
Lampiran 1 

Penelitian yang Telah Ditelaah Mengenai Hubungan Dukungan Keluarga Dengan 

Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara 

No Peneliti 

 

Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Tri 

Nurhidayati, 

Desy Ariyana 

Rahayu 

2017 

Dukungan 

Keluarga 

Pada Pasien 

Ca Payudara 

Yang 

Menjalani 

Kemoterapi 

Di Rsi 

Sultan 

Agung 

Semarang 

Untuk 

mengetahui 

dukungan 

keluarga pada 

pasien Ca 

payudara yang 

menjalani 

kemoterapi 

Metode 

penelitian ini 

adalah penelitian 

kualitatif dengan 

menggunakan 

pendekatan 

fenomenologi 

deskriptif 

dengan 

melakukan 

eksplorasi 

langsung, 

menganalisis 

dan 

mendeskripsikan 

dukuungan 

keluarga.  

Dalam 

penelitian ini, 

dukungan 

keluarga terdiri 

dari dukungan 

instrumental, 

dukungan 

penghargaan, 

dukungan 

emosional, 

dukungan 

informasi. 

Keempat 

dukungan yang 

telah didirikan 

yang perlu 

mendapatkan 

perhatian 

adalah 

dukungan 

informasi. 

Keluarga ini 

diharapkan 

dapat 

memberikan 

dukungan 

informasi 

kepada 

anggota 

keluarga yang 

sakit secara 

aktif bertanya 

kepada dokter 

atau perawat 

selama 

kemoterapi.  

 

2. Muhammad 

Husni, Siti 

Romadoni, 

Desi Rukiyati 

2012 

Hubungan 

Dukungan 

Keluarga 

Dengan 

Kualitas 

untuk 

mengetahui 

hubungan  

antara  

dukungan  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode analitik 

kuantitatif 

dengan 

Hasil 

penelitian 

didapatkan 

berjumlah 32 

responden 



 

Hidup 

Pasien 

Kanker 

Payudara Di 

Instalasi 

Rawat Inap 

Bedah Rsup 

Dr. 

Mohammad 

Hoesin 

Palembang 

keluarga  dengan  

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara. 

pendekatan 

cross-sectional. 

Pengambilan 

sampel 

dilakukan 

dengan teknik 

accidental 

sampling. 

Sampel dalam  

penelitian  ini  

adalah pasien 

kanker payudara 

yang menjalani 

rawat inap di 

IRNA Bedah 

RSUP Dr. 

Mohammad 

Hoesin 

Palembang.  

dengan rerata 

umur 50,83 

tahun (9,066),  

75% responden 

yang memiliki 

dukungan 

keluarga 

kurang baik. 

Dan yang 

memiliki 

kualitas hidup 

kurang baik 

sebanyak 

53,1% 

responden. 

Hasil dari uji 

Chi Square, 

didapatkan 

bahwa ada 

hubungan yang 

signifikan 

antara 

dukungan 

keluarga 

dengan 

kualitas hidup 

pasien  kanker  

payudara 

dengan 

(p=0,013). 

3. Juwita 

Makisake, 

Sefty 

Rompas, 

Rina Kundre 

2018 

Hubungan 

dukungan 

keluarga 

dengan 

harga diri 

pasien 

kanker 

payudara 

yang 

menjalani 

kemoterapi 

di ruang 

delima 

RSUP 

PROF. DR. 

R. D. 

Kandou 

Manado 

Untuk 

mengidentifikasi 

hubungan 

dukungan 

keluarga dengan 

harga diri pasien 

kanker payudara 

yang menjalani 

kemoterapi di 

ruang delima 

RSUP PROF. 

DR. R. D. 

Kandou Manado 

Penelitian ini 

adalah penelitian 

cross-sectional 

yang bersifat 

deskriptif 

korelatif. 

Penelitian ini 

dilakukan 

kepada 52 pasien 

kanker payudara 

yang menjalani 

kemoterapi.  

Uji korelasi 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah uji 

korelasi Chi-

Square. Hasil 

penelitian 

menunjukan 

nilai (p=0,000) 

yang berarti Ha 

diterima atau 

ada hubungan 

dukungan 

keluarga yang 

signifikan 

dengan harga 



 

diri pasien 

kanker 

payudara yang 

menjalani 

kemoterapi di 

ruang delima 

RSUP PROF. 

DR. R. D. 

Kandou 

Manado, 

kekuatan 

hubungan baik 

dan berpola 

positif 

(p=0,000).  

