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Abstrak   

 
Kejadian kanker usus besar pada stadium lanjut dan angka kejadian mortalitas dan 

morbiditas di Indonesia setiap tahunnya meningkat karena kurangnya deteksi dini dan kurangnya 
informasi masyarakat tentang tanda dan gejala pada kanker usus besar. Hal ini membutuhkan 
perhatian khusus dalam penanganan dan penatalaksanaannya. Di RSUD Dr. Moewardi penderita 
kanker usus besar selama tahun 2011 tercatat 35 pasien diantaranya 65,7% pada penderita laki-laki 
dan 34,3% pada penderita perempuan. Penelitian Ini dilakukan di RSUD Dr. Moewardi karena rumah 
sakit ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan di jawa tengah. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran profil penderita kanker usus besar dan penatalaksanaannya. Penelitian 
ini merupakan penelitian diskriptif menggunakan model penelitian studi dokumentasi dengan cara 
mengisi check list sesuai dengan rekam medik pada pasien kanker usus besar selama tahun 2011 
dengan tahnik pengambilan data total sampling sebanyak 35 orang. Dengan hasil penelitian terdapat 
65,7% penderita dengan jenis kelamin laki-laki, 62,9% pasien dengan rentang usia 31-60 tahun, 
37,1% pasien dengan status pekerjaan wiraswasta, 45,7 % dengan riwayat penyakit kanker usus, 
31,4% pasien dengan stadium B, dan 60% pasien dengan penatalaksanaan pembedahan. 
Pentingnya deteksi dini kanker usus besar akan membantu menambah harapan hidup yang lebih baik 
dan mempermudah dalam penatalaksanaannya. 

 
Kata kunci : gambaran profil, penatalaksanaan, kanker usus besar. 
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Abstract 
 

 Incidence of colon cancer in an advanced stages and incidence mortality rate and 
morbidity in Indonesia increasing every year caused by a lack of early detection and lack of public 
information about the signs and symptoms of colon cancer. This requires particular attention in the 
handling and management. In RSUD Dr. Moewardi, the colon cancer patients are recorded of which 
65,7 % in male patients and 34.3% in female patients in 2011. This research was conducted at Dr. 
Muwardi Hospital because it is one of referral hospital in Central Java. The purpose of this research 
was to determine profile description patients with colon cancer and their management. This research 
is descriptive study that use a model of the research study by completing the documentation check list 
according to the medical records in colon cancer patients with sampling technical of data collection as 
many as 35 persons during the year 2011. The research results are 65.7% of patients with male sex, 
62.9% of age range patients 31-60 years, 37.1% of patients with self-employed work status, 45.7% 
with a history of colon cancer, 31, 4% of patients with duke stadium B, and 60% of patients with 
surgical management. The importance of early detection of colon cancer will help to increase life 
expectancy and ease in its management. 
  
 
Keywords: profile description, management, colon cancer 

 

PENDAHULUAN  
Latarbelakang Masalah 

Kanker merupakan salah satu 
penyebab utama mortalitas di dunia 
(sekitar 13% dari seluruh penyebab 
mortalitas), diperkirakan angka mortalitas 
sekitar 7,9 juta kematian pada tahun 2007. 
Menurut WHO jenis kanker terbanyak 
penyebab mortalitas tiap tahunnya adalah 
kanker paru (1,4 juta 
mortalitas/tahun),lambung (866.000 
mortalitas/tahun), kanker usus besar 
(677.000 mortalitas/tahun), liver (653.000 
mortalitas/tahun), dan payudara (548.000 
mortalitas/tahun). 

Di indonesia kanker menempati 
peringkat keenam penyebab kematian 
sesudah infeksi, kardiovaskuler, 
kecelakaan lalu lintas, defisiensi nutrisi, 
dan penyakit kongenital. Diperkirakan ada 
170-190 kasus baru setiap 100.000 
penduduk pertahun (Tjindarbudi, 2002). 
Sedangkan menurut Aziz (2006) kanker 
usus besar menempati peringkat ke 
sembilan di Indonesia setelah kanker 
Rahim, Payudara, Ovarium, Kulit, Tiroid, 
Rektum, dan Kelenjar getah bening. 

