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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kanker atau tumor ganas adalah pertumbuhan sel/jaringan yang tidak 

terkendali, terus bertumbuh/bertambah, immortal (tidak dapat mati). Sel 

kanker dapat menyusup ke jaringan sekitar dan dapat membentuk anak sebar. 

(Depkes RI, 2013). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (2013), prevalensi kanker di Indonesia sendiri sudah mencapai 1,4 

per 1000 penduduk, dan merupakan penyebab kematian nomor tujuh. 

Penanganan penyakit kanker di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang 

menyebabkan hampir 70% penderita ditemukan dalam keadaan sudah 

stadium lanjut. Sedangkan prevalensi kanker menurut diagnosis tenaga 

kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 0,8%, pravalensi 

tertinggi di Kabupaten Magelang (1,6%), Cilacap (1,5%), Kebumen (1,3%), 

Banyumas, Wonogiri, Surakarta, Tegal Kota (masing-masing 1,2%) (Depkes 

RI, 2013).  

Berdasarkan Studi Pendahuluan di RSUD Margono Soekarjo 

Purwokerto lebih dari 1000 kasus kanker tiap tahunnya. Pada tahun 2008: 

2.210 kasus, tahun 2009: 3.231 kasus, tahun 2010: 3.332 kasus, tahun 2011: 

4.190 kasus, tahun 2012: 5.762 kasus, tahun 2013: 10.707 kasus, pada bulan 
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Januari-November 2014: 4875 kasus dan pada bulan Desember di ruang 

Bougenville terdata sebanyak 138 orang pasien kanker. 

Baradero, Dayrit, dan Siswadi (2008) menyatakan bahwa 

perkembangan kanker, yaitu inisiasi, promosi, dan progresi. Inisiasi atau 

tahap awal yang dimulai dengan sel-sel yang normal mengadakan kontak 

dengan karsinogen, yaitu zat-zat yang dapat menyebabkan kanker. Promosi 

atau tahap kedua, yang dapat berlangsung beberapa tahun. Progresi terjadi 

pertumbuhan yang tidak terkendali dari tumor maligna yang dapat 

bermetastasis. Menurut Dowsett (2002) menyatakan perkiraannya antara 5-

10% pada pasien yang mengalami metastase kanker akan mengalami luka 

kanker. 

Gejala yang sering ditemukan pada luka kanker adalah malodor, 

eksudat, nyeri, perdarahan dan maserasi. Penyebab malodor belum diketahui, 

namun beberapa hal yang berkontribusi terhadap malodor sudah menjadi 

postulat yaitu terjadinya infeksi, kolonisasi bakteri anaerob, degradasi atau 

nekrosis (van Toller, 1994, dalam Kelly, 2001). Pengeluaran eksudat 

disebabkan oleh meningkatnya permeabilitas pembuluh darah oleh tumor dan 

sekresi faktor permeabilitas vaskular oleh sel tumor seperti yang dijelaskan 

oleh Haisfeld-Wolfe dan Rund 1997 (Naylor, 2002). 

Pada luka dapat menimbulkan nyeri karena adanya penekanan tumor 

pada saraf dan pembuluh darah dan kerusakan saraf. Nyeri juga dapat terjadi 

pada saat melakukan prosedur pencucian luka atau pengangkatan balutan 

yang lengket pada dasar luka (Jones, 1998, dalam Naylor, 2002). Menurut 
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Hallet, (1995), Jones et al., (1998), dalam Naylor, (2002) menyatakan bahwa 

pendarahan bisa terjadi jika tumor merusak pembuluh darah besar dan 

biasanya luka kanker rapuh sehingga mudah berdarah terutama pada saat 

penggantian balutan. 

Salah satu cara pengobatan secara medis, luka kanker 

direkomendasikan untuk dicuci menggunakan irigasi lembut dengan NaCl 

0,9% atau air yang hangat. Irigasi dingin dengan tekanan tinggi dihindari 

karena dapat menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan bagi pasien. 