 

4. Juliana Viana 

Loves, 

Cristine 

Decat 

Barbosa, and 

pty 

(2018) 

Impact of 

breast 

cancer and 

quality of 

life of 

women 

survivors 

 

Untuk 

mengevaluasi 

dampak kanker 

payudara dan 

kualitas hidup 

korban wanita 

dan untuk 

mengidentifikasi 

hubungan antara 

variabel 

sosiodemografi 

dan klinis. 

 

Metode 

penelitian ini 

adalah studi 

cross-sectional, 

analitik, 

kuantitatif yang 

dilakukan 

dengan wanita 

yang menerima 

rawat jalan pasca 

perawatan di 

lembaga publik 

kota São Paulo, 

negara bagian 

São Paulo, 

Brasil. 

Instrumen: 

kuesioner 

sosiodemografi 

dan klinis; 

Dampak skala 

kanker; 

Penilaian 

Fungsional 

Terapi Kanker - 

Skala Kanker 

Payudara. 

Analisis statistik 

deskriptif dan 

analitik 

dilakukan. 

 

Hasil 

penelitian dari 

100 perempuan 

dilibatkan 

dalam 

penelitian ini 

dengan usia 

rata-rata 60 

tahun (SD = 

11,3); sebagian 

besar dengan 

tindak lanjut 

kurang dari 5 

tahun, daya 

beli rendah, 

dan tingkat 

pendidikan 

rendah. 

Dampak 

Negatif 

Kanker: 

Kekhawatiran 

Kesehatan, 

Perubahan 

Tubuh, 

Perasaan, dan 

Makna Kanker. 

Kualitas hidup: 

81,9 (18,3), 

spesifik: 105,6 

(24,6). Sub-

skala berikut 



 

dari dampak 

skala kanker 

memprediksi 

skor kualitas 

hidup yang 

lebih rendah: 

Perubahan 

Tubuh, 

Evaluasi Diri 

Negatif, dan 

Kekhawatiran 

tentang Kanker 

(p <0,05). 

 

5.  Hsin-

YunTsai, 

Raymond 

Nien-Chen 

Kuo,and 

Kuo-piao 

Chung 

2017 

Quality of 

life of breast 

cancer 

survivors 

following 

breast-

conserving 

therapy 

versus 

mastectomy: 

a 

multicenter 

study in 

Taiwan 

 

 Dalam studi 

cross-sectional 

ini, kuesioner 

terstruktur 

didistribusikan 

di antara para 

penderita kanker 

payudara di 19 

rumah sakit. 

QoL dievaluasi 

menggunakan 

European 

Organisation for 

Research 

andTreatment of 

Cancer Inti 

kuesioner 

(EORTCQLQ-

C30) dan modul 

khusus kanker 

payudara 

(EORTCQLQ-

BR23). QoC 

diindikasikan 

oleh kepatuhan 

pada langkah-

langkah inti 

yang ditetapkan 

untuk 

pengobatan 

kanker 

payudara. 

Regresi 

berganda dan 

Sebanyak 544 

perempuan 

yang selamat 

dari kanker 

payudara 

Tahap 0-III 

dimasukkan, di 

antaranya 217 

(39,9%) 

menjalani BCT 

dan 327 

(60,1%) 

menjalani 

mastektomi. 

Modalitas 

bedah 

tampaknya 

tidak memiliki 

dampak 

penting pada 

domain 

kualitas hidup 

apa pun kecuali 

citra tubuh; 

yaitu pasien 

yang 

menjalani. 

BCT 

melaporkan 

citra tubuh 

yang lebih baik 

(beda = 11,20, 

P <0,001), 

terutama pada 



 

pemodelan linier 

hirarkis 

digunakan untuk 

analisis 

multivariat. 

 

1-5 tahun 

setelah 

perawatan 

awal. Faktor 

independen 

termasuk usia, 

pendidikan, 

pekerjaan, 

status 

perkawinan, 

pendapatan, 

kemoterapi, 

durasi sejak 

perawatan, 

status 

rekurensi, 

tingkat 

akreditasi 

rumah sakit 

primer dan 

lokasi semua 

tampaknya 

berkorelasi 

dengan 

kualitas hidup. 

 

6. Julia Hamer, 

Rachel 

McDonald, 

and Pty 

 

Quality of 

life (QOL) 

and 

symptom 

burden (SB) 

in patients 

with breast 

cancer 

 

untuk 

menentukan 

kualitas hidup 

(QOL) dan 

beban gejala 

(SB) di antara 

pasien kanker 

payudara. 

