
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

       Kanker serviks merupakan kanker yang paling sering ditemukan terutama di  

negara berkembang dan menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Data 

Sistem Informasi Rumah Sakit Indonesia tahun 2010 menunjukan, kasus rawat 

inap pasien dengan kanker serviks sekitar 5.349 kasus (KemenKes RI, 2014; 

Jemal et al., 2011). Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di 

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, tercatat ada 611 pasien kanker yang 

berobat di RSUP Sanglah sepanjang tahun 2012 dimana sekitar 29% diantaranya 

merupakan pasien kanker serviks.  

       Salah satu metode penanganan untuk kanker serviks yaitu kemoterapi. 

Kemoterapi merupakan metode penanganan kanker dengan memberikan obat-obat 

sitotoksik kepada pasien (Rauf dkk, 2006). Kemoterapi menggunakan obat-obat 

sitostatika dapat diberikan secara tunggal maupun secara kombinasi. Kemoterapi 

kombinasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan regimen tunggal, karena 

laju respon terapi yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan kemoterapi 

tunggal dan dapat memperpanjang harapan hidup pasien. Sedangkan kemoterapi 

dengan regimen tunggal dapat menyebabkan terjadinya klon sel kanker yang 

resisten (Skeel dan Khleif, 2011). Respon terhadap pengobatan dengan metode 

kemoterapi ini berkisar antara 19–50% (Rauf dkk, 2006).  
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       Efek kemoterapi pada pasien kanker adalah memperlambat hingga 

menghentikan pertumbuhan sel kanker, yang tumbuh dan berkembang abnormal 

namun, pemberian kemoterapi juga dapat menimbulkan toksisitas pada organ 

penderita kanker (Skeel dan Khleif, 2011). Penggunaan bleomisin, Oncovin®, 

mitomisin, dan cisplatin (BOMP) sebagai regimen kemoterapi bagi pasien kanker 

serviks yang digunakan di RSUP Sanglah selain regimen Paklitaksel-Karboplatin, 

belum dapat dikatakan memiliki efek terapi yang baik terlihat dari tidak ada 

penurunan yang bermakna terhadap massa tumor pasien. Terapi kanker dengan 

menggunakan agen platinum salah satunya dengan kombinasi Paklitaksel-

Karboplatin juga dapat menimbulkan efek toksik pada organ lain salah satunya 

adalah penurunan fungsi hati yang ditunjukan dengan adanya peningkatan nilai 

SGOT dan SGPT (Noviyani dkk, 2014a). Penelitian yang dilakukan oleh 

Gabrovska et al (2009) menunjukan bahwa pemberian weekly cisplatin yang 

merupakan agen platinum memberikan efek disfungsi hati yang dapat 

menyebabkan Jaundice yang ditandai dengan meningkatnya kadar bilirubin. 

Untuk meminimalkan efek toksik penggunaan cisplatin pada hati harus diimbangi 

dengan pemberian radioterapi (Hu Yan, 2012). Kombinasi cisplatin dengan 

radioterapi dapat mengurangi resiko kematian sebesar 30-50% (Boulikas et al, 

2007). Hanya saja penggunaan radioterapi di RSUP Sanglah belum maksimal, 

dikarenakan keterbatasan alat radioterapi sehingga pasien terlambat untuk 

mendapatkan radioterapi tersebut. Selain itu penggunaan cisplatin juga memiliki 

efek samping nefrotoksik, neurotoksik dan ototoksik (Kelland, 2007). 
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Oleh sebab itu salah satu upaya dalam mengatasi efek toksik dari penggunaan 

agen platinum yaitu cisplatin, dilakukan pemberian kemoterapi dengan regimen 

lain yaitu bleomisin, Oncovin®, mitomisin, dan karboplatin (BOM-Karboplatin). 