Penggunaan antiseptik topikal, misalnya: chlorhexidine, povidone-iodine, 

hydrogen peroxide dan sodium hypochlorite juga dihindari karena dapat 

merusak jaringan dan menimbulkan nyeri (Gould, 1998, dalam Naylor, 2002, 

dalam Tanjung, 2007). Berdasarkan analisis situasi dari perawat RSUD Prof. 

Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bahwa saat melakukan perawatan luka 

kanker adalah menggunakan NaCl 0,9% dalam 1 x sehari.  

Perkembangan terapi komplementer akhir-akhir ini menjadi sorotan 

banyak negara. Pengobatan komplementer atau alternatif menjadi bagian 

penting dalam pelayanan kesehatan di Amerika Serikat dan negara lainnya 

(Snyder & Lindquis, 2002 dalam Widyatuti, 2008). Estimasi di Amerika 

Serikat 627 juta orang adalah pengguna terapi alternatif dan 386 juta orang 

yang mengunjungi praktik konvensional (Smith et al., 2004 dalam Widyatuti, 

2008).  

Terapi komplementer yang ada menjadi salah satu pilihan pengobatan 

masyarakat. Di berbagai tempat pelayanan kesehatan tidak sedikit klien 
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bertanya tentang terapi komplementer atau alternatif pada petugas kesehatan 

seperti dokter ataupun perawat. Masyarakat mengajak dialog perawat untuk 

penggunaan terapi alternatif (Smith et al., 2004 dalam Widyatuti, 2008). Hal 

ini terjadi karena klien ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan 

pilihannya, sehingga apabila keinginan terpenuhi akan berdampak pada 

kepuasan klien. Hal ini dapat menjadi peluang bagi perawat untuk berperan 

memberikan terapi komplementer (Widyatuti, 2008). 

Terapi komplementer merupakan alternatif perawatan yang optimal 

karena terapi komplementer merupakan pengembangan terapi tradisional dan 

ada yang diintegrasikan dengan terapi modern yang mempengaruhi 

keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan spiritual. Hasil 

terapi yang telah terintegrasi tersebut ada yang telah lulus uji klinis sehingga 

sudah disamakan dengan obat modern. Kondisi inisesuai dengan prinsip 

keperawatan yang memandang manusia sebagai makhluk yang holistik 

(Widyatuti, 2008). 

Menurut survei data monitor (2002), sekitar 80% pasien kanker 

menggunakan terapi komplementer, dan cenderung meningkat. Data 

penelitian Women's Healthy Eating and Living menunjukkan bahwa hingga 

80% pasien kanker payudara stadium IV menggunakan suplemen seperti 

vitamin, anti-oksidan, dan herbal. Demikian pula pada pasien kanker anak, 

dilaporkan sekitar 31-84% menggunakan terapi alternatif/komplementer. 

Suatu penelitian di Mexico menyimpulkan bahwa pasien wanita muda, 

stadium penyakit lanjut, dan berpendidikan tinggi merupakan faktor yang 
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berhubungan dengan tingginya penggunaan terapi alternatif/komplementer. 

Di antara beragam jenis terapi alternatif/komplementer, herbal, vitamin, atau 

produk nutraseutikal merupakan 3-6 yang paling populer digunakan (Suardi, 

2011). 

Peneliti gamat, Hasan Yakoob ahli farmakologi Departemen Ilmu 

Pangan Universitas Putra Malaysia mengatakan gamat mengandung asam 

miristat, palmitat, almitoleat, stearat, oleat, linoleat, arakhsidat, 

eicosapentaenat, behenat, erusat, dan docosahexaenat. Asam lemak dapat 

berperan terhadap pemulihan luka operasi. Kandungan asam eicosapentaenat 

(EPA) dan asam docosahexaenat (DHA) relatif tinggi, masing-masing 

25,69% dan 3,69%. Tingginya kadar EPA menandakan kecepatan teripang 

memperbaiki jaringan rusak. Kandungan kolagen dalam ekstrak teripang 

mempercepat penyembuhan luka (Seroja, 2014). 

