker  Ovarium  Rawat  Inap
Berdasarkan  Riwayat  menstruasi  di
RSUD  Dr.  Pirngadi  Medan  Tahun
2012- 2016

Riwayat Menstruasi f

Belum Menarche 2 1,3

< 12 tahun 47 30,3

≥  12 tahun 106 68,4

Total 155 100

Tabel  4.  Distribusi  proporsi  Penderita  Kanker
Ovarium  Rawat  Inap  Berdasarkan
status  perkawinan  di  RSUD  Dr.
Pirngadi Medan Tahun 2012- 2016

Status Perkawinan F %

Belum kawin 11 7,1

Sudah Kawin 144 92,9

Total 155 100

Tabel  5.  Distribusi  Proporsi  Pasien  Penderita
Kanker  Ovarium  Rawat  Inap
Berdasarkan  riwayat  kontrasepsi  di
RSUD  Dr.  Pirngadi  Medan  Tahun
2012- 2016

Riwayat Kontrasepsi F %

Memakai 18 11,6

Tidak Memakai 137 88,4

Total 155 100

Tabel 6. Distribusi  Proporsi  Pasien  Penderita
Kanker  Ovarium  Rawat  Inap
Berdasarkan  keadaan  waktu  pulang  di
RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun 2012-
2016

Keadaan Waktu Pulang F %

Pulang Berobat Jalan (PBJ) 135 87,1

Pulang  Atas  Permintaan  Sendiri
(PPS)

16 10,3

Meninggal 4 2,6

Total 155 100

Tabel  7.  Distribusi  Proporsi  Pasien  Penderita
Kanker  Ovarium  Rawat  Inap
Berdasarkan lama rawatan rata- rata
di  RSUD  Dr.  Pirngadi  MedanTahun
2012- 2016

Lama  Rawatan  Rata-  rata
(Minggu)

 

Mean 2,03

SD ( Standart Deviation) 1,006

95% Convidence Interval 1,87- 2,19

Minimum 1

Maximum 4

Analisis Bivariat

Tabel  8.  Lama  Rawatan  Rata-  Rata  Penderita
Kanker Ovarium Berdasarkan Umur di
RSUD  Dr.  Pirngadi  Medan  Tahun
2012- 2016

Umur
Lama Rawatan Rata- Rata

(Minggu)

f Mean SD

< 20 tahun 2 1,00 0,000

20-35 Tahun 21 2.24 1,091

36 - 50 Tahun 84 2,15 1,012
> 50 Tahun 48 1,75 0,911

p= 0,044

Tabel 9. Distribusi proporsi Lama Rawatan Rata-
Rata  Penderita  Kanker  Ovarium
Berdasarkan  Riwayat  Penyakit
Keluarga  di  RSUD Dr.Pirngadi  Medan
Tahun 2012- 2016

Riwayat Penyakit
Keluarga

Lama Rawatan Rata- Rata
(Minggu)

F Mean SD
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Kanker Ovarium 4 1,25 0,500

Kanker payudara 4 1,25 0,500

Tidak Ada 147 2.07 1,011

p = 0,0,81

Tabel 10. Distribusi  proporsi  Lama  Rawatan
Rata- Rata Penderita Kanker Ovarium
Berdasarkan  Status  Perkawinan  di
RSUD  Dr.  Pirngadi  Medan  Tahun
2012- 2016

Status
Perkawinan

Lama Rawatan Rata- Rata
(Minggu)

f Mean SD
Belum Kawin 11 2,36 1,120

Kawin 144 2.00 0,996
p= 0,249

Tabel 11. Distribusi  proporsi  Lama  Rawatan
Rata- Rata Penderita Kanker Ovarium
Berdasarkan Keadaan Waktu Pulang
di  RSUD Dr. Pirngadi  Medan Tahun
2012- 2016

Keadaan Waktu
Pulang

Lama Rawatan Rata- Rata
(Minggu)