 

Pasien dengan 

DCIS, stadium 

awal, kanker 

payudara 

stadium lanjut, 

atau metastasis 

lokal 

menyelesaikan 

Sistem Penilaian 

Gejala 

Edmonton 

(ESAS) dan 

Penilaian 

Fungsional 

Terapi Kanker 

untuk Kanker 

Payudara 

(FACT-B). 

Pasien dibagi 

menjadi kohort 

berikutnya 

berdasarkan hari 

Sebanyak 

1.513 pasien 

terdaftar. 

Pasien 

metastasis 

memiliki 

kualitas hidup 

yang lebih 

rendah dan SB 

terbesar 

dibandingkan 

dengan semua 

kelompok 

pasien lainnya. 

Pasien ≤50 

tahun dengan 

kanker 

payudara 

stadium dini 

atau stadium 

lanjut memiliki 

kualitas hidup 



 

terakhir 

perawatan, usia 

saat pendaftaran, 

radiasi, 

kemoterapi, dan 

terapi hormon. 

 

yang lebih 

rendah dan SB 

yang lebih 

besar untuk 

kelelahan, 

depresi, dan 

kecemasan 

dibandingkan 

dengan semua 

kelompok usia 

lainnya. Pasien 

dengan kanker 

payudara 

stadium awal 

yang menerima 

kemoterapi 

memiliki 

kualitas hidup 

yang lebih 

rendah dan SB 

yang lebih 

besar. Pasien 

yang 

menggunakan 

modulator 

reseptor 

estrogen 

selektif 

(SERM) 

memiliki SB 

yang lebih 

besar untuk 

depresi dan 

kualitas hidup 

yang lebih 

rendah 

dibandingkan 

dengan mereka 

yang tidak 

menggunakan 

SERM. Pasien 

2-10 tahun 

pasca 

perawatan 

memiliki 

kualitas hidup 

yang lebih 

rendah 



 

dibandingkan 

dengan pasien 

≥10 tahun 

pasca 

perawatan. 

 

7. Haris, Laili 

Rahayuwati, 

Ahmad 

Yamin 

2016 

Factors That 

Relevant To 

The Quality 

Of Life Of 

Breast 

Cancer 

Patients  

 

untuk 

mengidentifikasi 

faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kualitas 

hidup pasien 

kanker payudara 

di kota 

Bandung.  

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode cross 

sectional. 

Penentuan 

kualitas hidup 

berdasarkan 

Versi Kualitas 

Hidup Kanker 

Survivor (QOL-

CSV). 

Pengambilan 

sampel secara 

kebetulan 

digunakan untuk 

memilih sampel. 

Penelitian ini 

dilakukan di 

empat rumah 

singgah (tempat 

berlindung) 

kanker payudara 

yang berlokasi di 

kota Bandung. 

Ada 30 wanita 

yang terlibat 

dalam penelitian 

ini. Kriteria 

inklusif dalam 

penelitian ini 

adalah pasien 

kanker payudara 

yang sedang 

menjalani 

pengobatan 

seperti 

pembedahan, 

kemoterapi, atau 

radioterapi, yang 

bersedia menjadi 

responden 

sukarela. Hasil 

Berdasarkan 

hasil analisis 

bivariat, faktor 

usia dan 

frekuensi 

kehamilan 

memiliki 

korelasi positif 

(p <0,05) 

dengan 

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara, 

sedangkan 

menarche 

memiliki 

korelasi 

negatif. Hasil 

regresi linier 

ditentukan oleh 

faktor kualitas 

hidup (p <0,05) 

termasuk 

faktor usia, 

usia 

perkawinan 

dan hasil 

anatomi 

patologi. 

Setengah dari 

hasil koefisien 

korelasi 

menunjukkan 

hubungan yang 

kuat dalam 

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara. 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

beberapa 



 

uji normalitas 

meliputi faktor 

usia, usia 

perkawinan dan 

kehamilan 

pertama kali. Uji 

multivariat yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

analisis regresi 

linier. 

 

faktor 

reproduksi 

berhubungan 

dengan 

kualitas hidup. 

Beberapa 

faktor 

berkontribusi 

terhadap 

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara 

seperti usia 

pasien, usia 

perkawinan 

dan hasil 

patologi 

anatomi 

(stadium 

kanker). 

Penelitian ini 

membutuhkan 

studi yang 

lebih 

mendalam 

terhadap 

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara serta 

upaya 

intervensi 

untuk 

meningkatkan 

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara. 

 

8.  Chee Khoon 

Lee, Malcoln 

Hudson, and 

pty 

2018 

When do 

patient 

reported 

quality of 

life 

indicators 

become 

prognestic 

in breast 

cancer? 

