
4 
 

 
 

BAB II 

                 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kanker  

 

A. Definisi 

Kanker adalah kelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel yang 

tidak terkendali dan penyebaran sel yang abnormal. Jika penyebaran tidak terkendali 

dapat menyebabkan kematian (ACS, 2013). Kanker serviks adalah suatu kondisi medis 

yang ditandai dengan kanker pada sel yang melapisi serviks. Ini adalah kanker pada 

organ reproduksi wanita yang paling umum. Serviks adalah bagian bawah dari rahim 

yang menghubungkan rahim ke vagina. Sel kanker biasanya dimulai dari permukaan 

serviks. 

 

 

 

Gambar 1. Anatomi serviks  (NCI, 2015) 

B. Etiologi 

Penyebab utama dari kanker serviks  adalah virus. Virus ini dikenal dengan 

nama Human Papiloma Virus (HPV). Mutagen ini pada umumnya berasal dari agen-

agen yang ditularkan melalui melalui hubungan seksual seperti HPV dan Herpes 

Simplex Virus Tipe 2 (HSV 2) (Zhao et al, 2012). Beberapa bukti yang menunjukkan 

bahwa HPV sebagai penyebab neoplasia serviks al adalah karsinogen pada kanker 

serviks  sudah dimulai sejak seseorang terinfeksi HPV yang merupakan faktor inisiator 

dari kanker serviks  yang menyebabkan terjadinya gangguan sel serviks  (Rasjidi, 2009). 
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Kanker dimulai ketika sel pada suatu bagian tubuh berkembang diluar kendali. 

Pertumbuhan sel kanker berbeda dengan pertumbuhan sel normal. Ketika sel normal 

mati, sel kanker terus tumbuh dan membentuk  jaringan sel abnormal yang baru. Sel 

kanker juga dapat menyerang atau tumbuh pada jaringan yang lain (ACS, 2012) 

Ada beberapa  jenis tipe HPV yang menyebabkan kanker serviks , yaitu HPV 

tipe 6 dan 11 berhubungan erat dengan displasia ringan yang sering regresi. HPV tipe 

16 dan 18 dihubungkan dengan displasia berat yang jarang rgresi dan seringkali progrsif 

menjadi karsinoma insitu. Infeksi  Human Papilloma Virus persisten  dapat berkembang 

menjadi neoplasia intraepitel serviks  (NIS) (Zhao et al, 2012). 

 

 

Gambar 2. Perjalanan penyakit Kanker Serviks   (Rasjidi, 2009) 

 

C. Stadium Kanker Serviks  

Stadium kanker merupakan faktor untuk menentukan pengobatan dan seberapa 

jauh kanker telah menyebar. Sistem yang biasa dipakai untuk memetakan stadium 

kanker serviks  adalah sistim FIGO (Federation International of Gynecologi and 

Obstetric) yang dapat dilihat pada tabel 1 (NCCN, 2013) 
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Tabel 1. Klasifikasi stadium kanker serviks  berdasar Federation International of Gynecolog and 

Obstetric (FIGO) (NCCN, 2013) 
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Gambar 3. Kanker Serviks  Stadium IA1 dan IA2 (NCI, 2015) 

 

Pada kanker serviks  tahap IA1 dan IA2, sekumpulan  jumlah sel kanker yang 

sangat kecil hanya bisa dilihat dengan mikroskop ditemukan dalam jaringan serviks. 

Pada tahap IA1 ,kanker ini tidak lebih dari 3 milimeter dalamnya dan lebar tidak lebih 

dari 7 milimeter. Pada tahap IA2 , kanker ini lebih dari 3 mm tetapi tidak lebih dari 5 

milimeter dalamnya  dan tidak lebih dari 7 milimeter lebar. 

 

Gambar 4. Kanker serviks  stadium IB1 dan IB2 (NCI, 2015) 

1)  

2) Pada kanker serviks  stadium IB1 kanker hanya dapat dilihat dengan 

mikroskop dan lebih dari 5 mm mendalam dan lebih dari 7 mm lebar atau kanker dapat  
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dilihat tanpa mikroskop dan 4 cm atau lebih kecil. Pada stadium IB2, kanker lebih besar 

dari 4 cm. 

 

 

Gambar 5. Kanker serviks  stadium IIA1, IIA2 dan IIB (NCI, 2015) 

 

 Stadium II kanker serviks. Kanker telah menyebar ke luar leher rahim tetapi 

tidak ke dinding panggul atau sepertiga bagian bawah vagina. Pada tahap IIA1 dan 

IIA2, kanker telah menyebar ke luar leher rahim ke vagina. Pada tahap IIA1, tumor 

dapat dilihat tanpa mikroskop dan 4 cm atau lebih kecil. Pada tahap IIA2, tumor dapat 

dilihat tanpa mikroskop dan lebih besar dari 4 cm. Pada stadium IIB, kanker telah 

menyebar ke luar leher rahim ke jaringan di sekitar rahim. 