Kandungan jelly gamat ini terdapat antiseptik alamiah yaitu zat untuk 

mencegah bakteri, jamur, infeksi. Ada juga senyawa lektin yang memiliki 

aktivitas anti kanker, bersama asam amino trypsin lektin tersebut 

meningkatkan aktivitas aglutinasi yaitu aktivitas darah dalam proses 

pembentukan antibodi dari serangan bakteri/mikroorganisme yang 

menginfeksi pada darah. Sehingga ketiga kandungan tersebut bisa jadi 

menurunkan produksi malodor (Aryanto, 2013). Selain itu jelly gamat bersifat 

hiperosmotik sama halnya seperti madu, pada luka mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dan membantu debridemen luka (Cooper dan Molan, 

1999; Edward, 2000; Morgan, 2000, dalam Naylor 2002). 
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Pada jelly gamat sediaannya berbentuk gel, mengandung air yang cukup 

banyak pada sediaan gel memungkinkan suasana sekitar luka menjadi 

lembab. Selain kandungan air dalam jelly, gamat juga memilki kandungan 

yang berisikan antara lain: anti-inflamasi, kolagen dan vitamin C, fungsi 

vitamin C adalah untuk aktivasi leukosit dan makrofag pada luka sehingga 

sel-sel debris dapat di lisis, selain itu vitamin C dapat meningkatkan sintesis 

kolagen sehingga terbentuk matrik intraseluler pada jaringan termasuk 

pembuluh darah sehingga terbentuk jaringan granulasi pada jaringan dan 

pembuluh darah, dengan demikian eksudat menjadi minimal (Hartono, 2013). 

Kandungan Glucosamine, Chondroitin, Mukopolisakarida 

Gamapeptida, dan  Glukosaminoglykan (GAGs) dalam jelly gamat selain 

mencegah inflamasi dan mempercepat penyembuhan luka, juga dapat 

mengurangi rasa sakit/nyeri (Aryanto, 2013). Protein, kolagen, omega 3 dapat 

membantu menyembuhkan luka menjadi cepat kering dan menutup 

(Muzayana, 2014). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekarjo sebagian besar pasien kanker yang mengalami luka kanker, merasa 

pesimis dan minder. Hal tersebut dikarenakan bau yang berasal dari luka 

kanker sangat menyengat. Menurut Hoplamazin (2006), dalam Tanjung, 

(2007) menyebutkan definisi luka kanker sebagai kerusakan integritas kulit 

yang disebabkan infiltrasi sel kanker. Dan mengakibatkan jaringan mudah 

rapuh sehingga jaringan mudah berdarah, menghasilkan sejumlah besar 

eksudat dan menimbulkan bau yang khas pada luka (Bale et al, 2004).  Oleh 
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karena itu, pasien kanker yang mengalami luka kanker merupakan pasien 

kanker stadium lanjut dengan angka harapan hidup yang rendah sehingga 

sebagian besar pasien luka kanker merasa sangat pesimis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

“Pemberian Jelly Gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam Perawatan 

Luka Terhadap Penurunan Malodor, Jumlah Eksudat, Skala Nyeri dan 

Perdarahan Pada Luka Kanker Di RSUD Prof. Dr. Margono S. Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam 

perawatan luka dapat menurukan malodor pada luka kanker. 

2. Apakah pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam 

perawatan luka dapat menurukan jumlah eksudat pada luka kanker. 

3. Apakah pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam 

perawatan luka dapat menurukan skala nyeri pada luka kanker. 

4. Apakah pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam 

perawatan luka dapat menurukan perdarahan pada luka kanker. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat pemberian 

jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam perawatan luka 
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terhadap penurunan malodor, jumlah eksudat, skala nyeri dan 

perdarahan pada luka kanker Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis penurunan malodor pada kelompok intervensi dan 

kontrol. 

b. Menganalisis penurunan jumlah eksudat pada pada kelompok 

intervensi dan kontrol. 

c. Menganalisis penurunan skala nyeri pada kelompok intervensi 

dan kontrol. 

d. Menganalisis penurunan perdarahan pada kelompok intervensi 

dan kontrol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan untuk perkembangan keperawatan 

komplementer dan kemandirian tindakan keperawatan tentang 

pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam perawatan 

luka terhadap penurunan malodor, jumlah eksudat, skala nyeri, 

perdarahan pada luka kanker. 
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2. Bagi Responden  

Bagi responden penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi 

tentang pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam 

perawatan luka terhadap penurunan malodor, jumlah eksudat, skala 

nyeri, perdarahan pada luka kanker, dan berharap agar dapat 

menggunakan jelly gamat setelah pulang dari rumah sakit atau 

digunakan di rumah untuk mempercepat proses pengeringan dan 

penyembuhan pada luka kanker responden. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini untuk dijadikan Evidance Base Nursing dalam 

pembelajaran mahasiswa keperawatan. 