F Mean SD
Pulang Berobat

Jalan
135 2,14 1,001

Pulang Atas
Permintaan

Sendiri
16 1,31 0,704

Meninggal 4 1,00 0,000
p= 0,001

PEMBAHASAN

1. Karakteristik  Pasien  Penderita  Kanker
Ovarium Berdasarkan Umur
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa

proporsi  kanker  ovarium  RSUD  Dr.  Pirngadi
Medan berdasarkan umur  mayoritas pada umur
36- 50 tahun sebanyak 84 orang (54,2%), umur
>50 tahun sebanyak 48 orang (31,0%), umur 20-
35 tahun sebanyak 21 orang (13,5 %), dan yang
paling sedikit pada  umur < 20 tahun sebanyak 2
orang(1,3%).

Kanker  ovarium  dapat  di  jumpai  pada
semua  golongan  umur,  seiring  dengan
bertambahnya  umur  resiko  terkena  kanker
ovarium  semakin  besar.  Resiko  terjadi  kanker
ovarium pada wanita pre menopause sebesar 13
%, pada wanita postmenopause sebanyak 45%,
namun pada beberapa kasus kanker ovarium juga
dapat ditemukan pada umur relatif muda yakni 20-
30 tahun (Fauzan, 2009).

Semakin tua usia  seseorang, maka semakin
meningkat  risiko  terjadinya  kanker  ovarium.
Meningkatnya  risiko  kanker  ovarium  pada  usia

lanjut  merupakan  gabungan  dari  meningkatnya
dan  bertambah  lamanya  waktu  pemaparan
terhadap  karsinogen  serta  makin  melemahnya
sistem kekebalan tubuh akibat usia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
Afiq (2013) yang dilakukan di  RSUP Haji  Adam
Malik Medan yang menyatakan bahwa penderita
kanker  ovarium  paling  banyak  dijumpai  pada
kelompok umur 35- 50tahun sebanyak 142 orang
(  42,1%),  yang  paling  sedikit  pada  umur  <  20
tahun sebanyak 30 orang (8,9%).

2. Karakteristik  Pasien  Penderita  Kanker
Ovarium  Berdasarkan  Riwayat  Penyakit
Keluarga

Dari  hasil  penelitiab   dapat  dilihat  bahwa
distribusi  proporsi  tertinggi  penderita  kanker
ovarium  berdasarkan  riwayat  penyakit  keluarga
adalah  tidak  ada  riwayat  penyakit  keluarga
sebanyak  147  orang   (94,8%),  dan  yang  ada
riwayat  penyakit  keluarga  yaitu  kanker  ovarium
sebanyak  4  orang  (2,6%),  dan  pada  riwayat
keluarga  kanker  payudara  sebanyak  4  orang
(2,6%).

Kanker  ovarium  terjadi  ketika  gen  yang
bertanggung  jawab  untuk  pertumbuhan  sel
bermutasi dan tumbuh tidak normal. Sel tersebut
akan berkembang dengan cepat dan jika tidak di
obati  dini  maka  kanker  itu  dapat  menyebar
kebagian  lain  dari  tubuh.  Riwayat  kesehatan
keluarga juga berperan utama dalam menentukan
resiko  terjadinya  kanker.Seorang  wanita  yang
mempunyai  kerabat  atau  saudara  yang  telah
menderita kanker payudara atau kanker ovarium
mempunyai  resiko  lebih  tinggi  terkena  kanker
ovarium.

