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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Kesehatan merupakan isu nasional dan juga global, salah satu faktor 

penentu kualitas sumber daya manusia. Berbicara tentang kesehatan 

manusia tentunya tidak dapat dilepaskan dengan penyakit. Dari jenis 

penyakit yang ada di Indonesia, angka penyakit tidak menular atau sering 

disebut penyakit degeneratif masih sangat tinggi. Peningkatan penyakit 

tidak menular atau penyakit degeneratif ini tentunya tidak lepas dari 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada seseorang yang 

terserang penyakit degeneratif maka secara otomatis orang tersebut akan 

mengalami penurunan fungsi sel sebelum waktunya. Fakta menunjukkan 

hidup di era modern dengan tekanan yang tinggi dapat memicu terjadinya 

penyakit degeneratif salah satunya adalah kanker  (Suiraoka, 2012). 

Kanker merupakan penyakit dengan karakteristik pertumbuhan sel 

yang tidak terkendali dan akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan 

normal yang sehat. Kanker terjadi ketika sebuah sel mulai tumbuh secara 

tidak terkontrol (Dizon, et al., 2011). Kematian akibat kanker menempati 

urutan kedua di dunia, setelah kematian akibat kecelakaan atau acccident. 

Penyakit kanker juga menempati urutan kedua di Indonnesia dan sebagai 

jenis penyakit terbanyak kedua menyebabkan kematian setelah penyakit 

kardiovaskuler. Jumlah kasus kanker di seluruh dunia diprediksikan akan 
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mengalami peningkatan 5 – 15 juta kasus baru setiap tahun pada tahun 2020 

(Ariani, 2015). 

Data WHO tahun 2013, menunjukkan insiden kanker meningkat 

dari 12,7 juta kasus pada tahun 2008 menjadi 14,1 juta pada tahun 2012, 

dengan jumlah kematian meningkat dari 7,6 juta orang pada tahun 2008 

menjadi 8,1 juta pada tahun 2012 (Kemenkes RI, 2014). Kanker serviks saat 

ini menduduki urutan tertinggi dan penyebab kematian terbanyak penyakit 

kanker di negara berkembang serta menduduki urutan ke-10 di negara maju 

atau urutan ke-5 secara global. Menurut data Globocan 2008, terdapat 

529.409 kasus baru kanker serviks dengan sekitar 274.883 kematian di 

dunia. Hampir 85% kasus terjadi di negara-negara berkembang. Di Asia 

Tenggara, terdapat 188.000 kasus baru kanker serviks dengan sekitar 

102.000 kematian (POI, 2010). 

Secara nasional, prevalensi penyakit kanker di Indonesia pada 

semua kelompok umur pada tahun 2013 mencapai 1,4 persen atau 347.792 

orang.  Bila dilihat dari karakteristik jenis kelamin penderita kanker di 

Indonesia, perempuan sebesar 2,2 per 1000 penduduk dan laki-laki sebesar 

0,6 per 1000 penduduk. Di Indonesia, terdapat 13.762 kasus baru dan 

kematian 7493 jiwa dalam setahun. Setiap hari diperkirakan muncul        40 

– 45 kasus baru dan sekitar 20 – 25 perempuan meninggal setiap harinya 

karena kanker serviks (POI, 2010). Prevalensi kanker tertinggi yaitu di 

Provinsi DI Yogyakarta. Prevalensi tertinggi berikutnya berada di Provinsi 

Jawa Tengah yaitu 2 per 1000 penduduk dan Bali merupakan provinsi 

dengan prevalensi kanker tertinggi ketiga di Indonesia (Riskesdas, 2013).  
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Prevalensi penderita kanker di Provinsi Bali tahun 2014 yaitu 

4,92%. Data penderita kanker tertinggi di RSUP Sanglah Denpasar pada 

tahun 2014 yaitu kanker payudara yang berjumlah 392 pasien, posisi kedua 

diikuti oleh kanker serviks sebanyak 187 pasien, dan posisi ketiga diduduki 

oleh kanker hati dan empedu sebanyak 72 pasien. Pada tahun 2015 posisi 

pertama ditempati kanker serviks sebanyak 1745 pasien, diikuti kanker 

payudara sebanyak 1132 pasien, dan ketiga kanker         paru-paru sebanyak 

915 pasien  (Tribun, 2016). 

Penderita Kanker Serviks dengan kelompok usia 41-50 tahun 

memiliki jumlah terbesar, yakni 35 kasus (39,3%). Kasus terbanyak 

ditemukan pada paritas 3 yaitu 28(31,5%) kasus, jumlah penderita yang 

tercatat pernah menggunakan kontrasepsi oral sebanyak 8 kasus(9%). Jenis 

histopatologis yang paling sering dijumpai adalah tipe epidermoid sejumlah 

67 kasus(75,3%), kebanyakan penderita kanker serviks datang pada stadium 

III yaitu berjumlah 51 kasus (57,3%)  (Prabasari dan Budiana , 2017).  

Berdasarkan hasil pencatatan rekam medik pasien kanker serviks di 

RSUP Sanglah Denpasar diketahui bahwa dari 43 sampel hanya terdapat 28 

sampel yang memiliki data lengkap dari siklus 1 hingga siklus 6 data berat 

badan, data albumin dan haemoglobin. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa data yang lengkap kisarannya adalah 23 – 34%.  

Berdasarkan hasil penelitian di RSUP Sanglah menunjukkan 

terjadinya penurunan berat badan pasien kanker karsinoma nasofaring 

dengan rerata sebelum radioterapi dan atau kemoterapi yaitu 59,1 kg 
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menjadi 52,51 kg rerata penurunan berat badan yaitu 6,50 kg  (Sudiasa, 

Tjekeg, dan Puteri, 2012).  