Berdasarkan data di RSUD 
Dr.Moewardi, penderita kanker usus besar 
pada tahun 2010 terdapat 70 pasien 
diantaranya 37,14 % penderita laki-laki 
dan 62,85 % penderita perempuan. 
Sedangkan pada tahun 2011  tercatat ada 
35 pasien kaker usus besar diantaranya 
65,7% pada pasien laki-laki dan 34,3% 
pada pasien perempuan. Penelitian ini 

dilakukan di RSUD Dr. Moewardi karena 
RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah 
sakit tipe A dan merupakan salah satu 
rumah sakit rujukan di Jawa Tengah. 

Perubahan gaya hidup dan 
modernisasi, terutama di kota besar 
mengakibatkan pola penyakit di Indonesia 
berubah. Mengkonsumsi makanan 
berlemak, kurang sehat, maupun yang 
telah diproses (seperti diawetkan, 
diasinkan, dan diasap) dapat 
menyebabkan frekuensi penyakit kanker 
usus besar terus meningkat dan kasusnya 
mendekati kejadian di negara maju. 

Apabila ditemukan pada stadium 
dini maka biaya pengobatan penyakit 
kanker menjadi lebih murah dengan hasil 
lebih baik. Di Indonesia, sekitar 80% 
penderita penyakit kanker usus besar 
ditemukan pada stadium lanjut sehingga 
pengobatan tidak memuaskan, bahkan 
cenderung mempercepat mortalitas.  

Hal ini dikarenakan banyak 
problem yang membuat penderita kanker 
usus besar untuk tidak melakukan 
pemeriksaan awal dan kurangnya 
informasi tentang penatalaksanaan kanker 
usus besar. Fenomena yang terjadi di 
masyarakat terhadap tindakan medis 
seperti operasi, kemoterapi masih belum 
menjadi alternatif utama untuk mengatasi 
permasalahannya. Besarnya biaya untuk 
melakukan tindakan medis di Pusat 
Pelayanan Kesehatan membuat pasien 
kanker usus besar tidak mau mengatasi 
permasalahannya. Tujuan dari penelitian 
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ini untuk menurunkan angka mortalitas 
dan mordibitas pada pasien kanker usus 
besar. Selain itu sedikitnya penelitian 
tentang penatalaksanaan kanker usus 
besar membuat peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian ini. 

 

TINJAUAN TEORI 
Gambaran profil penderita kanker 
usus besar 
 

Umur 
Insiden kanker usus besar 

meningkat sesuai dengan usia dan 
kebanyakan terjadi pada usia 55 tahun, 
dan semakin tinggi pada individu dengan 
riwayat keluarga mengalami kanker usus 
besar (Smeltzer & Bare, 2002). Dan 
sebaiknya deteksi dini dilakukan pada 
orang yang beresiko tinggi terhadap 
kanker usus besar atau pada usia diatas 
40 tahun. Beberapa kanker pada masa 
dewasa dan anak-anak menunjukkan 
prodisposisis keturunan. Kanker ini 
cenderung terjadi pada usia muda. Pada 
kanker usus besar dengan predisposisi 
herediter, umumnya pada saudara dekat 
atau sedarah memiliki tipe kanker yang 
sama. 

  

Jenis Kelamin 
Hal ini merupakan parameter yang 

menunjukkan tingkat risiko kanker usus 
besar pada kelompok orang dengan jenis 
kelamin yang berbeda dalam periode yang 
sama. Ratio jenis kelamin kesakitan dan 
kematian pada kanker usus besar lebih 
banyak diderita oleh laki-laki dari pada 
wanita. Banyaknya laki-laki penderita 
kanker usus besar dapat berkaitan 
dengan gaya hidup dan status pekerjaan. 
Gaya hidup seperti memiliki kebiasaan 
merokok, sering mengkonsumsi minuman 
suplemen sebagai bagian dari jenis 
pekerjaan dapat memicu timbulnya 
penyakit kanker usus besar (Desen, 
2008). 