 

 

Gambar 6. Kanker stadium III (NCI, 2015) 
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 Stadium IIIA kanker serviks. Kanker telah menyebar ke sepertiga bagian 

bawah vagina namun tidak ke dinding panggul. 

 

 

Gambar 7. Kanker serviks  tahap IIIB (NCI, 2015) 

 

Stadium IIIB kanker serviks. Kanker telah menyebar ke dinding panggul ; dan atau 

tumor telah menjadi cukup besar untuk memblokir ureter (saluran yang menghubungkan 

ginjal ke kandung kemih). Gambar ini menunjukkan ureter di sebelah kanan terhalang 

oleh kanker. Penyumbatan ini bisa menyebabkan ginjal untuk memperbesar atau 

berhenti bekerja 

 

Gambar 8. Stadium IVA (NCI, 2015) 
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 Pada stadium IVA, kanker telah menyebar ke organ terdekat, seperti kandung 

kemih atau rektum. Kanker stadium IV B telah menyebar ke bagian tubuh dari leher 

rahim, seperti hati, usus, paru-paru, atau tulang.Kanker telah menyebar ke bagian lain 

dari tubuh, seperti hati, paru-paru, tulang, atau kelenjar getah bening. 

 

B. Terapi Kanker 

Pola terapi kanker bergantung pada stadium tumor. Keberhasilan terapi kanker 

bergantung pada stadiumnya. Semakin dini ditemukan semakin mudah disembuhkan. 

Terapi kanker yang dapat dilakukan ditunjukkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Managemen kanker serviks  invansif awal  menurut FIGO 2009 

 

 

Secara umum, terapi terapi kanker meliputi berbagai cara, mulai dari cara pembedahan, 

kemoterapi, radioterapi, terapi hormonal dan terapi bertaget molekul (NCI, 2015).  
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1. Pembedahan 

         Bedah (menghapus kanker dalam sebuah operasi) kadang-kadang digunakan 

untuk   mengobati kanker serviks. Prosedur bedah berikut dapat digunakan : 

a. Conization : Suatu prosedur untuk menghapus potongan berbentuk kerucut 

pada jaringan dari leher rahim dan cervicalcanal. Seorang ahli patologi 

mengamati jaringan di bawah mikroskop untuk mencari sel-sel kanker. 

Konisasi dapat digunakan untuk mendiagnosa atau mengobati kondisi 

serviks. Prosedur ini juga disebut biopsi kerucut. 

b. Histerektomi total : Pembedahan untuk mengangkat rahim, termasuk leher 

rahim. Jika rahim dan leher rahim dibawa keluar melalui vagina, operasi ini 

disebut histerektomi vaginal. Jika rahim dan leher rahim dibawa keluar 

melalui sayatan besar (cut) di perut, operasi ini disebut histerektomi 

totalabdominal. Jika rahim dan leher rahim dibawa keluar melalui sayatan 

kecil di perut menggunakan laparoskop, operasi ini disebut histerektomi total 

laparoskopi. 

 

Gambar 9. Pembedahan pada kanker serviks  (NCI, 2015) 

 

Histerektomi. Rahim pembedahan dengan atau tanpa organ atau jaringan lain 

Dalam histerektomi total, rahim dan leher rahim akan dihapus. Dalam total 

histerektomi dengan salpingo - ooforektomi, (a) rahim ditambah satu (unilateral) 

ovarium dan tuba fallopi dihapus ; atau (b) rahim ditambah keduanya (bilateral) 
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ovarium dan tuba fallopi dihapus. Dalam histerektomi radikal, rahim, leher 

rahim, kedua ovarium, kedua saluran tuba dan jaringan di dekatnya akan 

dihapus. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan sayatan melintang rendah 

atau sayatan vertikal. 

a. Histerektomi radikal : Pembedahan untuk mengangkat rahim, leher rahim, 

bagian dari vagina dan wilayah yang luas dari ligamen dan jaringan di sekitar 

organ-organ ini. Ovarium, saluran tuba, atau getah bening di dekatnya 

nodesmay juga dihapus. 

b. Histerektomi radikal dimodifikasi: Pembedahan untuk mengangkat rahim, 

leher rahim, bagian atas vagina dan ligamen dan jaringan yang erat 

mengelilingi organ-organ ini. Kelenjar getah bening juga dapat dihapus. 

Dalam jenis operasi, tidak banyak jaringan dan / atau organ dikeluarkan 

seperti dalam histerektomi radikal 

c. Bilateral salpingo - ooforektomi : Pembedahan untuk mengangkat kedua 

ovarium dan kedua tuba fallopi 

  

d. Exenteration panggul : Pembedahan untuk mengangkat bagian bawah usus 

besar, rektum dan kandung kemih. Pada wanita, serviks, vagina, ovarium dan 

kelenjar getah bening di dekatnya juga dihapus. Bukaan buatan (stoma) yang 

dibuat untuk urin dan feses mengalir dari tubuh untuk tas koleksi. Operasi 

plastik mungkin diperlukan untuk membuat vagina buatan setelah operasi ini. 

