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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Kanker serviks merupakan jenis kanker terbanyak di Indonesia setelah kanker 

payudara. Menurut WHO, 490.000 perempuan di dunia setiap tahun didiagnosa terkena 

Kanker serviks dan 80 % di antaranya berada di negara berkembang termasuk 

Indonesia. Setiap 1 menit muncul 1 kasus baru dan setiap 2 menit seorang perempuan 

meninggal karena kanker serviks. Di Indonesia diperkirakan setiap hari muncul 40-45 

kasus baru, 20-25 orang meninggal, berarti setiap 1 jam diperkirakan seorang 

perempuan meninggal dunia karena kanker serviks. Artinya Indonesia akan kehilangan 

600-750 orang perempuan yang masih produktif setiap bulannya. Hal ini mungkin ada 

kaitannya dengan fakta bahwa sekitar sepertiga dari kasus-kasus kanker termasuk 

Kanker serviks datang ke tempat pelayanan kesehatan pada stadium yang sudah lanjut.  

Kanker tersebut sudah menyebar ke organ-organ lain di seluruh tubuh sehingga biaya 

pengobatan semakin mahal dan angka kematian semakin tinggi (YKI, 2014). Di 

Indonesia diperkirakan ditemukan 40 ribu kasus baru Kanker serviks setiap tahunnya. 

Menurut data kanker berbasis patologi di 13 pusat laboratorium patologi, Kanker 

serviks merupakan penyakit kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, 

yaitu lebih kurang 36% (Rasjidi, 2009). 

Perkembangan teknologi dibidang obat-obatan  dan berbagai penemuan obat anti 

kanker meningkatkan optimisme untuk mengatasi keganasan penyakit kanker. Namun 

obat-obat ini terutama yang terkait dengan kemoterapi akan memberikan dampak 

terhadap penderitanya. Adverse Drug Reaction adalah merupakan reaksi dari 

penggunaan obat yang tidak diinginkan. Berdasar informasi di Amerika Serikat tingkat 

kejadian ADR menduduki peringkat keempat dari enam sebagai penyebab kematian 

dimana diperkirakan ada 106.000 orang yang meninggal dikarenakan kejadian ADR 

(Lazarou et al, 1998).  

Penggunaan obat kanker kemoterapi seperti regimen cisplatin memiliki potensi 

yang sangat tinggi terhadap toksisitas obat. ADR yang umum akibat penggunaan 

kemoterapi kanker cisplatin ini  adalah allopecia, mual dan muntah (Chadha and 

Shenoi, 2003) anorexia, perubahan rasa, diare, sembelit, tinitus dan hipokalsemia 
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(Brousse, 1996). Cisplatin yang pada umumnya digunakan sebagai agen anti neoplastik 

terdokumentasikan adanya ADR terhadap toksisitas ginjal (Joy et al, 2008), ototoxicity 

(Kaltenbach and Nair, 2002) neuropati perifer (Macdonald, 1991), reaksi 

hipersensitivitas (Touraine, et al 2006) dan gangguan elektrolit (Shibata, 2008) 

ADR merupakan efek yang tidak diinginkan dari obat yang timbul pada 

pemberian obat dengan dosis yang telah ditetapkan. Kemoterapi  cisplatin memiliki 

potensi tinggi untuk menyebabkan berbagai efek samping pada pasien kanker.  

Surendiran et al (2010) menyatakan bahwa  sebanyak 19,6% pasien mengalami mual, 

18,2% alopecia, 15,4% anoreksia, 14,7% mengalami muntah dan 14% mengalami 

sariawan (taste alteration). Selebihnya, pasien ada yang mengalami diare, tinitus dan 

konstipasi, namun prosentasinya tidak terlalu besar. Sebagian besar ADR dalam 

penelitian ini adalah ringan, tetapi tidak dapat dicegah. Meskipun demikian  pada suatu 

terapi penyakit dapat  terjadi  ADR dan ini akan  menimbulkan dampak negatif bagi 

pasien seperti  halnya dengan adanya ADR dapat memperlama hari  rawat  inap dan 

meningkatkan biaya rumah sakit dan yang paling fatal adalah kematian.  

Berdasarkan banyaknya efek yang ditimbulkan dari penggunaan obat ini dimana 

regimen kanker kemoterapi ini memiliki  potensial racun (toxicity) yang tinggi terhadap 

pemakainya, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi Adverse Drug Reaction 

(ADR) berdasar Algoritma Naranjo yang muncul selama pengobatan. Ada tidaknya 

hubungan causality yang dapat menimbulkan Adverse Drug Reaction (ADR) dianalisa 

berdasarkan Algoritma Naranjo. Selain itu penulis juga tertarik untuk mengidentifikasi 

gangguan sistem organ yang terjadi pada tubuh akibat kemoterapi cisplatin.  

  

B.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan  dari latar belakang yang telah diuraikan di atas : 

1. Apa saja ADR yang sering muncul pada kanker serviks  dengan menggunakan 

regimen cisplatin kemoterapi ? 

2. Seberapa jauh causality berdasar Algoritma Naranjo pada ADR akibat kemoterapi 

cisplatin? 

3. Apa saja gangguan sistem organ yang dipengaruhi ADR pada kemoterapi cisplatin ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi ADR yang sering muncul selama terapi pengobatan. 

2. Menganalisa ada tidaknya hubungan antara causality dengan ADR berdasarkan 

Naranjo’s  Algoritma. 

3. Mengidentifikasi gangguan sistem organ yang terjadi pada tubuh akibat 

kemoterapi cisplatin. 

 

D.   Manfaat Penelitian  

1. Memberikan  informasi mengenai prevalensi kejadian kanker serviks  di RSUD 

Prof. Dr. Margono Soekarjo selama bulan November hingga bulan Desember 

2014 

2. Hasil penelitian dapat memberikan saran / masukan kepada institusi pendidikan 

atau pun kepada pihak rumah sakit mengenai ADR yang sering muncul pada 

saat menggunakan kemoterapi cisplatin. Bisa turunkan dosis regimen untuk 

menghindari ADR. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pertimbangan referensi pada penelitian 

selanjutnya atau yang sejenis. 
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