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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Kemoterapi adalah cara mengobati kanker secara sistemik dengan tujuan 

menghentikan, menghambat, dan menghancurkan inti sel untuk membelah diri 

dalam siklus kehidupan sel, kemoterapi dapat diberikan secara per-oral atau 

intravena (Gatot, 2009). Kemoterapi merupakan pengobatan kanker dengan obat-

obatan (Kelvin&Tyson, 2011). Kemoterapi dapat membunuh sel kanker di dalam 

tubuh. Akan tetapi, beberapa efek samping yang tidak diinginkan akan muncul 

ketika sedang dilakukan pengobatan kemoterapi atau beberapa waktu setelah 

dilakukan kemoterapi (Bakhtiar, 2012).  

Kemoterapi merupakan salah satu pengobatan kanker yang dipilih terutama 

untuk kanker stadium  lanjut lokal maupun dengan metastase karena bersifat 

sistemik yang dapat membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh (Desen, 

2008).  Neoadjuvant kemoterapi adalah pemberian kemoterapi pada penderita 

kanker yang belum pernah melakukan pembedahan atau radiasi (stadium IIIA, 

IIIB, IIIC) bertujuan untuk memperkecil ukuran tumor dan kontrol 

mikrometastasi. Kemoterapi primer (paliatif) adalah terapi yang diberikan pada 

stadium lanjut (IV), yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas hidup yang 
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baik, kontrol progresi tumor, dan memperlama harapan hidup (Mahwita et al, 

2012).  

Kemoterapi menyembuhkan lebih dari 90% pria penderita kanker prostat dan 

sekitar 98% wanita penderita kanker rahim (Junaidi, 2007). Kasus kanker yang 

mendapatkan terapi kemoterapi banyak terjadi pada kanker paru-paru, kanker hati, 

kanker perut, kanker kolorektal, kanker payudara dan kanker serviks (Kementrian 

kesehatan, 2015). Kanker adalah  penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak 

normal sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker.  Lebih dari 60% 

kasus baru dan sekitar 70%  kematian akibat kanker di dunia setiap tahunnya 

terjadi di Afrika, Asia dan Amerika Tengah dan Selatan. Kanker menempati 

urutan nomor dua sebagai penyebab kematian terbanyak di dunia, berada di 

bawah penyakit kardiovaskuler (Departemen kesehatan RI, 2013).  

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 didapatkan hasil 

bahwa kanker menempati urutan ke tujuh sebagai penyebab kematian terbesar di 

Indonesia, sekitar sepertiga kematian akibat kanker disebabkan oleh lima risiko 

perilaku dan diet, yaitu indeks massa tubuh tinggi, asupan buah dan sayuran 

rendah, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan tembakau, dan penggunaan 

alkohol. Penggunaan tembakau adalah faktor risiko kanker yang paling penting, 

sekitar 22% kematian akibat kanker dikarenakan penggunaan tembakau (Depkes 

RI, 2011).   

 Data Riset kesehatan dasar (2013)  didapatkan hasil  prevalensi kanker di 

Indonesia pada semua usia adalah 0,14% atau sekitar 347.792 penderita kanker, 

dengan provinsi Yogyakarta sebagai lokasi dengan prevalensi tertinggi yaitu 
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sebesar 0,41%. Angka kejadian lebih tinggi pada perempuan dari pada laki-laki, 

yaitu sebesar 0,57% penduduk pada perempuan dan 0,29%  penduduk pada laki-

laki (Depkes RI, 2013). Kanker tertinggi pada pria adalah kanker paru dengan 

peringkat kedua setelah kanker prostat, sedangkan pada wanita kanker payudara 

merupakan penyebab kematian kedua setelah kanker serviks. Jumlah kasus baru 

diperkirakan  akan meningkat sekitar 70% selama dua dekade ke depan 

(Kemenkes, 2013).  