e. Cryosurgery : Sebuah pengobatan yang menggunakan instrumen untuk 

membekukan dan menghancurkan jaringan abnormal, ascarcinoma seperti in 

situ. Jenis pengobatan ini juga disebut cryotherapy. 

f. Operasi laser : Sebuah prosedur bedah yang menggunakan sinar laser (sinar 

sempit cahaya yang kuat) sebagai pisau untuk membuat pemotongan berdarah 

pada jaringan atau menghapus lesi permukaan seperti tumor. 

g. Loop extinction electrosurgical procedure (LEEP) : Sebuah pengobatan yang 

menggunakan arus listrik dilewatkan melalui loop kawat tipis seperti pisau 

untuk menghilangkan jaringan abnormal atau cance. 
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2. Radiasi 

     Terapi radiasi adalah perawatan kanker yang menggunakan energi tinggi sinar-x atau 

jenis lain radiasi untuk membunuh sel kanker atau menjaga mereka dari tumbuh. Ada 

dua jenis terapi radiasi, yaitu: 

a. Radiationtherapy eksternal menggunakan mesin di luar tubuh untuk 

mengirim radiasi terhadap kanker.  

b. Radiationtherapy internal menggunakan unsur radioaktif yang disegel dalam 

jarum, biji, kawat, atau kateter yang ditempatkan secara langsung ke dalam 

atau dekat kanker.  

Cara terapi radiasi diberikan tergantung pada jenis dan stadium  kanker yang sedang 

dirawat. 

 

3. Kemoterapi 

Kemoterapi adalah pengobatan kanker yang menggunakan obat untuk 

menghentikan pertumbuhan sel kanker, baik dengan membunuh sel atau dengan 

menghentikannya dari membagi. Ketika kemoterapi diambil melalui mulut atau 

disuntikkan ke vena atau otot, obat memasuki aliran darah dan dapat mencapai sel 

kanker di seluruh tubuh (sistemik kemoterapi) (NCCN, 2013).      

Kemoterapi ditujukan untuk terapi kanker yang sudah metastasis atau kambuhan 

di luar area radiasi (IB2, IIA, IIB, IIIB dan IVA). Kemoterapi terdiri atas cisplatin 

sebagai agen tunggal dan kombinasi dengan agen lainnya. Respon cisplatin lebih tinggi 

ketika dalam bentuk kombinasi dengan ifosfamid dan bleomisin akan tetapi 

toksisitasnya tinggi (NCCN, 2013). 

 Siklus sel sangat penting dalam kemoterapi sebab obat kemoterapi mempunyai 

target dan efek merusak yang berbeda tergantung pada siklus selnya. Obat kemoterapi 

aktif pada saat sel sedang berproliferasi, sehingga target utama kemoterapi adalah sel 

tumor yang aktif (Rasjidi, 2009). Menurut American Cancer Society (2013) siklus sel 

dibagi menjadi 5 tahap yaitu: 

a. Fase G0: sel belum mulai membelah. Sel menghabiskan banyak hidup mereka di 

fase ini.  Tergantung pada jenis sel, G0 dapat berlangsung  dari beberapa jam 

sampai beberapa tahun. Ketika sel mendapat sinyal untuk mereproduksi, bergerak 

ke fase G1 (ACS, 2013). 
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b. Fase G1: selama fase ini, sel mulai membuat lebih banyak protein dan bertambah 

besar, sehingga sel-sel baru akan menjadi ukuran normal. Fase ini berlangsung 

sekitar 18 sampai 30 jam (ACS, 2013). 

c. Fase S: pada fase S, kromosom yang berisi kode genetik (DNA) akan disalin 

sehingga kedua sel-sel baru yang terbentuk akan ada pencocokan untai DNA. Fase 

S berlangsung sekitar 18 sampai 20 jam (ACS, 2013). 

d. Fase G2: sel memeriksa DNA dan bersiap-siap untuk memulai membelah menjadi 

2 sel. Fase ini berlangsung dari 2 hingga 10 jam (ACS, 2013). 

e. Fase M: pada fase ini, yang berlangsung hanya 30 sampai 60 menit, sel sebenarnya 

terbagi menjadi 2 sel-sel baru (ACS, 2013). 

Obat kemoterapi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan faktor- 

faktor seperti bagaimana bekerjanya, struktur kimianya dan hubungan dengan obat lain. 

Karena beberapa obat bertindak lebih dari satu cara, mungkin menjadi bagian lebih dari 

satu kelompok. 

Kelompok – kelompok tersebut antara lain (ACS, 2013) : 

1.  Golongan agen pengalkil 

      Agen pengalkil (alkylating agent) secara langsung merusak DNA untuk 

mencegah sel kanker bereproduksi. Agen pengalkil tidak spesifik pada fase, dengan 

kata lain agen pengalkil bekerja pada semua fase siklus sel. Karena obat golongan ini 

merusak DNA, mereka dapat menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang belakang 

jika digunakan jangka panjang. 

Contohnya: siklofosfamid (Cytoxan®), ifosfamid, klorambucil, melphalan, lomustine, 

busulfan, dll (ACS, 2013). 