 

 Di antara 8024 

pasien yang 

terdaftar dalam 

salah satu dari 

tujuh uji coba 

terkontrol secara 

acak pada 

kanker payudara 

stadium awal, 

3247 memiliki 

kekambuhan 

Indikator QL 

pada bulan-

bulan sebelum 

kambuh tidak 

secara 

signifikan 

prognostik 

untuk 

kelangsungan 

hidup 

berikutnya 



 

kanker payudara 

setelah rata-rata 

tindak lanjut 12. 

1 tahun. Dari 

jumlah tersebut, 

677 telah 

menyelesaikan 

penilaian 

indikator QL 

dengan jendela 

yang ditentukan 

1,2 atau 3 bulan 

sebelum 

kambuh. Kami 

melakukan 

analisis regresi 

Cox 

menggunakan 

penilaian ini dan 

menggunakan 

instrumen yang 

identik setelah 

kambuh. Semua 

analisis 

dikelompokkan 

berdasarkan uji 

coba dan 

disesuaikan 

dengan faktor 

klinis awal. 

 

dengan 

kemungkinan 

pengecualian 

mood pada 

bulan kedua 

sebelum 

kambuh. 

Setelah 

kambuh, 

kesejahteraan 

fisik secara 

statistik terkait 

signifikan 

dengan 

kelangsungan 

hidup (P 

<0,001). 

Signifikansi 

prognostik ini 

meningkat 

pada penilaian 

pasca kambuh 

kemudian. 

Temuan serupa 

diamati 

menggunakan 

indikator yang 

dilaporkan 

pasien untuk 

mual dan 

muntah, nafsu 

makan, upaya 

koping, dan 

persepsi 

kesehatan. 

 

9. Yofa 

Anggriani 

Utama 

2018 

Hubungan 

Dukungan 

Keluarga 

Terhadap 

Kualitas 

Hidup 

Pasien 

Kanker 

Payudara di 

Rumah 

Sakit Islam 

Siti 

untuk 

mengetahui 

hubungan 

dukungan 

keluarga 

terhadap 

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara. 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

observasional 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan  

Hasil 

menunjukan 

bahwa ada 

hubungan 

antara 

dukungan 

keluarga 

dengan 

kualitas hidup 

pasien kanker 

payudara 

dengan  nilai p 



 

Khodijah 

Palembang 

Tahun 2018 

Teknik 

purposive 

sampling, 

sampel 

penelitian 

berjumlah 63 

pasien kanker 

payudara. 

value 0,032. 

menunjukan 

ada hubungan 

antara  

dukungan 

keluarga 

terhadap 

kualitas hidup 

pasien dengan 

kanker 

payudara. 

 

10 Erna Irawan, 

Sri Hayati, 

Desi 

Purwaningsih 

2017 

Hubungan 

Dukungan 

Keluarga 

Dengan 

Kualitas 

Hidup 

Penderita 

Kanker 

Payudara 

untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

dukungan 

keluarga dengan 

kualitas hidup 

penderita kanker 

payudara di 

Rumah Singgah 

Kanker Rumah 

teduh Sahabat 

Iin Kota 

Bandung. 

Metode 

penelitian studi 

korelasi dengan 

cross sectional. 

Populasi 

penelitian ini 

seluruh 

penderita kanker 

payudara di 

Rumah Singgah 

Kanker Rumah 

Teduh Sahabat 

Iin Kota 

Bandung 

sebanyak 33 

orang. Sampel 

penelitian 

diambil dengan 

teknik total 

sampling 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

kuesioner dan 

analisa data 

dilakukan uji 

korelasi rank 

spearman. 

sebagian 

responden 21 

orang (63,6%) 

memiliki 

dukungan 

keluarga 

dengan 

kategori cukup, 

dan untuk 

kualitas hidup 

hampir seluruh 

responden 30 

orang (90,9%) 

memiliki 

kualitas hidup 

dalam kategori 

baik. 

Berdasarkan 

hasil uji 

statistic rank 

spearman 

menunjukan 

ada hubungan 

antara 

dukungan 

keluarga 

dengan 

kualitas hidup 

penderita 

kanker 

payudara di 

Rumah 

Singgah 

Kanker Rumah 

Teduh Dahabat 

Iin Kota 



 

Bandung 

dengan nilai 

signifikansi 

0,024 < 0,05. 

Nilai 

koefisiensi 

+0,393 yang 

menunjukkan 

terdapat 

hubungan yang 

positif. 

 

 

 

 



 

 