Resiko  kanker  ovarium  adalah  1,6  % pada
keseluruhan populasi. Resiko meningkat menjadi
4  sampai  5  persen  apabila  anggota  keluarga
derajat  1  (  ibu  atau  saudara  kandung)  terkena
kanker ovarium. Resiko akan meningkat menjadi
7  persen,  bila  ada  2  anggota  keluarga  yang
menderita  kanker  ovarium.  Riwayat  adanya
kanker payudara juga meningkatkan resiko terjadi
kanker ovarium.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rini I (2005)
yang  dilaksanakan  di  rumah  sakit  Dr.  Kariadi
Semarang  yang  menyatakan  bahwa  penderita
kanker  ovarium  berdasarkan  riwayat  keluarga
paling  banyak  yaitu  tidak  memiliki  riwayat
keluarga penderita kanker ovarium yaitu 36 orang
(69,2%) dari jumlah responden 52 orang.

3. Karakteristik  Pasien  Penderita  Kanker
Ovarium Berdasarkan Riwayat Menstruasi

Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa
distribusi  proporsi  tertinggi  penderita  kanker
ovarium  berdasarkan  riwayat  menstruasi  yaitu
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pada  kelompok  umur  ≥  12  tahun  sebanyak

106 orang (68,39%), umur < 12 tahun sebanyak
47  orang  (30,32%),  dan  pada  kelompok  belum
menarche sebanyak 2 orang (1,29%).

Kanker ovarium sering dijumpai pada wanita
yang sudah produktif.Riwayat menstruasi masuk
dalam  kategori  faktor  resiko  terjadinya  kanker
ovarium. Bagi para wanita yang dulunya sebelum
memasuki  umur  12  tahun   sudah  menstruasi
pertama kali, ini merupakan bukan hal yang baik
karena  menimbulkan  potensi  besar  dikemudian
hari  dalam  mengidap  penyakit  kanker  ovarium.
Siklus haid yang tidak teratur juga dapat menjadi
faktor resiko terjadi kanker ovarium.

Hal  ini  sejalan  dengan  penelitiandengan
penelitian  Afiq  (2013)  yang  dilakukan  di  RSUP
Haji Adam Malik Medan yang menyatakan bahwa
penderita  kanker  ovarium  berdasarkan  riwayat
menstruasi  paling  banyak  pada  kelompok
umur12- 14 tahun sebanyak 176 orang (52,2%),
dan  yang  paling  rendah  pada  kelompok
umurbelum menarche tahun sebanyak  7 orang
(2,1%) dari jumlah sampel sebanyak 337 sampel.

4. Karakteristik  Pasien  Penderita  Kanker
Ovarium Berdasarkan Status Perkawinan

Bahwa  distribusi  proporsi  tertinggi  penderita
kanker  ovarium  berdasarkan  status  perkawinan
yaitu yang sudah kawin sebanyak 144 orang (92,9
%),  dan  yang  belum kawin  sebanyak  11 orang
(7,1%).

Status  perkawinan  merupakan  salah  satu
faktor  resiko  terjadinya  kanker  ovarium.Seorang
wanita  yang  belum  kawin  >35  tahun  dapat
menjadi  faktor  resiko terjadinya kanker ovarium.
Semakin  lam seorang wanita  menikah,  semakin
tinggi faktor resiko terjadinya kanker ovarium.

Hal ini  sejalan dengan penelitian Dumaris S
(2013) yang di lakukan di RS St. Elisabeth Medan
menyatakan  bahwa  penderita  kanker  ovarium
berdasarkan  status  perkawinan  tertinggi  adalah
berstatus kawin yaitu sebanyak 83 orang (71,6%)
dari jumlah sampel sebanyak 116 orang.

5. Karakteristik  Pasien  Penderita  Kanker
Ovarium  Berdasarkan  Riwayat
Kontrasepsi

Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa
distribusi  proporsi  tertinggi  penderita  kanker
ovarium  berdasarkan  riwayat  kontrasepsi  yaitu
yang  tidak  memakai  kontrasepsi  sebanyak  137
orang  (88,4%),  dan  yang  memakai  kontrasepsi
sebanyak 18 orang (11,6%).