Obat – obat platinum (cisplatin dan carboplatin) sering kali masuk dalam golongan 

ini karena mereka membunuh sel dengan cara yang hampir sama (ACS, 2013). 

2.  Golongan antimetabolit 

Antimetabolit adalah kelas terapi yang mengganggu DNA dan pertumbuhan RNA 

dengan mengganti blok normal RNA dan DNA. Agen merusak sel-sel selama fase S. 

Contohnya : 5-Fluorourasil, 6- merkaptopurin, capecitabine, citarabin, gemcitabine, 

hidroxyurea, methotrexate, pentostatin dan thioguanin (ACS, 2013). 

3. Golongan antitumor antibiotik 
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Anthracycline adalah antibiotik antitumor yang mengganggu enzim yang terlibat 

dalam replikasi DNA. Obat ini bekerja di semua fase siklus sel. Banyak digunakan 

untuk berbagai jenis kanker. Contohnya adalah daunorubisin, doksorubisin, 

epirubisin dan idarubisin. Antitumor antibiotik lain yang bukan golongan antrasiklin 

misalnya actinomisin-D, bleomisin dan mitomisin-C (ACS, 2013). 

4.  Golongan inhibitor topoisomerase 

Golongan ini bekerja dengan mengganggu enzim topoisomerase yang membantu 

memisahkan untai DNA sehingga dapat disalin. Contoh obat inhibitor topoisomerase 

I yaitu topotecan dan irinotecan, contoh obat inhibitor topoisomerse II yaitu 

etoposide, teniposide dan mitoxantron (ACS, 2013). 

5.  Golongan inhibitor mitosis 

Inhibitor mitosis kebanyakan adalah alkaloid tumbuhan dan komponen lain yang 

merupakan derivat dari produk alam. Obat – obat ini dapat menghentikan mitosis dan 

menghambat enzim untuk membuat protein yang dibutuhkan sel untuk bereproduksi. 

Obat – obat golongan ini bekerja pada fase M dari siklus sel. Contohnya : 

paklitaksel, docetaksel, ixabepilone, vinkristin, vinblastin, vinorelbin dan estramustin 

(ACS, 2013). 

6.  Golongan kortikosteroid 

Steroid adalah hormon alami dan obat yang menyerupai hormon yang berguna 

untuk mengobati beberapa jenis kanker. Karena dapat digunakan untuk membunuh 

sel kanker atau memperlambat pertumbuhan sel kanker, maka obat golongan ini 

dapat dikategorikan sebagai obat kemoterapi. Contohnya adalah prednisolon, 

deksametason dan  metilprednisolon  (ACS, 2013). 

7. Golongan lain 

Obat golongan lain sering kali menimbulkan efek samping yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan obat kemoterapi yang biasa digunakan, karena obat golongan 

ini diterget bekerja hanya pada sel kanker dan tidak banyak berpengaruh pada sel 

normal. Terapi yang menggunakan obat-obat tersebut antara lain: 

a. Targeted therapy 

Telah dilakukan banyak penelitian tentang kerja bagian sel kanker untuk 

menciptakan obat baru yang menyerang sel-sel kanker lebih spesifik dibandingkan 

obat kemoterapi konvensional. Sebagian besar agen menyerang sel-sel dengan versi 
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mutan dari gen tertentu, atau selsel yang mengekspresikan terlalu banyak salinan gen 

tertentu. Obat ini dapat digunakan sebagai bagian dari pengobatan utama, atau 

digunakan setelah perawatan untuk mempertahankan remisi atau mengurangi 

kemungkinan kambuh. Contohnya adalah imatinib, gefitinib, sunitinib dan 

bortezomib (ACS, 2013). 

b. Imunoterapi 

Beberapa obat yang diberikan pada pasien kanker untuk meningkatkan sistem 

imunnya untuk menyerang sel kanker. Contoh obat imunoterapi adalah monoklonal 

antibody terapi (rituzimab dan alemtuzumab), imunoterapi yang tidak pesifik dan 

adjuvant (BCG, IL-2 dan interferon alfa) dan vaksin kanker (Provenge® untuk 

kanker prostat) (ACS, 2013). 

Kemoterapi agen tunggal digunakan untuk menangani pasien dengan metastasis 

ekstrapelvis sebagaimana juga digunakan pada tumor kambuhan yang sebelumnya telah 

ditangani dengan operasi atau radiasi. Cisplatin telah menjadi agen yang banyak diteliti 

dan telah memperlihatkan respon klinis yang paling konsisten. Kombinasi paling aktif 

pada terapi Kanker serviks semuanya mengandung cisplatin sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel 3 (NCCN, 2013). 

Tabel 3. Regimen Kemoterapi untuk kanker serviks  kambuhan atau yang telah bermetastase 

(NCCN 2013) 
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Terapi sitostatika untuk Kanker serviks dapat berupa sitostatika sebagai agen 

tunggal maupun sitostatika kombinasi, dibawah ini merupakan regimen sitostatika yang 

digunakan untuk Kanker serviks yang telah bermetastasis yaitu: 

1. Kombinasi terapi pilihan pertama : cisplatin / paclitaxel (kategori 1), cisplatin / 

topotecan (kategori 1), cisplatin / gemcitabine (kategori 2B), carboplatin / paclitaxel 

(NCCN, 2013). 