 

Riwayat kesehatan sebelumnya 
1. Polip Usus 

Penyebab pasti polip ini belum 
diketahui, tetapi beberapa kondisi 
yang dikenal sebagai poliposis 
adenomatosa memiliki predisposisi 

lebih besar menjadi risiko kanker usus 
besar menurut Dragovich dalam 
(Muttaqin & Kumala, 2011). 

 
2. Kanker Usus 

Kanker usus merupakan 
pertumbuhan sel yang abnormal dan 
tidak bisa dibatasi penyebarannya 
yang terjadi pada usus , dan pada 
stadium lanjut dapat bermetastase 
pada daerah disekitar usus 
(Dalimartha, 2004). Kurang optimalnya 
penatalaksanaan medis pada kanker 
usus akan berdampak pada jangka 
panjang yaitu kekambuhan yang lebih 
parah. Bahkan sel-sel kanker akan 
bermetastase ke bagian yang lebih 
luas (Margaretha, 2006). 

3. Radang Usus 
Awitan radang usus kolitis 

ulseratif ini adanya lesi patologis awal 
terbatas pada lapisan mukosa berupa 
pembentukan asbes dalam kriptus, 
yang berbeda dengan lesi pada 
penyakit Crohn yang menyerang 
seluruh tebal dinding usus. Salah satu 
komplikasi dari keadaan tersebut 
adalah kanker usus besar dan 
frekuensinya akan meningkat pada 
pasien yang telah menderita penyakit 
ini lebih dari 10 tahun (McPhee & 
Ganong, 2010). 

4. Kanker Payudara dan kanker 
Kandungan 

Menurut Mangan, 2003 pasien 
yang pernah mengalami kanker 
payudara dan kanker kandungan 
beresiko besar terkena kanker usus 
besar. 

5. Obesitas  
Sampai saat ini diet 

memainkan peran dalam 
pengembangan kanker usus besar 
yang masih diperdebatkan. Keyakinan 
bahwa serat tinggi, rendah lemak 
dapat membantu kanker usus besar 
telah diperiksa. Studi menunjukkan 
melakukan olah raga dan diet kaya 
buah-buahan serta sayuran dapat 
membantu mencegah kanker usus 
besar (Muttaqin & Kumala, 2011).  
 

Pekerjaan 

Menurut Desen bahwa banyaknya 
kejadian kanker usus dapat disebabkan 
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oleh fakto  lingkungan, faktor pekerjaan, 
pola hidup yang buruk. Faktor lingkungan 
seperti adanya terkena paparan asbes, 
nikel ataupun asap dari kendaraan 
bermotor.   Kondisi  lingkungan yang 
sudah banyak kendaraan bermotor di 
jalan dapat mempengaruhi sampel dalam 
menghirup udara yang didalamnya 
mengandung karbon monoksida. Sampel 
yang terpapar karkon monoksida secara 
terus menerus dapat mengakibatkan 
terserang kanker usus. 

 

Stadium Kanker Usus Besar 
Metode klasifikasi kanker kolon 

menurut Dukes 
1. Stadium A : kedalaman invasi kanker 

belum menembus tunika muskularis, 
tak ada metastasis kelenjar limfe. 

2. Stadium B : kanker sudah menembus 
tunika muskularis dalam, dapat 
menginvasi tunika serosa, di luar 
serosa atau jaringan perirektal, tapi tak 
ada metastasis kelenjar limfe. 

3. Stadium C : kanker disertai metastasis 
kelenjar limfe. Menurut kelenjar limfe 
yang terkena dibagi menjadi stadium 
C1 dan C2. 