 Kemoterapi diberikan dalam periode 4-6 bulan (Megantari, 2007). Menurut 

Teovilus (2015) Peran perawat dalam  menangani pasien kemoterapi yaitu, 

sebagai konselor menjadi dominan karena pasien membutuhkan bimbingan, 

penjelasan dan dukungan dari perawat, dokter, serta peran keluarga sangat 

dibutuhkan untuk memberikan support system. Perawat berperan sebagai advokat 

bagi pasien beserta keluarganya, yaitu membantu pasien memahami semua 

informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan. Perawat berperan sebagai 

koordinator, konselor  yaitu memberikan edukasi penanganan gejala efek samping 

dari pengobatan kemoterapi yang dapat merusak sel normal dan sehat, terutama 

sel sehat dalam lapisan mulut dan sistem gastrointestinal, sumsum tulang serta 

kantung rambut. Perawat dapat memberi edukasi mengenai efek psikis dari 

kemoterapi antara lain kecemasan, depresi dan stres sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien (Wahidi, 2013).  

World Health Organization ( WHO, 2018 ) mendefinisikan Kualitas Hidup 

sebagai persepsi individual mengenai posisi mereka di hidup dalam konteks 

budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal dan pada hubungan dari tujuan, 
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ekspektasi, standar dan perhatian. Ini adalah konsep secara luas yang 

memengaruhi dengan kompleks bagaimana kesehatan fisik seseorang, tingkat 

psikologi, kepercayaan, hubungan sosial dan hubungannya dengan tampilan 

penting dari lingkungan. Menurut Riska (2017) dalam Bayram (2014) kualitas 

hidup merupakan tujuan penting dalam pengobatan kanker, dan kekhawatiran 

akan kondisi fisik, psikologis, gangguan citra tubuh, serta gejala-gejala yang dapat 

menimbulkan distress perlu segera diantisipasi untuk meningkatkan kualitas hidup 

pasien kanker. Kualitas hidup sering diukur untuk mengevaluasi uji klinis dengan 

kemoterapi, pengukuran kualitas hidup adalah metode terbaik untuk menilai 

toleransi pasien terhadap kemoterapi.  

Kemoterapi dapat memengaruhi keadaan psikologis dari pasien seperti yang 

terdapat pada penelitian yang dilakukan Jang (2012) pada 62 pasien yang 

menjalani kemoterapi didapatkan hasil bahwa terdapat 12% pasien yang 

mengalami depresi. Aspek spiritual juga menjadi bagian yang penting dalam 

kualitas hidup. Selain itu 54,5%  pasien kanker yang menjalani kemoterapi 

mempunyai tingkat spiritualitas yang rendah.  

Dukungan dari keluarga, teman-teman dan pemberi layanan kesehatan adalah 

bernilai bagi pasien yang menjalani kemoterapi (Mattioli, 2008). Selain itu pasien 

yang menjalani kemoterapi juga mengalami kesulitan keuangan, terdapat 38% 

pasien yang menjalani kemoterapi mengalami kesulitan keuangan meskipun 

mempunyai asuransi kesehatan. Keadaan tersebut dapat memengaruhi kualitas 

hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi (Shankaran, 2011). 
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Wawancara terkait domain kualitas hidup telah dilakukan terhadap enam 

orang pasien di Rumah Sakit Swasta Indonesia Barat. Domain Kualitas hidup 

fungsional didapatkan hasil lima dari enam pasien mengatakan sudah mengetahui  

efek samping dari kemoterapi, seperti mual, muntah, mengalami kebotakan, serta 

lemas dan satu dari enam pasien mengatakan belum mengetahui kondisi yang 

akan dialami dari efek samping kemoterapi, pada fungsi peran empat dari enam 

pasien merasa kehilangan peran dalam keluarga, karena pasien merasa tidak 

mampu untuk melakukan peran sebagai ibu secara maksimal dalam keluarga 

terkait kondisi yang semakin melemah setelah menjalani kemoterapi.  

Pada fungsi emosional, lima dari enam pasien mengatakan bahwa merasakan 

adanya perubahan emosional selama menjalani kemoterapi, seperti mudah 

tersinggung, stress, dan mudah marah. Pada fungsi kognitif, tiga dari enam pasien 

mengatakan sulit untuk berkonsentrsi saat membaca atau menonton televisi 

selama menjalani kemoterapi. Pada fungsi sosial, lima dari enam pasien 

mengatakan mengalami perubahan selama menjalani kemoterapi seperti 

kurangnya sosialisasi dengan teman-teman atau tetangga karena merasa malu 

dengan kondisi yang dialami pasien dan satu pasien mengatakan masih 

berhubungan baik dengan keluarga maupun teman-teman. 