2. Terapi agen tunggal pilihan pertama : cisplatin, carboplatin, paclitaxel, topotecan 

(kategori 2B) (NCCN, 2013). Diantara obat kemoterapi yang digunakan pada kanker 

serviks, cisplatin menunjukkan aktivitas yang paling konsisten sebagai agen tunggal. 

Taksan dilaporkan mempunyai aktivitas pada kanker serviks. Pada penelitian dari 

paclitaxel (taxol) dengan dosis 170 mg/m2 selama 24 jam menunjukkan respon objektif 

rata-rata 17% dan pada penelitian paclitaxel lain dengan dosis 250 mg/m2 selama 3 jam 

menunjukkan respon rata-rata 27% (NCCN, 2013). 

3. Terapi pilihan kedua yaitu semua agen yang masuk dalam kategori 2B, docetaksel, 

ifosfamid, vinorelbin, irinotekan, mitomisin, 5-FU, epirubisin (NCCN, 2013). 

Ada tiga kemungkinan tujuan penggunaan kemoterapi untuk treatment menurut 

American Cancer Society (2013): 

a) Sebagai penyembuhan (kuratif) 

Jika dimungkinkan, kemoterapi digunakan untuk penyembuhan, yang artinya 

kanker dapat hilang dan tidak kembali lagi. 

b) Sebagai kontrol 

Jika penyembuhan tidak mungkin, tujuannya dapat dengan mengontrol 

pertumbuhan dan perkembangan penyakit dengan mengurangi sel kanker atau 

menghentikan pertumbuhan dan penyebarannya sehingga dapat membantu pasien 

kanker merasa lebih baik dan dapat hidup lebih lama. 

c) Palliatif 

Ketika kanker berada pada advance stage, obat – obat kemoterapi dapat 

digunakan untuk menghilangkan gejala / symptom yang disebabkan oleh kanker. Tujuan 

dari kemoterapi paliatif adalah meningkatkan quality of life tapi tidak menyembuhkan 

penyakit itu sendiri. 

Ada beberapa kemoterapi diberikan bersama agen lain atau kombinasi terapi 

lain, yang sering disebut kemoterapi adjuvan dan kemoterapi neoadjuvan. Kemoterapi 
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neoadjuvan dapat juga membunuh sisa kecil sel tumor yang tidak tampak pada scan 

atau X-rays (ACS, 2013). 

Penatalaksanaan lesi praKanker serviks dapat dilakukan dengan observasi saja, 

medikamentosa, terapi destruksi dan/atau terapi eksisi. Tindakan observasi dilakukan 

pada tes Pap dengan hasil HPV, atipia, jika lesi termasuk dalam derajat rendah. 

Perbedaan antara terapi destruksi dan terapi eksisi adalah pada terapi destruksi tidak 

mengangkat lesi, tetapi pada terapi eksisi ada spesimen lesi yang diangkat (Departemen 

Kesehatan RI, 2008). 

 

4. Premedikasi 

Pada pengobatan Kanker serviks dengan kemoterapi, sebelumnya diberikan obat 

sebagai premedikasi untuk menjaga kondisi pasien sehingga dapat menjalani 

kemoterapi dengan baik tanpa mengalami efek samping. 

Premedikasi yang paling umum diberikan antara lain: 

1. Manajemen nyeri 

Nyeri yang pada pasien yang menderita kanker pada umumnya dapat terjadi 

karena beberapa aspek antara lain karena penyakitnya itu sendiri (kanker) dan karena 

pemberian obat kemoterapi. Manajemen nyeri sangat penting dilakukan untuk 

meningkatkan keberhasilan pengobatan kanker (Tobias and Hochhauser, 2010). 

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk manajemen nyeri yaitu membuat 

penilaian klinis yang akurat (misalnya dengan visual analog scale). Penatalaksanaan 

nyeri tergantung dari tingkat nyeri, frekuensitimbulnya nyeri, lokasi nyeri dan durasi 

nyeri. Pemberian anti nyeri (analgetik) dapat berupa obat – obat analgetik ringan seperti 

aspirin, parasetamol, derivat asam propionat (Ibuprofen) dan derivate indol 

(indometasin); analgetik sedang seperti kodein dan dihidrokodein, oksikodon, 

pentazosin, dipipanon dan tramadol; dan analgetik kuat misalnya morfin sulfat, 

diamorfin, metadon, hidromorfon, dextromoramide dan petidin (Tobias & Hochhauser, 

2010). Analgetik yang biasa digunakan sebagai pramedikasi pada kanker dapat dilihat 

pada tabel 4. 
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Tabel 4. Analgetik yang digunakan untuk premedikasi pada  kanker  (Tobias & Hochhauser 2010)      

 

 