4. Bagi Profesi Keperawatan 

Dari hasil penelitian ini dapat menambah informasi, pengetahuan 

kepada perawat khususnya dalam perawatan luka kanker, dan dapat 

mengaplikasikannya pada praktek mandiri. Serta sebagai bahan 

rekomendasi kepada pasien luka kanker yang ingin melakukan 

perawatan di rumah atau Home Care. 

5. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Untuk dijadikan SOP baru di rumah sakit tentang pemberian jelly 

gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam perawatan luka terhadap 

penurunan malodor, jumlah eksudat, skala nyeri, perdarahan pada luka 

kanker sehingga dapat sebagai acuan penatalaksanaan perawatan 

kanker.  
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E. Penelitian Terkait 

1. Tanjung, D., Nurachmah, E., & Handayani, H., (2007) meneliti 

“Perbedaan Efektifitas Perawatan Luka Menggunakan Madu dengan 

Metronidazole Terhadap Tingkat Malodor dan Jumlah Eksudat Luka 

Maligna Di RS X. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi 

eksperimen dengan non equivalent pretest-posttest controlled group 

design dan non equivalent posttest only controlled group design. 

Berdasarkan consecutive sampling diambil sampel sebanyak 12 

responden, terdiri dari 6 responden kelompok kontrol dan 6 responden 

kelompok intervensi, dengan kriteria: luka maligna stadium lanjut, luas 

luka = 4 cm². Perawatan luka dengan madu menurunkan tingkat 

malodor menurut pasien berdasarkan Numeric Rating Scale (NRS) dari 

6,0 sebelum intervensi menjadi 2,1 sesudah intervensi hari ke-6, 

sementara perawatan luka dengan metronidazole tingkat malodor dari 

5,6 menjadi 4,6. Hasil uji t menunjukkan nilai p < 0,05 pada perubahan 

tingkat malodor. Perawatan luka dengan madu menunjukkan 

peningkatan jumlah eksudat dari 66,6 gram sesudah intervensi hari ke-3 

menjadi 80,8 gram hari ke-6, sementara perawatan luka dengan 

metronidazole menunjukkan peningkatan jumlah eksudat dari 44,5 

gram menjadi 51,1 gram. Hasil uji t menunjukkan nilai p > 0,05 pada 

perubahan jumlah eksudat. Peneliti menyimpulkan perawatan luka 

dengan madu lebih efektif dibandingkan dengan metronidazole 

menurunkan tingkat malodor.  
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2. Subramaniam, B. S. et al., (2013) meneliti Effectivity of Gamat Extract 

in Wound Healing in Albino Wistar Rats. Sebuah penelitian eksperimen 

untuk mengevaluasi potensi penyembuhan luka dari Stichopus Horrens 

(gamat) dilakuan pada Rattus Norvegicus (sejenis tikus). Ekstrak gamat 

ini diolah menjadi minyak yang digunakan untuk mengevaluasi potensi 

penyembuhan luka dalam model eksisi luka pada Rattus Norvegicus. 

Hasilnya menunjukan penyembuhan yang luar biasa, bahwa Stichopus 

Horrens (gamat) dapat menyembuhkan di fase awal penyembuhan luka. 

3. Parkin, D.M., (2011). Sebuah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

memperkirakan persentase kanker (termasuk kanker kulitnon-

melanoma). Penelitian ini di lakukan di UK (Inggris) pada tahun 2010 

yang merupakan hasil dari paparan 14 gaya hidup utama, faktor risiko 

diet dan lingkungan: tembakau, alkohol, empat unsur diet (konsumsi 

daging, buah dan sayuran, serat dan garam), kelebihan berat badan, 

kurangnya latihan fisik, pekerjaan, infeksi, radiasi (pengion dan solar), 

penggunaan hormon dan riwayat reproduksi (menyusui).  