Penggunaan  kontrasepsi  oral  yaitu  pil  KB
akan mengurangi resiko terkena kanker ovarium
sebanyak 40% pada wanita umur 20- 54 tahun.
Penggunaan pil kontrasepsi selama 1 tahun dapat

menurunkan resiko sampai 11 persen, sedangkan
pemakaian  selama 5 tahun menurunkan resiko
sampai 50 persen. Hormon yang berperan dalan
penurunan  resiko  ini  adalah  progesterone.
Pemberian  pil  estrogen  saja  pada  wanita
pascamenopause  akan  meningkatkan  resiko
terjadinya kanker ovarium. Sedangkan pemberian
kombinasi  progesteron  dan  estrogen   atau
progesteron  saja  akan  menurunkan  resiko
terjadinya kanker ovarium.

Hal ini sejalan dengan penelitian Afiq (2013)
yang  di  RSUP  Haji  Adam  Malik  Medan  yang
menyatakan  bahwa  penderita  kanker  ovarium
berdasarkan  riwayat  kontrasepsi  yang  paling
banyak  terjadi  pada  pasien  tidak  memakai
kontrasepsi  yaitu  sebanyak  233  orang  (69,1%)
dari jumlah sampel 337 orang.

6. Karakteristik  Pasien  Penderita  Kanker
Ovarium  Berdasarkan  Keadaan  Waktu
Pulang

Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa
distribusi  proporsi  tertinggi  penderita  kanker
ovarium berdasarkan keadaan waktu pulang yaitu
pulang  berobat  jalan  sebanyak  135  orang
(87,1%), pulang atas permintaan sendiri sebanyak
16 orang (10,3%) dan yang meninggal sebanyak
4 orang (2,6%)

Tingginya  proporsi  penderita  yang  pulang
berobat  jalan  karena  lamanya  waktu  yang
dibutuhkan  untuk  pengobatan  penderita  kanker
ovarium,  sehingga  apabila  keadaan  penderita
mulai  membaik  dokter  mengizinkan  penderita
untuk  pulang  dan  melanjutkan  pengobatannya
dengan berobat jalan.

Hal  ini  sejalan  dengan  penelitianHal  ini
sejalan dengan penelitian Dumaris S (2013) yang
di lakukan di RS St. Elisabeth Medan menyatakan
bahwa  penderita  kanker  ovarium  berdasarkan
keadaan waktu pulang yang paling banyak adalah
pulang  berobat  jalan  sebanyak  111  orang
( 95,7%) dari jumlah sampel 116 orang.

7. Lama  Rawatan  Rata-  Rata  Berdasarkan
Umur

Berdasarkan  hasilpenelitian  dapat  dilihat
bahwa lama rawatan rata- rata penderita kanker
ovarium berdasarkan umur < 20 tahun adalah 1
minggu  dengan  standar  deviasi  (SD)  0,000.
Proporsi penderita kanker ovarium lama rawatan
rata- rata berdasarkan  umur 20-30 tahun adalah
2,24 minggu dengan standar deviasi (SD) 1,091.
Proporsi penderita kanker ovarium lama rawatan
rata- rata berdasarkan umur 36-50 tahun adalah
2,15 minggu dengan standar deviasi (SD) 1,012  .
Proporsi penderita kanker ovarium lama rawatan
rata-  rata  berdasarkan  umur> 50 tahun adalah
1,75 minggu dengan standar deviasi (SD) 0,911.
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Berdasarkan  uji  Statistik  anova  multiple
comparions dapat  dilihat  bahwa  tidak  ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata  berdasarkan  umur  antara  <  20  tahun  dan
umur  20-35  tahun  dengan  nilai  p  >  0,05  (p  =
0,557). Dari uji  Statistik anova multiple tidak ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata  berdasarkan  umur  antara  <  20  tahun  dan
umur  36-  50  tahun  dengan  nilai  p  >  0,05  (p  =
0,5629). Dari uji Statistik anova multiple tidak ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata  berdasarkan  umur  antara  <  20  tahun  dan
umur 50 tahun dengan nilai p > 0,05 (p = 1,000).
Dari  uji  Statistik  anova  multiple tidak  ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata berdasarkan umur antara 20- 35 tahun dan
umur 50 tahun dengan nilai p > 0,05 (p = 0,368).
Dari  uji  Statistik  anova  multiple tidak  ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata berdasarkan umur antara 36- 50 tahun dan
umur 50 tahun  dengan nilai p > 0,05 (p = 0,151).