4. Stadium C1 : kanker disertai 
metastasis kelenjar limfe samping 
usus dan masemterium. 

5. Stadium C2 : kanker disertai 
metastasis kelenjar limfe di pangkal 
arteri masenterium. 

6. Stadium D : kanker disertai metastasis 
organ jauh, atau karena infiltrasi luas 
lokal atau metastasis luas kelenjar 
limfe sehingga pasca reseksi tak 
mungkin kuratif atau non resektabel 
(Desen, 2008). 

 

Penatalaksanaan Kanker Usus 
Besar 
Pembedahan  

Menurut sejarah pengobatan 
kanker, penyembuhan kanker yang 
pertama dicapai dengan pembedahan. 
Dan memang selama tumor masih bersifat 
lokal, terapi pilihan adalah bedah 
(Sjamsuhidajat & Jond, 2005). 

 

Radioterapi  
Radioterapi pada waktu awalnya 

bertujuan untuk pengobatan paliatif saja. 

Dengan perkembangan metode radiasi 
yang lebih baik, ternyata radioterapi dapat 
menyembuhkan pula beberapa macam 
tumor.  

Prinsip cara ini adalah 
penghancuran sebanyak mungkin sel-sel 
kanker dan sedikit mungkin merusak 
jaringan yang sehat. Terapi ini dapat 
dilakukan terhadap rekurensi pasca 
operasi dan metastasis jauh (misalnya ke 
tulang, hati, paru-paru, otak), juga dapat 
diberikan radioterapi secara selektif, untuk 
mengurangi gejala (misal nyeri, dll), dan 
memperpanjang usia (Desen, 2008). 

 
Kemoterapi  

Prinsip pengobatan kemoterapi 
pada kanker adalah mengeliminasi sel-sel 
kanker yang sedang dalam siklus 
pembelahan. Kebanyakan obat 
kemoterapi bekerja dengan jalan merusak 
enzim atau substrat yang dipengaruhi oleh 
sistem enzim. Sebagian besar efek pada 
enzim atau substrat berhubungan dengan 
sintesa DNA, dengan demikian obat 
sitostatika yang bersifat anti tumor 
menghambat sel  yang sedang 
membentuk DNA. 

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 

diskriptif menggunakan model penelitian 
studi dokumentasi (Hidayat, 2009). 

 

Populasi dan Sempel 
 Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pasien dengan kanker 
usus besar yang trecatat dalam medical 
record selama tahun 2011 sebanyak 35 
pasien. 
 Tehnik sampel yang digunakan 
adalah total sampling, yaitu seluruh pasien 
kanker usus besar selama tahun 2011 di 
RSUD Dr. Moewardi. 
 

Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini 
menggunakan check list. Yanag terdiri dari 
6 pertanyaan, diantaranya umur, jenis 
kelamin, riwayat penyakit sebelumnya, 
pekerjaan, stadium, penatalaksanaan. 

 

 
 



 

 

Gambaran Profil Penderita Kanker Usus Besar dan Penatalaksanaannya di RSUP Dr. Moewardi  - Isti Rochatul M. 

HASIL PENELITIAN 
 

A. Karakteristik Sampel  
 
Tabel 1 karakteristik sampel 

 

Karakteristi
k Sampel 

kelompok Frekuens
i/ Jumlah  

Persentas
e (%) 

Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 23 65.7 

 perempuan 12 34.3 

Umur < 30 tahun 
31-60 tahun 
>60 tahun 

2 
22 
11 

5.7 
62.9 
31.4 

Pekerjaan Tidak Bekerja 
Buruh 
Petani 

Wiraswasta 
PNS 

2 
6 
7 
13 
7 
 

5.7 
17.1 
20.0 
37.1 
20.0 

Riwayat 
Penyakit 

Polip Usus 
Kanker Usus 
Radang Usus 

Obesitas 
Belum 

diketahui 
Kanker 

Kandungan 

8 
16 
3 
1 
6 
 

1 
 

22.9 
45.7 
8.6 
2.9 

17.1 
 

2.9 
 

 
Menurut karakteristik sampel 

berdasarkan jenis kelamin dari kanker 
usus besar menunjukkan bahwa 
sampel terbanyak dengan jenis 
kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 23 
orang (65,71%) . Sedangkan menurut 
umur terdapat 22 orang (62,85%)  
berumur 31-60 tahun. Jumlah 
penderita kanker usus besar di tinjau 
dari jenis pekerjaan lebih banyak 
dijumpai pada pasien dengan jenis 
pekerjaan wiraswasta, yaitu berjumlah 
13 orang (37,1%). Jumlah pasien 
kanker usus besar di tinjau dari 
riwayat penyakit sebelumnya lebih 
banyak dijumpai pada pasien dengan 
riwayat menderita kanker usus 
sebelumnya sejumlah 16 orang 
(45,8%).  

 
 
 
 
 

B. ANALISA DESKRIPTIF 
 

 Tabel 2 Distribusi sampel 
berdasarkan stadium. 

 
Untuk jumlah penderita kanker 

usus besar ditinjau dari stadiumnya 
lebih banyak dijumpai pada pasien 
dengan stadium dukes B sejumlah 11 
orang (31,4%).  

 
Tabel 3 Distribusi sampel 

berdasarkan penatalaksanaan. 

 
Dan jumlah penderita kanker usus 

besar berdasarkan 
penatalaksanaanya terdapat 21 orang 
(60%) yang dilakukan pembedahan. 

 
 

PEMBAHASAN 
1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan data karakteristik 
sampel penderita kanker usus besar 
yaitu jenis kelamin menunjukkan 
bahwa sebagian besar adalah laki-laki. 
Banyaknya laki-laki penderita kanker 
usus besar dapat berkaitan dengan 
gaya hidup dan status pekerjaan. 
Gaya hidup seperti memiliki kebiasaan 

Stadium Jumlah Persentase (%) 

B 11 31.4 

C 3 8.6 

C1 3 8.6 

C2 7 20.0 

D 6 17.1 

Belum 
diketahui 

5 14.3 

Total 35 100.0 

Penatalaksanaan  Jumlah Persentase (%) 

Pembedahan 21 60.0 

Kemoterapi 2 5.7 

Pembedahan + 
Kemoterapi 

7 20.0 

Kemoterapi + 
radiologi 

1 2.9 

Dirujuk ke RSUP 
Dr. Kariadi 

1 2.9 

Paliatif 3 8.6 

Total 35 100.0 
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merokok, sering mengkonsumsi 
minuman suplemen sebagai bagian 
dari jenis pekerjaan dapat memicu 
timbulnya penyakit kanker usus besar 
(Smeltzer & Bare, 2002). Kebudayaan 
orang Indonesia khususnya laki-laki 
yang menganggap dirinya kuat 
sehingga sering meremehkan rasa 
sakit khususnya pada  bagian perut 
yang membuat mereka enggan untuk 
melakukan pemeriksaan dini pada 
tenaga kesehatan, hal ini salah satu 
penyebab tinnginya penderita laki-laki 
pada kasus kanker usus besar. 

2. Umur  
Sedangkan pada usia 31-60 

tahun merupakan usia yang banyak 
terkena kanker usus besar karena 
pada kondisi ini merupakan proses 
degeneratif yang berhubungan dengan 
kondisi imun seseorang yang menurun 
dan akibat pola hidup yang kurang 
sehat pada kondisi sebelumnya 
(Smeltzer & Bare, 2002). Sehingga 
pada rentang usia ini manusia akan 
lebih mudah terserang kanker, terlebih 
mereka yang sudah memiliki faktor 
herediter kanker (Otto, 2003). Hasil 
penelitian Miron et al (2011) 
menyimpulkan bahwa dari hasil 
skrening menunjukkan usia yang 
paling berresiko terhadap kanker usus 
besar antara 51-74 tahun. Sedangkan 
menurut Muttaqin & Kumala (2011) 
puncak timbulnya kanker usus besar 
pada kisaran usia 65 tahun. 