 2.  Managemen Mual dan Muntah 

Mual dan muntah pada pasien Kanker serviks umumnya terjadi karena efek   

samping pemberian kemoterapi, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5. Mual dan 

muntah akibat kemoterapi dapat diatasi dengan pemberian antiemetik sebelum atau 

sesudah kemoterapi. Obat antiemetik yang digunakan untuk penanganan mual dan 

muntah yang disebabkan oleh kemoterapi didasarkan pada tingkat emetogenik dari 

regimen kemoterapi dan penggunaan kombinasi obat antiemetik berdasarkan target 

reseptor yang bervariasi. Beberapa golongan obat antiemetik diklasifikasikan menurut 

antagonis reseptor neurotransmiter yang berpengaruh pada patofisiologi mual dan 

muntah (NCCN, 2012).  
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Tabel 5. Tingkat Emetogenesis Agen Kemoterapi intra vena (NCCN 2013)  

 

 

a. Patofisiologi muntah 

Muntah merupakan hasil dari stimulasi beberapa tahap jalur reflek yang 

dikontrol oleh otak. Muntah dipicu oleh implus aferen ke pusat muntah (yang berlokasi 

di medulla) dari chemoreseptor trigger zone, faring dan saluran pencernaan dan korteks 

serebral.muntah terjadi ketika impuls eferen dikirim dari pusat muntah menuju ke pusat 

salivasi, otot abdominal, pusat pernapasan dan saraf cranial (NCCN,2012). 

 

b. Tipe mual dan muntah 

Mual dan muntah yang disebabkan karena pemberian kemoterapi umumnya 

diklasifikasikan menjadi akut, tertunda dan muntah yang dapat diantisipasi 

(anticipatory), (NCCN, 2012). Mual dan/atau muntah akut terjadi pada beberapa menit 

sampai beberapa jam setelah pemberian obat kemoterapi dan umumnya terjadi pada 24 

jam pertama setelah pemberian (NCCN, 2012). 

Mual muntah yang tertunda terjadi setelah lebih dari 24 jam pemberian obat 

kemoterapi. Mual muntah tertunda terjadi karena pemberian regimen kemoterapi 

cisplatin, carboplatin, siklopospamid,  doxorubisin. Untuk cisplatin, intensitas muntah 

mencapai puncak pada 48 – 72 jam setelah pemberian dan dapat berakhir pada 6 – 7 

hari (NCCN, 2012). 
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Mual muntah yang dapat diantisipasi (anticipatory) adalah mual dan muntah 

yang terjadi sebelum pasien mendapatkan kemoterapi selanjutnya. Mual muntah tipe ini 

terjadi setelah adanya respon negatif kemoterapi. Insidensi mual muntah ini adalah 18-

57% dan mual lebih sering terjadi dibandingkan muntah. Pada pasien yang lebih muda 

(usia < 50 tahun) lebih sering mengalaminya karena secara umum pasien yang lebih 

muda mendapatkan efek kemoterapi yang lebih agresif dan mempunyai emesis kontrol 

yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang lebih tua (NCCN, 2012). 

 

c. Antiemetik 

Pemilihan obat antiemetik sebagai pencegah mual dan muntah akibat efek 

pemberian kemoterapi tergantung pada jenis regimen obat kemoterapi  yang digunakan. 

Untuk mencegah mual dan muntah karena pemberian kemoterapi, antiemetik diberikan 

sebelum pemberian kemoterapi dan diberikan selama durasi muntah terjadi. Penggunaan 

antiemetik sehari – hari tidak direkomendasikan untuk beberapa agen terapi (misalnya 

imatinib dan eriotinib) (NCCN, 2012). 

Beberapa jenis antiemetik antara lain : 

1)  Antagonis reseptor serotonin (5-HT3) 

Antiemetik golongan antagonis reseptor 5-HT3 bekerja dengan menghambat 

reseptor presinaptik serotonin pada sensor saraf vagus pada serabut dinding usus 

(DiPiro et al, 2005). Contoh obat golongan ini antara lain ondansetron, mesilat, 

granisetron, dolasetron, palonosetron. Semua obat pada golongan ini terbukti efektif 

dalam mengontrol mual dan muntah yang disebabkan karena pemberian kemoterapi 

(NCCN, 2012). Efek samping ondansetron, granisetron dan dolasetron meliputi sakit 

kepala, konstipasi dan elevasi kadar enzim hepatik. Penggunaan obat – obat 

golongan antagonis reseptor 5-HT3 (ondansetron,granisetron dan dolansetron) efektif 

untuk mual dan muntah akut namun kurang efektif untuk mual dan muntah tertunda 

(NCCN, 2012). 

2) Kortikosteroid 

Terapi premedikasi untuk mual dan muntah dengan obat kortikosteroid yang 

digunakan adalah prednison, metilprednisolon dan deksametason sebagai kombinasi 

dengan obat – obat golongan antagonis reseptor 5-HT3 (NCCN, 2012). Mekanisme 

aksi golongan ini sebagai antiemetik belum begitu jelas, namun disebutkan bahwa 
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mekanismenya kemungkinan melibatkan menghambatan sentral dari prostaglandin 

yang merupakan pemicu muntah (NCI, 2013b). Penggunaan deksametason bersama 

dengan obat golongan antagonis reseptor 5-HT3 (misalnya ondansetron, granisetron 

dan dolansetron) efektif untuk mencegah mual muntah akut karena pemberian agen 

kemoterapi cisplatin dan mual muntah tertunda pada level risiko emesis sedang 

(moderate emetic risk) (DiPiro et al, 2005). 