Setelah dilakukan  uji statistik anova,  peneliti
juga  menguji  dari  setiap  katogori  lama  rawatan
rata- rata berdasarkan umur menggunakan uji  T-
Independendapat  dilihat  bahwa  ada  perbedaan
yang bermakna lama rawatan rata- rata rawatan
berdasarkan umur < 20 tahun dan umur 20- 35
tahun dengan nilai p < 0,05 (p = 0,020). Pada uji
T-  Independen  dapat  dilihat  bahwa  tidak  ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata rawatan berdasarkan umur < 20 tahun dan
umur    36- 50 tahun dengan nilai p > 0,05 (p =
0,062).  Pada  uji  T-  Independen  dapat  dilihat
bahwa  ada  perbedaan  yang  bermakna  lama
rawatan rata-  rata  rawatan berdasarkan umur <
20 tahun dan umur >50 tahun dengan nilai  p <
0,05 (p = 0,020).  Pada uji  T- Independen  dapat
dilihat  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang
bermakna  lama  rawatan  rata-  rata  rawatan
berdasarkan umur 20- 35 tahun dan umur 36- 50
tahun dengan nilai p > 0,05 (p = 0,366). Pada uji
T-  Independendapat  dilihat  bahwa  tidak  ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata rawatan berdasarkan umur 20- 35 tahun dan
umur   >  50  tahun  dengan  nilai  p  >  0,05  (p  =
0,208). Pada uji                      T- Independendapat
dilihat  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang
bermakna  lama  rawatan  rata-  rata  rawatan
berdasarkan umur 36- 50 tahun dan umur  >50
tahun dengan nilai p > 0,05 (p = 0,782).

Berdasarkan  hasil  diatas  mempunyai
beberapa  perbedaan  lama  rawatan  masing-
masing  kelompok  umur.Semakin  tinggi  umur
faktor resiko kanker ovarium maka lama rawatan
juga  semakin  lama.Hal  tersebut  terjadi  semakin
tua  seorang  wanita  terserang  kanker  ovarium
daya  tahan  tubuhnya  terhadap  kanker  ovarium

semakin lemah, dan waktu yang diperlukan untuk
penyembuhan penyakit semakin lama.

8. Lama  Rawatan  Rata-  Rata  Berdasarkan
Riwayat Penyakit Keluarga

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dilihat
bahwa lama rawatan rata- rata penderita kanker
ovarium  berdasarkan  riwayat  penyakit  keluarga
yaitu  kanker  ovarium   adalah  1,25   minggu
dengan  standar  deviasi  (SD)  0,500.  Proporsi
penderita kanker ovarium lama rawatan rata- rata
berdasarkan  riwayat  penyakit  keluarga  yaitu
kanker  payudara  adalah  1,25  minggu  dengan
standar  deviasi  (SD)  0,500.  Proporsi  penderita
kanker  ovarium  lama  rawatan  rata-  rata
berdasarkan tidak ada riwayat penyakit  keluarga
adalah 2,07 minggu dengan standar deviasi (SD)
1,011.