3. Pekerjaan  
Dari sampel penelitian lebih 

banyak bekerja sebagai wiraswasta. 
Status pekerjaan seperti wiraswasta 
memiliki karakteristik yang berbeda 
dari pekerjaan lain seperti pegawai 
negeri ataupun swasta. Sistem kerja 
wiraswasta yang dituntut untuk selalu 
lebih aktif untuk dapat 
mempertahankan ataupun 
mengembangkan produk yang 
dimilikinya. Seorang wiraswasta 
memungkinkan bekerja dengan irama 
kerja yang tidak tetap seperti halnya 
pegawai negeri sipil. Adanya irama 
kerja yang berbeda dengan waktu 
kerja yang tidak menentu dapat 
mempengaruhi pola makan menjadi 
tidak teratur ataupun jenis asupan 

yang dimakan. Hasil penelitian Liu et 
al (2010) menyimpulkan kejadian 
kanker usus besar yang terjadi pada 
masyarakat China baik pria dan wanita  
berkaitan dengan masalah sindrom 
metabolik, kasus obesitas yang 
berkaitan dengan pola makan  yang 
tidak teratur dan sembarangan 
meningkatkan risiko terjadinya kanker 
usus besar. 

4. Riwayat Penyakit 
Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai riwayat penyakit 
sebelumnya  menunjukkan 16 sampel 
(45.7%) adalah kanker usus. Terdiri 
dari 6 sampel dengan riwayat tumor 
karsinoid, menurut Nassar, Himawan, 
Marwoto (2010) tumor karsinoid 
merupakan salah satu riwayat 
terbanyak untuk kanker usus besar, 
dan penyebab karsinoid yang luas 
dapat menyebabkan kematian. 
Sedangkan 3 sampel dengan riwayat 
kekambuhan kanker usus besar. 
Kurang optimalnya penanganan 
kanker usus besar dimasa lalu 
mengakibatkan kekambuhan dengan 
kondisi yang lebih parah bahkan 
bermetastase ke bagian lebih luas. 
Selain itu terdapat 7 pasien dengan 
riwayat keluarga dengan kanker usus 
besar, dalam hal ini keluarga 
merupakan faktor penting seseorang 
bisa terkena kanker usus besar yang 
dipengaruhi oleh faktor herediter 
(Sudoyo, 2012). 

5. Stadium  
Sampel penelitian ditinjau dari 

stadium kanker usus besar, 
memperlihatkan 31,4% pada stadium 
B. Banyaknya sampel dengan stadium 
B dapat diakibatkan sampel yang 
masuk melakukan pemeriksaan oleh 
tenaga medis sudah dalam sakit 
kronis. Tanda dan gejala kanker usus 
besar juga sulit dikenali terlebih bagi 
orang awam. Perkembangan kanker 
usus besar ini sangat lambat, 
sehingga sering diabaikan oleh 
penderita. Pada stadium didni sering 
kali tidak ada keluhan dan tidak ada 
rasa sakit yang berat. Biasanya 
penderita datang ke dokter setelah 
timbul rasa sakit yang berlebihan 
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karena sudah pada stadium lanjut, 
sehingga sulit diobati (Mangan, 2003). 

 Keluhan sakit  sampel dapat 
diketahui dan didiagnosa kanker usus 
besar setelah dilakukan pemeriksaan 
yang mendalam  oleh tenaga 
kesehatan, seperti pemeriksaan darah 
samar di feses, sigmodoskopi, 
kolonoskopi, dobel kontras dan barium 
enema (Siregar, 2007). Menurut 
Sudoyo (2012) untuk stadium B 
harapan hidup selama 5 tahun 
kedepan sebesar 60-80%, itu pun 
kalau sesuai dengan standar yang 
benar. Tetapi pada kenyataan di 
lapangan pasien dengan kanker usus 
besar yang sudah melakukan 
pembedahan menganggap  
penyakitnya sudah sembuh, padahal 
harus melanjutkan pengobatan 
lainnya, seperti kemoterapi dan 
radioterapi. 

