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ABSTRAK 

 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS 

HIDUP WANITA PENDERITA KANKER DI RSUD PROF. DR. W. Z. 

JOHANNES KUPANG 

 

Penelitian Cross Sectional 

Oleh : Naomi Toulasik 

Pendahuluan : Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan 

pertumbuhan dan penyebaran sel abnormal yang tidak terkontrol dan dapat 

menyebabkan kematian. Kanker memberikan dampak yang besar pada 

penderitanya baik secara fisik, psikologis maupun sosial yang akan berpengaruh 

pada kualitas hidupnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. 

Metode : Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi penelitian 

ini adalah semua wanita penderita kanker berusia ≥ 18 tahun di Rumah Sakit 

Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. Besar sampel adalah 103 responden 

yang memenuhi kriteria inklusi. Variabel dependen adalah kualitas hidup wanita 

penderita kanker, sedangkan variabel independen adalah usia, status pernikahan, 

gaya hidup, indeks massa tubuh, jenis kanker dan stadium kanker. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data kemudian dianalisis menggunakan 

Regresi Ordinal. Hasil : Terdapat hubungan antara usia dengan kualitas hidup (p 

= 0,015), status perkawinan (p = 0,000), jenis kanker (p = 0,041) dan stadium 

kanker (p = 0,000). Tidak ada hubungan antara gaya hidup dan indeks massa 

tubuh dengan kualitas hidup. Diskusi: Dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup 

wanita penderita kanker dipengaruhi oleh usia, status pernikahan, jenis kanker dan 

stadium kanker. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti hubungan faktor 

psikologis, faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial dengan kualitas 

hidup wanita penderita kanker. 

 

 

Kata kunci : kanker, wanita, kualitas hidup, usia, gaya hidup 
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