Pasien merasa didukung oleh keluarga selama menjalani kemoterapi, mereka 

tidak mengetahui bahwa adanya perubahan hubungan sosial dengan orang sekitar 

adalah salah satu efek samping dari kemoterapi, satu dari enam pasien 

mengatakan masih  memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar, 
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dan dirinya tidak merasa malu dengan keadaan yang sekarang karena ada 

dukungan dari keluarga dan teman-temannya.  

Domain gejala, tiga dari enam pasien mengatakan sering merasakan nyeri, 

kelelahan dan mual muntah selama menjalani kemoterapi. Selain itu, empat dari 

enam pasien mengatakan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, pasien 

juga mengatakan merasa kesulitan keuangan karena sebelum menjalani 

kemoterapi, ekonomi dalam keluarga cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Akan 

tetapi, saat menjalani tindakan kemoterapi pasien mengatakan pengeluaran lebih 

besar dibandingkan dengan pemasukan yang menyebabkan kekurangan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun pasien menggunakan asuransi 

kesehatan akan tetapi transportasi menuju rumah sakit cukup jauh sehingga 

membutuhkan dana yang lebih, mereka tidak mengetahui bahwa hal ini adalah 

salah satu efek samping dari kemoterapi yang sedang dijalaninya, dan dua dari 

enam pasien mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal ekonomi 

karena menurut pasien dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) sudah membantu pengobatan pasien.   

Pada domain kualitas hidup keseluruhan, empat dari enam pasien mengatakan 

dalam satu minggu ini pasien merasa kualitas hidupnya sedang selama menjalani 

kemoterapi, dan dua dari enam pasien mengatakan  pasien kualitas hidupnya 

buruk. Secara keseluruhan, beberapa pasien belum mengetahui efek samping dari 

kemoterapi yang dapat memengaruhi domain kualitas hidup, pasien juga tidak 

menyadari bahwa perubahan dalam kehidupan yang dialami pasien saat dalam 

masa pengobatan adalah efek samping dari kemoterapi.  
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Didapatkan kurangnya kepatuhan pasien dalam melakukan kemoterapi sesuai 

dengan jadwal yang mengakibatkan beberapa pasien datang kembali ke rumah 

sakit dengan gejala yang bertambah. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi alasan 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul gambaran kualitas hidup 

pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Barat untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

kemoterapi dan kualitas hidup pasien kemoterapi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, pasien yang 

menjalani kemoterapi mengalami gangguan kesehatan fisik, psikis, hubungan 

sosial dan lingkungan, hal ini memengaruhi kualitas hidup pasien selama pasien 

menjalani tindakan kemoterapi. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang gambaran kualitas hidup pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi di Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian Barat. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan peneliti melakukan penelitian  

yaitu : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran kualitas hidup 

pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Barat.   

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :  
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1) Mengidentifikasi karakteristik responden penderita kanker yang menjalani 

kemoterapi: Usia, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, jenis kanker dan, 

frekuensi kemoterapi  

2) Mengidentifikasi gambaran kualitas hidup pasien kanker yang menjalani tindakan 

kemoterapi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

1.4  Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di 

ruang rawat inap di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat? 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang teori 

gambaran kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Rumah Sakit 

Memberikan informasi sebagai data awal bagi rumah sakit mengenai 

gambaran kualitas hidup pasien kanker yang menjalani  kemoterapi di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat  

b) Bagi perawat  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukkan informasi 

mengenai gambaran kualitas hidup pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat sehingga 

perawat dapat memberikan penyuluhan tentang kemoterapi sebelum dan 

selama menjalani tindakan kemoterapi agar dampak sakit dapat berpotensi 
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untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kemoterapi.  

c) Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dalam memperkaya ilmu 

keperawatan dan dapat dipergunakan sebagi bahan acuan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan mengidentifikasi kualitas 

hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. 

d) Bagi peneliti berikutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar dalam melakukan 

penelitian yang lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