Data penelitian Wisnasari (2011) menunjukkan bahwa kadar 

albumin pasien kanker di RSUP Sanglah Denpasar dengan kategori rendah 

yaitu 67,4%. Hasil penelitian Noviani. dkk (2016) menunjukkan tidak 

terjadinya perubahan yang bermakna pada kadar albumin kedua pasien 

kanker serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB yang menerima kemoterapi 

BOM-Karboplatin di RSUP Sanglah Denpasar pada kemoterapi seri 

berikutnya pasca diberikan ijeksi albumin 5 mg/ml. Dimana pasien A dan B 

dengan albumin sebelum 2,7 g/dl dan 2,2 g/dl sedangkan albumin sesudah 

yaitu 3,55 g/dl dan 2,2 g/dl.  

Hasil penelitian Noviyani, dkk (2015) menunjukkan bahwa adanya 

penurunan kadar haemoglobin pasien kanker serviks dengan kemoterapi di 

RSUP Sanglah dengan rerata sebelum kemoterapi I yaitu 12,2 g/dl dan 

rerata sesudah kemoterapi III yaitu 10,4 g/dl. Perbedaan ini terjadi karena 

adanya mitomisin dan agen platinum yaitu karboplatin sebagai obat 

kemoterapi kanker serviks sel skuamosa yang dapat menyebabkan 

myelosuppression dan anemia. Penggunaan agen platinum pada regimen 

BOM-Karboplatin terdapat mitomisin yang menambah efek toksik pada 

darah sehingga dapat menambah efek toksik pada darah sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar haemoglobin.  

Oleh karena itu perlu pemantauan sejak dini mengenai data 

antropometri dan biokimia pada pasien kanker serviks dengan kemoterapi 

sehingga ahli gizi di RS dapat mengupayakan program perencanaan diet 
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yang tepat bagi pasien untuk mencegah terjadinya penurunan asupan yang 

berdampak terhadap penurunan BB dan status protein (Albumin dan 

haemoglobin). Jika asupan makan pasien dapat ditingkatkan maka dapat 

mencegah terjadinya kaheksia dan penurunan status protein ( kadar albumin 

dan haemoglobin ) pasien. Namun pada kenyataannya pengukuran 

antropometri tidak dilakukan secara kontinyu dimana dari 43 sampel hanya 

33 sampel yang data berat badannya lengkap. Sedangkan data biokimia 

(albumin hanya 28 sampel dan haemoglobin hanya 29 sampel) yang lengkap 

datanya. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai Analisis Data Sekunder Berat Badan dan status protein pasien 

kanker serviks dengan kemoterapi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 

Denpasar. Peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan 

sebagai landasan ilmiah bagi ahli gizi dalam menyusun program 

pencegahan kaheksia agar pasien tidak mengalami penurunan Berat Badan  

dan status protein dibawah normal sehingga status kesehatan pasien 

meningkat sesuai yang diharapkan.  

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dibagian rekam medik maka dapat 

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 
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1. “ Bagaimanakah Gambaran Tingkat Penurunan Berat Badan 

Pasien Kanker Serviks dengan Kemoterapi Di RSUP Sanglah 

Denpasar tahun 2017?” 

2. “ Bagaimanakah Gambaran Tingkat Penurunan Status Protein 

Pasien Kanker Serviks dengan Kemoterapi Di RSUP Sanglah 

Denpasar tahun 2017?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran tingkat penurunan berat badan dan status 

protein pasien kanker serviks dengan kemoterapi di RSUP Sanglah 

Denpasar tahun 2017.  

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi kadar albumin saat awal Masuk Rumah Sakit 

dan setelah menjalani perawatan pada pasien kanker serviks 

dengan kemoterapi di RSUP Sanglah Denpasar 

b. Menilai tingkat penurunan kadar albumin setelah menjalani 

perawatan pada pasien kanker serviks dengan kemoterapi di 

RSUP Sanglah Denpasar 

c. Mengidentifikasi kadar haemoglobin saat awal Masuk Rumah 

Sakit dan setelah menjalani perawatan pada pasien kanker 

serviks dengan kemoterapi di RSUP Sanglah Denpasar. 

d. Menilai tingkat penurunan kadar hemoglobin setelah menjalani 

perawatan pada pasien kanker serviks dengan kemoterapi di 

RSUP Sanglah Denpasar. 



7 

 

e. Mengidentifikasi Berat Badan saat awal Masuk Rumah Sakit 

dan setelah menjalani perawatan pada pasien kanker serviks 

dengan kemoterapi di RSUP Sanglah Denpasar  

f. Menilai tingkat penurunan Berat Badan setelah menjalani 

perawatan pada pasien kanker serviks dengan kemoterapi di 

RSUP Sanglah Denpasar. 

g. Mendeskripsikan data berat badan, dan status protein pasien 

kanker serviks dengan kemoterapi di RSUP Sanglah Denpasar. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

digunakan sebagai acuan bagi institusi RSUP Sanglah Denpasar 

dalam upaya peningkatan pelayanan gizi di rumah sakit khususnya 

pelayanan PAGT bagi seluruh pasien kanker serviks dengan 

kemoterapi di RSUP Sanglah Denpasar.  

2. Manfaat Teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

landasan ilmiah bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian 

mengenai kanker di RS Sanglah khususnya di bagian kemoterapi.  

 


