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Saat ini kanker payudara merupakan kanker yang tersering ditemukan pada 

wanita di dunia. Penyebabnya tidak jelas tapi sejumlah faktor risiko telah 
ditemukan, termasuk peran hormonal estrogen. Tes status hormon akan 
menunjukkan apakah hormon tersebut memicu tumor. Kanker yang sensitif 
terhadap hormon (positif) memiliki kesempatan lebih baik dalam menanggapi 
pengobatan penekan hormon. Status hormonal estrogen negatif akan merespon 
jenis lain dari perawatan dan hormon penekan mungkin tidak diperlukan. Masalah 
penelitian ini adalah perawatan kanker terbanyak di rumah sakit Indonesia 
dilakukan terhadap kanker payudara (18,4%). Tujuan penelitian ini adalah 
mengidentifikasi adanya hubungan status hormonal estrogen dengan derajat 
keganasan kanker payudara duktal invasif. 

Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah data rekam medik 
penderita kanker payudara duktal invasif yang memenuhi kriteria penelitian yaitu 
sebanyak 295 yang diambil dari Departemen SMF/Patologi Anatomi FK Unair-
RSUD dr.Soetomo periode 2009-2011. Analisis data menggunakan chi-square 

(χ
2) untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antar variabel. Variabel bebasnya 

adalah status hormonal estrogen sementara variabel terikatnya adalah derajat 
keganasan kanker payudara. 

Hasil penelitian didapatkan pasien dengan status hormonal negatif paling 
banyak mengalami Grade III sementara pada pasien dengan status hormonal 
positif paling banyak mengalami Grade II. Hasil diuji menggunakan SPSS 17 
didapatkan nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, sementara 
signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan 95%. 

Simpulan penelitian ditemukan adanya perbedaan distribusi status 
hormonal estrogen diantara derajat keganasan kanker payudara duktal invasif 
sehingga kemungkinan ada hubungan antara status hormonal estrogen dengan 
derajat keganasan kanker payudara duktal invasif. 
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