Berdasarkan  uji  Statistik  anova  multiple
comparions  dapat  dilihat  bahwa  tidak  ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata  berdasarkan  riwayat  penyakit  keluarga
kanker  ovarium  dan  riwayat  penyakit  keluarga
kanker  payudara  dengan  nilai  p  >  0,05  (p  =
1,000). Dari uji  Statistik anova multiple tidak ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata  berdasarkan  riwayat  penyakit  keluarga
kanker  ovarium  dan  tidak  ada  riwayat  penyakit
keluarga dengan nilai p > 0,05 (p = 0,322). Dari uji
Statistik anova multiple tidak ada perbedaan yang
bermakna  lama  rawatan  rata-  rata  berdasarkan
riwayat  penyakit  keluarga  kanker  payudara  dan
tidak ada riwayat penyakit keluarga dengan nilai p
> 0,05 (p = 0.322).

Setelah dilakukan  uji  statistik anova,  peneliti
juga  menguji  dari  setiap  katogori  lama  rawatan
rata- rata berdasarkan umur menggunakan uji  T-
Independendapat  dilihat  bahwa   tidak  ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata  rawatan  berdasarkan  riwayat  penyakit
keluarga  kanker  ovarium  dan  riwayat  penyakit
keluarga kanker payudara dengan nilai p > 0,05
(p = 1,000). Pada uji  T- Independendapat dilihat
bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna lama
rawatan  rata-  rata  rawatan  berdasarkan  riwayat
penyakit  keluarga  kanker  ovarium  dan  tidak
riwayat penyakit keluarga dengan nilai p > 0,05 (p
=  0,144).  Pada  uji  T-  Independendapat  dilihat
bahwa  ada  perbedaan  yang  bermakna  lama
rawatan  rata-  rata  rawatan  berdasarkan  riwayat
penyakit keluarga kanker patudara  dan tidak ada
riwayat penyakit keluarga dengan nilai p > 0,05 (p
= 0,144). 

Berdasarkan hasil  penelitian diatas  dapat  di
simpulkan  bahwa  lama  rawatan  pada  pasien
kanker  ovarium  berdasarkan  riwayat  penyakit
keluarga  tidak  ada  perbedaan  proporsi.Hal  ini
dapat  dipengaruhi  dari  kasus  riwayat  penyakit
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keluarga  sedikit,  dan  kanker  ovarium  dapat  di
alami oleh siapa saja dan faktor penyebab yang
lebih jelas belum diketahui.

9. Lama  Rawatan  Rata-  Rata  Berdasarkan
Status Perkawinan

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa lama
rawatan  rata-  rata  penderita  kanker  ovarium
berdasarkan status perkawinan yaitu yang belum
kawin  sebanyak  11 orang  adalah  2,75  minggu,
dan  yang  sudah  kawin  adalah  sebanyak  144
orang adalah 1,98 minggu.

Berdasarkan  hasil  analisastatistik  dengan
ujiT- Independen diperoleh  nilai  p  >  0,05  (p  =
0,951).  Hal  ini  berarti  tidak  ada  perbedaan
bermakna  antara  lama  rawatan  rata-  rata
berdasarkan status perkawinan.

Berdasarkan hasil  diatas dapat di simpulkan
bahwa seorang wanita penderita kanker ovarium
yang  belum  kawin  maka  lama  rawatan  yang
diperoleh  akan  semakin  lama.  Sedangkan  bagi
wanita  penderita  kanker  ovarium  yang  sudah
kawin  maka  lama rawatan  yang  diperoleh  lebih
singkat.

10. Lama  Rawatan  Rata-  Rata  Berdasarkan
Keadaan Waktu Pulang

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa lama
rawatan  rata-  rata  penderita  kanker  ovarium
berdasarkan  keadaan  pulang  berobat  jalan
sebanyak 135 orang adalah 2,14 minggu dengan
standar  deviasi  (SD)  1,001.  Proporsi  penderita
kanker  ovarium  lama  rawatan  rata-  rata
berdasarkan keadaan waktu pulang yang pulang
atas permintaan sendiri sebanyak 16 adalah 1,31
minggu  dengan  standar  deviasi  (SD)
0,704.Proporsi  penderita  kanker  ovarium  lama
rawatan  rata-  rata  berdasarkan  keadaan  waktu
pulang yang meninggal sebanyak 4 orang adalah
1 minggu dengan standar deviasi (SD) 0,000.

