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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa : 

1. Ada hubungan antara kejadian kanker payudara dengan paritas di RSUD 

Raden Mattaher Jambi tahun 2018, semakin rendah paritas maka semakin 

tinggi kejadian kanker payudara. 

2. Karakteristik pasien dengan penyakit kanker payudara di RSUD Raden 

Mattaher Jambi didapatkan paling banyak berusia 40-49 tahun dengan 

pendidikan terakhir sekolah dasar, status pernikahan adalah menikah, tidak 

memiliki riwayat penyakit dahulu, dan tidak memiliki riwayat penyakit 

keluarga kanker payudara.  

3. Karakteristik kanker payudara di RSUD Raden Mattaher Jambi berdasarkan 

gambaran histopatolgisnya yang ditemukan paling banyak adalah invasive 

ductal ca mammae. 
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5.2 Saran 

1. Bagi Rumah Sakit Pendidikan Provinsi Jambi  

Saran bagi Rumah Sakit Pendidikan Provinsi Jambi yaitu RSUD Raden 

Mattaher Jambi yang merupakan tempat pengambilan data sampel penelitian baik 

primer ataupun sekunder agar dapat melengkapi data pasien baik itu untuk riwayat 

penyakit dahulu pasien, riwayat penyakit keluarga pasien dan karakteristik kanker 

payudara yaitu stadium dan ukuran. 

2. Bagi Puskesmas dan Tenaga Kesehatan  

Saran bagi puskesmas dan tenaga kesehatan agar dapat memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara deteksi dini kanker payudara dan 

faktor-faktor risiko penyebab kanker payudara sehingga diharapkan dapat 

mengurangi angka kejadian kanker payudara. 

3. Bagi Masyarakat 

Saran bagi masyarakat adalah agar masyarakat lebih antusias lagi dan peduli 

akan kesehatan khususnya kesehatan pribadi. Dan mau mencari informasi 

kesehatan yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai faktor-

faktor penyebab penyakit dan pencegahannya. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Saran bagi peneliti lain agar penelitian ini dijadikan sebagai referensi. 

Karena keterbatasan penelitian ini, bagi peneliti lain agar dapat mengumpulkan data 

lebih lengkap, memilih teknik pemilihan sampel yang lebih efektif untuk kelompok 

kasus dan kontrol, dan memperbanyak jumlah sampel sehingga hasil penelitian 

akan lebih baik lagi. Serta diharapkan dapat melakukan penelitian yang bersifat 

prospektif mengenai faktor risiko kanker payudara ataupun variabel-variabel lain 

yang berhubungan dengan kanker payudara. 