3) Lorazepam 

Lorazepam tidak menunjukkan aktivitas antiemetik intrinsik sebagai agen 

tunggal, oleh karena itu penggunaan lorazepam adalah sebagai tambahan untuk agen 

antiemetik lain. Pemberian lorazepam 1 – 2 mg secara per oral pada malam 

sebelumnya dan pada pagi hari sebelum pasien menerima kemoterapi dapat 

mencegah muntah anticipatory (DiPiro et al, 2005). Mekanisme aksi lorazepam yaitu 

bertindak pada sistem saraf pusat, batang otak dan sumsum tulang belakang yang 

terkait dengan dopaminergik reseptor antiemetik antagonis (NCI, 2013). 

4) Antagonis reseptor neurokinin-1 (Antagonis substansi-P) 

Antagonis substansi-P (Antagonis reseptor neurokinin-1) atau yang sering 

disebut juga aprepitan, secara selektif memblok ikatan substansi-P pada reseptor 

neurokinin-1 (NK-1) di sistem saraf pusat. Penambahan aprepitan pada kombinasi 

antagonis reseptor 5-HT3 (ondansetron, granisetron dan dolansetron) dengan 

kortikosteroid deksametason meningkatkan efektifitas antiemetik untuk mencegah 

mual muntah akut dan tertunda karena pemberian kemoterapi cisplatin walau dengan 

mekanisme yang berbeda (NCCN, 2012). 

  

C. Adverse Drug Reaction 

1. Definisi 

 Adverse Drug Reaction didefinisikan sebagai  efek merugikan  yang tidak 

diinginkan dari penggunaan obat yang timbul dari pemberian  regimen  dosis khusus 

yang ditetapkan dalam pengobatan / terapi (Edward et al, 2000). 

 

2. Klasifikasi Adverse Drug Reactions (Edward et al, 2000) 

1) Tipe A (Augmented) 
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1. Peningkatan efek farmakologi melebihi normal suatu obat pada dosis terapi yang 

dianjurkan. 

2. Mudah diduga/diprediksi melalui pengenalan efek farmakologi obat. 

3. Tergantung pada dosis yang dianjurkan. 

4. Mortalitas rendah 

2) Tipe B (Bizzare) 

A. Menyimpang dari efek farmakologi pada dosis terapi yang dianjurkan dan cara 

penggunaan yang normal. 

B. Tidak dapat diduga/diprediksi. 

C.  Mortalitas tinggi. 

3) Tipe C (Chronic) 

 Terkait dengan dosis kumulatif. 

4) Tipe D (Delayed) 

1. Biasanya tergantung dosis. 

2. Terjadi beberapa waktu setelah penggunaan obat. 

5) Tipe E (End of use) 

             Terjadi setelah terapi dihentikan secara mendadak. 

6) Tipe F (Failure) 

a. Tergantung dosis. 

b. Sering disebabkan oleh interaksi obat. 

3. Penilaian dugaan terjadinya Adverse Reactions (Edward  et al, 2000) 

a. Certain: Kejadian klinis termasuk gambaran hasil laboratorium abnormal, 

terjadinya berhubungan dengan jarak waktu pemberian suatu jenis obat tertentu, 

tetapi efek yang terjadi tidak dapat ada kaitannya dengan penyakit yang diderita 

atau dengan obat yang lainnya. Efek yang diakibatkan obat tersebut dapat 

dibuktikan secara farmakologi dan fenomenologi. Apabila pemberian obat yang 

dicurigai dihentikan, akan terjadi respon. 

b. Probable/likely: Kejadian klinis termasuk gambaran hasil laboratorium abormal, 

diduga (kemungkinan besar) berhubungan dengan waktu pemberian suatu obat, 

sangat kecil kemungkinan kaitan dengan efek penyakit yang diderita atau dari 

jenis obat lainnya, yang akan terjadi respon apabila pemberian obat itu 

dihentikan. 
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c. Possible: Kejadian klinis termasuk gambaran hasil laboratorium abnormal 

dengan dugaan berhubungan dengan pemberian suatu jenis obat, tapi masih ada 

kemungkinan kaitan dengan efek penyakit yang diderita. 

d. Unlikely: Kejadian klinis termasuk gambaran hasil laboratorium abnormal, 

hubungan antara pemberian obat tertentu bersifat temporal sehingga dugaan 

kaitan dengan obat tersebut kecil, tapi besar kemungkinan berkaitan dengan 

penyakit yang diderita. 

e. Conditional / unclassified: Kejadian klinis termasuk gambaran hasil 

laboratorium abnormal, namun belum ada data yang jelas mengenai kaitan 

hubungan sebab-akibat dengan pemberian obat. 

f. Unassesable / unclassifiable: Suatu laporan dugaan efek samping obat, tapi tidak 

dapat dinilai kaitan hubungan sebab-akibat dari pemberian suatu obat tersebut 

dikarenakan tidak cukupnya informasi yang diperoleh atau kontradiksi, sehingga 

data tersebut tidak dapat diverifikasi. 