Berdasarkan  uji  Statistik  anova  multiple
comparions  dapat dilihat bahwa ada perbedaan
yang  bermakna  lama  rawatan  rata-  rata
berdasarkan  keadaan  waktu  pulang   antara
pulang berobat jalan dan pulang atas permintaan
sendiri dengan nilai p < 0,05 ( p = 0,004). Dari uji
Statistik anova multiple comparions  dapat dilihat
bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna lama
rawatan  rata-  rata  berdasarkan  keadaan  waktu
pulang   antara  pulang  berobat  jalan  dan  yang
sudah  meninggal  dengan nilai  p  >  0,05  (  p  =
0,064).  Dari  uji  Statistik  anova  multiple
comparions  dapat  dilihat  bahwa  tidak  ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata berdasarkan keadaan waktu pulang  antara
pulang atas permintaan sendiri  dan yang sudah
meninggal dengan nilai p > 0,05 ( p = 1,000).

Setelah dilakukan  uji  statistik anova,  peneliti
juga  menguji  dari  setiap  katogori  lama  rawatan
rata-  rata  berdasarkan  keadaan  waktu  pulang
menggunakan  uji  T-  Independendapat  dilihat
bahwa  ada  perbedaan  yang  bermakna  lama
rawatan  rata-  rata  rawatan  berdasarkan  pulang
berobat jalan  dan pulang atas permintaan sendiri
dengan nilai  p < 0,05  (p = 0,046).  Pada uji  T-
Independendapat  dilihat  bahwa  ada  perbedaan
yang bermakna lama rawatan rata- rata rawatan
berdasarkan  pulang  berobat  jalan   dan  yang
meningggal  dengan nilai  p < 0,05  (p = 0,006).
Pada uji  T- Independen  dapat dilihat bahwa ada
perbedaan  yang  bermakna  lama  rawatan  rata-
rata rawatan berdasarkan pulang atas permintaan
sendiri  dan yang meninggal dengan nilai p < 0,05
(p = 0,048).

Berdasarkan hasil  penelitian diatas  dapat  di
simpulkan  bahwa  lama  rawatan  pada  pasien
kanker ovarium yang pulang berobat  jalan lebih
lama  karena  mereka  mempunyai  cukup  biaya
dalam melakukan pengobatan.Pada pasien yang
pulang  atas  permintaan  sendiri  lama  rawatan
lebih cepat mungkin dikarenakan biaya yang tidak
mencukupi sehingga mereka memutuskan untuk
pulang.Dan  pada  pasien  yang  meninggal  lama
rawatan  lebih  singkat  karena  pasien  tidak
membutuhkan pengobatan lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
1. Distribusi proporsi penderita kanker ovarium

yang rawat inap di RSUD Dr. Pirngadi Medan
Tahun  2012-  2016  berdasarkan  umur
tertinggi adalah umur 36- 50 tahun (54,2%).

2. Distribusi proporsi penderita kanker ovarium
yang rawat inap di RSUD Dr. Pirngadi Medan
Tahun  2012-  2016  berdasarkan  riwayat
penyakit  keluarga  tertinggi  adalah  tidak
mempunyai penyakit keluarga (94,8%).

3. Distribusi proporsi penderita kanker ovarium
yang rawat inap di RSUD Dr. Pirngadi Medan
Tahun  2012-  2016  berdasarkan  riwayat

menstruasi  tertinggi  adalah  ≥ 12  tahun

(68,4%).
4. Distribusi proporsi penderita kanker ovarium

yang rawat inap di RSUD Dr. Pirngadi Medan
Tahun  2012-  2016  berdasarkan  status
perkawinan  tertinggi  adalah  sudah  kawin
(92,9%).