Karboplatin merupakan turunan kedua dari cisplatin yang mana memiliki efek 

samping lebih rendah dari senyawa induknya (Villalan, 2011). Regimen BOM-

Karboplatin ini juga merupakan salah satu prosedur tetap kemoterapi yang 

diberikan pada pasien kanker serviks di RSUP Sanglah Denpasar. Data klinis 

yang menunjukan efek toksik pada hati dalam penggunaan BOM-Karboplatin 

untuk kemoterapi masih sangat minim, padahal dalam mengoptimalkan 

pemberian kemoterapi pada pasien kanker, informasi efektivitas dan efek 

toksisitas sangatlah penting. Dengan melakukan pemantauan langsung terhadap 

pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi akan didapatkan data efektivitas 

terapi dan toksisitas penggunaan BOM-Karboplatin, sehingga kesembuhan yang 

optimal bagi pasien dapat terwujud.  

Indikator untuk menilai efektivitas terapi pada pasien kanker serviks 

dilakukan dengan mengukur massa tumor. Pengecilan massa tumor dapat 

digunakan sebagai ukuran efektivitas pengobatan karena dengan pemberian 

kemoterapi dapat menyebabkan penyusutan massa tumor hingga ukuran sel 

menjadi normal (Aziz dkk., 2006). Massa tumor memiliki peran penting untuk 

mengetahui prognosis suatu kanker serviks. Terjadinya penyusutan massa tumor 

yang diharapkan setelah kemoterapi adalah pada 2 kali pemeriksaan berselang 4 

minggu setelah pemberian kemoterapi (Miller dan Perry, 2002). Untuk 

mendapatkan data efek toksisitas penggunaan BOM-Karboplatin sebagai 
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kemoterapi pada pasien kanker serviks dapat dilakukan pemantauan fungsi hati 

dilihat dari nilai SGOT dan SGPT.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian untuk 

mengobservasi perbedaan massa tumor, nilai SGOT dan SGPT pada pasien 

kanker serviks stadium IIB-IIIB tipe sel skuamosa sebelum dan sesudah 

kemoterapi bleomisin, Oncovin®, mitomisin dan karboplatin sebanyak tiga siklus 

di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bali. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut :  

1.2.1 Apakah terdapat perbedaan massa tumor sebelum kemoterapi seri I dan 

sesudah kemoterapi seri III dengan BOM-Karboplatin pada pasien kanker 

serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB? 

1.2.2 Apakah terdapat perbedaan nilai SGOT sebelum kemoterapi seri I dan 

sesudah kemoterapi seri III dengan BOM-Karboplatin pada pasien kanker 

serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB? 

1.2.3 Apakah terdapat perbedaan nilai SGPT sebelum kemoterapi seri I dan 

sesudah kemoterapi seri III dengan BOM-Karboplatin pada pasien kanker 

serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas kemoterapi BOM-Karboplatin pada pasien 

kanker serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB. 

2. Untuk mengetahui toksisitas kemoterapi BOM-Karboplatin pada pasien kanker 

serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan ukuran tumor sebelum kemoterapi seri I dan 

sesudah kemoterapi seri III dengan BOM-Karboplatin pada pasien kanker 

serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB. 

2. Untuk mengetahui perbedaan nilai SGOT sebelum kemoterapi seri I dan 

sesudah kemoterapi seri III dengan BOM-Karboplatin pada pasien kanker 

serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB. 

3. Untuk mengetahui perbedaan nilai SGPT sebelum kemoterapi seri I dan 

sesudah kemoterapi seri III dengan BOM-Karboplatin pada pasien kanker 

serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Hasil penelitian berupa informasi efektivitas dan efek samping pada 

kemoterapi BOM-Karboplatin dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam menentukan terapi kanker serviks tipe sel skuamosa 

bagi doker sehingga didapatkan hasil pengobatan yang optimal. 

1.4.2. Meningkatkan peran apoteker sebagai tenaga kesehatan dalam memonitor 

respon terapi  dan efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks 

untuk menjamin keamanan pasien kanker serviks tipe sel skuamosa. 

1.4.3. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan 

yang rasional sehingga meminimalkan terjadinya kegagalan terapi dan 

efek toksisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