4. Kalinski, C., (2005). Meneliti Effectiveness of a Topical Formulation 

Containing Metronidazole for Wound Odor and Exudate Control. 

Sebuah penelitian experiment untuk meneliti ekfektifitas Metronidazole 

pada odor dan eksudat pada luka dilakukan di New York. Dengan 16 

pasien kanker dengan luka berbau busuk yang diobati dengan 

metronidazol 0,75% gel. Perawatan dilakukan setiap hari atau dua kali 

sehari ganti kassa steril atau penutup luka. Bau luka dievaluasi baik 
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oleh pasien dan penyidik menggunakan skala penilaian subjektif dari 0-

10 (0 = tidak ada bau terdeteksi, 5 = sedang, terlihat tetapi tidak 

menyinggung, 10 = ofensif, busuk). Jumlah eksudat luka dan maserasi 

kulit dievaluasi secara klinis. Pada 10 pasien (62,5%) 24 jam setelah 

aplikasi awal. Ada kontrol bau yang signifikan (> 3 unit dalam skala 

bau) dalam 6 pasien yang tersisa (37,5%). Dari 6 pasien yang melihat 

kontrol, 5 (83,3%) mengalami luka di yang perineal dan daerah dubur. 

Dalam survei yang terbatas ini, dioleskan metronidazol 0,75% gel tidak 

menyebabkan kerusakan luka atau efek buruk. Topikal metronidazol 

0,75% gel adalah efektif dalam mengendalikan luka bau dan 

mengurangi drainase dalam jumlah besar fungating luka.  

5. Masre, Yip, Sirajudeen dan Ghazali (2010), pada penelitian yang 

berjudul Wound Healing Activity of Total Sulfated Glycosaminoglycan 

(GAGs) from Stichopus vastus and Stichopus hermanni integumental 

Tissue in Rats. Metode penelitian Post test Design. Penelitian ini 

menggunakan tikus yang diberi luka dengan diameter 6 mm kemudian 

di berikan treatment dengan GAGs yang berasal dari (sea cucumber) 

dan kelompok kontrol menggunakan normal salin, hasilnya tampak 

secara signifikan (p < 0.05), luka pada kelompok perlakuan  mengalami 

kontraksi sehingga luka lebih cepat sembuh.   

6. Zohdi, Zakaria, Yusof, Mustapha dan Abdullah, (2011),  yang  berjudul 

“Sea Cucumber Based Hydrogel to Treat Burn In Rats”. Di peroleh 

hasil bahwa gamat hidrogel (gamat dalam bentuk gel)  memiliki 
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kemampuan yang signifikan dalam meningkatkan penyembuhan pada 

luka bakar pada tikus percobaan, di bandingkan dengan kelompok 

kontrol yang menggunakan hidrogel dan normal salin, gamat gel 

meningkatkan stimulasi regenerasi jaringan dan regulasi pro-inflamasi 

cytokine. 

7. Hartono. (2013). Meneliti “Perbedaan Pemberian Gamat Jelly dan 

Hidrogel Dalam Penyembuhan Luka Kronik Pada Tikus Putih”. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas gamat gel 

dan hidrogel dalam penyembuhan luka kronik pada tikus putih. Metode 

penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan 

pendekatan Post Test Design. Jumlah sampel adalah 10 ekor tikus, 

dibagi menajdi dua kelompok: 5 ekor tikus kelompok gamat gel, 5 ekor 

kelompok hidrogel. Setiap tikus dibuat perlukaan 1 x 1 cm, kemudian 

luka diinfeksi dengan kuman E. Colli. Perawatan luka dilakukan setiap 

dua hari sekali. Hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara penggunaan gamat gel dan hidrogel dalam 

penyembuhan luka kornik pada tikus, (p = 0,753). Berdasarkan rata-rata 

hari penyembuhan luka, luka yang di rawat dengan gamat gel lebih baik 

dibandingkan yang menggunakan hidrogel (gamat gel 12 hari, hidrogel 

13 hari). 
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