4. Faktor resiko terjadinya  Adverse Drug Reactions 

 Faktor usia, faktor ini akan berhubungan dengan kondisi fisiologis dari organ 

tubuh yang akan berperan dalam proses absorbsi, distribusi, metabolisme dan 

ekskresi obat terutama pada pasaien anak-anak dan  geriatri (Lazarou et al, 

1998). 

 Pasien dengan resep polifarmasi (pasien mendapatkan lebih dari 3 obat). 

Polifarmasi ini akan mengakibatkan kemungkinan interaksi obat menjadi lebih 

besar (Balducci and Extermann, 1997). 

 Ketidakpatuhan pasien. Faktor ini dapat muncul karena adanya efek samping obat, 

sehingga pasien menolak mengkonsumsi obat (Lazarou et al, 1998). 

 Faktor penyakit kronik, biasanya akan berhubungan dengan jumlah obat yang 

diperoleh dan kemungkinan terjadinya interaksi obat (Lazarou et al, 1998) . 

D.  Rumah sakit 

 Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan 

ilmiah khusus dan rumit dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personil terlatih dan 

terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medic modern, yang semuanya 

terkait bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan 

kesehatan yang baik. Menurut Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 
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983/Menkes/SK/XI/1992, tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya 

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan 

upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan (Siregar, 2004). 

 

1. Rekam Medik 

1. Definisi 

  Rekam medik adalah sejarah singkat, jelas dan akurat daari kehidupan dan 

kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medic. Menurut surat keputusan 

direktorat jendral pelayanan medic adalah berkas yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, anemnesa, pemerikasaan diagnostic 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seseorang 

penderita selama melakukan perawatan di rumah sakit baik rawat jalan maupun 

rawat inap (Siregar, 2004). 

2. Fungsi Rekam Medik 

 Rekam medic memiliki beberapa fungsi terdiri dari (Siregar, 2004) : 

1) Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita. 

2) Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap professional yang 

berkonstribusi pada perawatan penderita. 

3) Melengkapi bukti dokumen terjadinya/penyebab kesakitan penderita dan 

penanganan/pengobatan selama melakukan pemeriksaan di rumah sakit. 

4) Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang 

diberikan kepada penderita, 

5) Membantu perlindungan kepentingan hokum penderita, rumah sakit dan 

praktisi yang bertanggung jawab. 

6) Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendididkan. 

7) Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam rekam 

medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan seorang 

penderita. 

 3. Isi Rekam Medik 

Suatu rekam medik yang lengkap apabila mencakup (Siregar, 2004) : 
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1) Data identifikasi dalam rekam medic pada umumnya terdapat dalam lembar 

penerimaan masuk rumah sakit. Lembaran ini pada umumnya mengandung 

informasi berisikan seperti: nomer rekam medik, nama penderita, alamat 

penderita, jenis kelamin penderita, status perkawinan, nama suami/istri, nomer 

telepon rumah dan kantor, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nama dan alamat 

dokter keluarga, diagnosa pada waktu penerimaan, tanggal dan waktu masuk 

rumah sakit dan tempat di rumah sakit. 

2) Lembar sejarah penerimaan merupakan rekaman dari keluhan utama penderita 

dan uraian tentang kesakitan yang sekarang. 

3) Lembaran pemeriksaan sejarah dan fisik menyediakan pada dokter informasi 

masuk rumah sakit pada wahtu yang telah lalu; dengan diagnosis; bedah dan 

luka utama yang telah dialami penderita; sejarah penyakit infeksi; jika ada 

kehamilan; tanggal dan hasil pemeriksaan dan komplikasi; data imunisasi; 

sejarah transfuse; tanggal, reaksi dan komplikasi; pengobatan sekarang. 

4) Dasar sosiologi mencakup kebiasaan minum alcohol, merokok, makanan, 

tinggi badan, berat badan, tanggal dan Negara tempat lahir, pendidikan, sejarah 

pekerjaan, status perkawinan, kesehatan istri/suami dan sejarah keluarga. 

5) Lembar pemeriksaan fisik terdiri dari pengkajian sistemik pada kulit, kepala, 

leher, pernafasan, jantung, dada, saluran cerna, uriner, genital dan sebagainya. 

6)   Lembaran laboratorium mencakup kimia, hematologi, mikrobiologi, serologi, 

patologi dan juga radiologi. 

7) Pemeriksaan khusus, konsultasi, data laboratorium klinis, pemeriksaan sinar-X 

dan pemeriksaan lain. 

8) Diagnosis sementara, diagnosis kerja, penanganan medic atau bedah, patologi 

mikroskopik dan nyata, kondisi pada waktu pembebasan, tindak lanjut dan 

temuan otopsi. 
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