5. Distribusi proporsi penderita kanker ovarium
yang rawat inap di RSUD Dr. Pirngadi Medan
Tahun  2012-  2016  berdasarkan  riwayat
kontrasepsi  tertinggi  adalah  tidak  memakai
kontrasepsi ( 88,4%).

6. Distribusi proporsi penderita kanker ovarium
yang rawat inap di RSUD Dr. Pirngadi Medan
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Tahun  2012-  2016  berdasarkan  keadaan
waktu pulang tertinggi  yaitu  pulang berobat
jalan (87,1%).

7. Lama  rawatan  rata-  rata  penderita  kanker
ovarium yang `rawat inap adalah 2,03  
minggu dengan standar deviasi (SD) 1,006,
dimana  lama  rawatan   minimum 1  minggu
dan maksimum 4 minggu.

8. Ada perbedan proporsi yang bermakna pada
umur,  keadaan  waktu  pulang  penderita
kanker  ovarium  berdasarkan  lama  rawatan
rata- rata.

9. Tidak  ada  perbedaan  proporsi  yang
bermakna  pada  status  perkawinan,  riwayat
penyakit  keluarga penderita kanker ovarium
berdasarkan lama rawatan rata- rata.

Saran 
1. Bagi Pihak Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan

1. Di  harapkan  kepada  pihak  rumah  sakit
dan unit pelayanan kesehatan agar lebih
aktif dalam memberikan informasi tentang
kanker ovarium

2. Diharapkan bagi  pihak rumah sakit  agar
lebih  meningkatkan  kualitas  perawatan
kanker ovarium.

3. Diharapkan  pihak  rumah  sakit  lebih
meningkatkan fasilitas rumah sakit seperti
ruang  rawat  inap  dan  ketersediaan
tempat tidur. Karena semakin lama pasien
di  rawat  semakin  banyak  tempat  tidur
yang digunakan.

2. Bagi  Kaum  Wanita  Penderita  Kanker
Ovarium
Diharapkan kepada  kaum wanita  agar  lebih

memperhatikan  tanda  dan  gejala  serta  faktor
risiko yang dapat memyebabkan terjadinya kanker
ovarium  dan  segera  memeriksakan  diri  apabila
timbul kelainan yang dialami pada alat reproduksi
sehingga kanker ovarium yang ditemukan masih
dalam  stadium  awal  dan  dapat  diobati  serta
diatasi dengan cepat. 

Faktor resiko terjadinya kanker ovarium dapat
dipengaruhi oleh:
1. Umur 

Potens  terkena  kanker  ovarium  pada
seorang  wanita  yang  berusia  45-63  tahun
atau  pada  masa  mulai  pra  menopause
sampe menopause

2. Riwayat Penyakit Keluarga
Apabila  didalam  keluarga  terdapat  riwayat
penyakit  keluarga  ada  yang  pernah
menderita  kanker  ovarium,  maka
kemungkinan  besar  akan  terjadi  kanker
ovarium pada saudara atau keluarga lain.

3. Riwayat Menstruasi

Apabila  seorang  wanita  mengalami
menstruasi  <  12  tahun  maka  kemungkinan
besar akan terjadi kanker ovarium.

4. Status Perkawinan
Apabila seorang wanita tidak menikah > 35
tahun, maka itu  dapat  memungkinkan akan
terjadi  kanker  ovarium  karna  tidak  hamil,
melahirkan dan menyusui. Dan dalam tubuh
seorang wanita tersebut tidak seimbang.

5. Riwayat Kontrasepsi
Apabila seorang wanita hanya menggunakan
kontrasepsi  yang  hanya  terdapat  hormon
estrogen  atau  progesteron  dalam  waktu
lama, maka dapat memicu terjadinya kanker
ovarium karena hormon yang diterima tidak
seimbang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan

melakukan  penelitian  yang  lebih  lanjut  untuk
mengetahui karakteristik dan variabel yang diduga
berpengaruh terhadap kejadian kanker ovarium
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