6. Penatalaksanaan  
Hasil penelitian 

penatalaksanaan menunjukkan dari 35 
sampel penelitian 21 sampel (60%) 
dilakukan  pembedahan dan 7 sampel 
dilakukan pembedahan yang diikuti 
oleh kemoterapi. Penangganan yang 
tepat untuk kanker usus besar adalah 
pembedahan selain untuk mengatasi 
masalah pasien juga untuk 
mengetahui kondisi kanker, dengan 
cara pengambilan sempel kanker yang 
selanjutnya akan dilakukan 
pemeriksaan patologi anatomi. 
Pemeriksaan ini akan menentukan 
penanganan apa yang selanjutnya 
harus dilakukan oleh tim kesehatan. 
Pembedahan yang dilakukan 
merupakan pembedahan laparaskopi, 
metode ini dipilih karena memiliki 
beberapa kelebihan diantaranya 
meminimalkan luka operasi, 
pemulihan luka yang lebih cepat, dan 
sedikit mengurangi rasa nyeri pada 
pasien (Kye et al, 2012).  

Dewasa ini paradigma 
masyarakat tentang penatalaksanaan 
kanker usus besar yang paling 
dianggap dapat menyelsaikan 
masalah mereka adalah dengan cara 
operasi atau pembedahan, karena 
tindakan ini dianggap paling cepat 
dalam menangani permasalahannya 

dan tidak membutuhkan waktu yang 
cukup lama. Tetapi untuk 
penatalaksanaan kanker usus besar 
sendiri tidak cukup hanya dengan 
pembedahan harus disertai dengan 
penatalaksanaan adjuvan seperti 
kemoterapi dan radioterapi, tujuannya 
adalah untuk mencegah kekambuhan 
dan memperpanjang harapan hidup. 
Banyak pasien setelah pembedahan 
tidak memiliki harapan hidup yang 
baik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa 
faktor selain tidak mematuhi anjuran 
tim medis dalam pengobatan, gaya 
hidup yang tidak baik seperti pola 
makan yang rendah serat dan banyak 
dari mereka yang melanjutkan ke 
pengobatan alternatif yang tidak 
memperhatikan aspek medis. Selain 
itu faktor biaya yang cukup tinggi, 
rumitnya proses pengobatan membuat 
banyak penderita kanker usus besar 
tidak melanjukkan pengobatannya. 

Dari total sampel 11 pasien 
dengan stadium B terdapat 9 pasien 
dengan penatalaksanaan 
pembedahan dan 2 pasien dengan 
pembedahan yang diikuti dengan 
kemoterapi. Menurut Desen (2008) 
pasien dengan stadium Dukes B harus 
dilakukan operasi radikal tunas atau 
pembedahan. Pendekatan lain yang 
telah diuji untuk mengurangi faktor 
resiko kekambuhan dan kematian 
untuk stadium B bisa disertai dengan 
terapi adjuvan yaitu kemoterapi, hal ini 
terbukti mengurangi resiko yang lebih 
parah dalam jangka waktu 5 tahun 
Arkenau dalam (Muttaqin & Kumala, 
2011). 

Yang terpenting adalah 
menerapkan gaya hidup sehat dan 
deteksi dini terhadap segala macam 
penyakit khususnya kanker usus 
buntu, sehingga dapat mengurangi 
angka mortalitas dan morbiditas dari 
kanker usus besar. 

 
 

KETERBATASAN PENELITIAN 
1. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa catatan rekam medis 
sehingga peneliti tidak dapat melihat 
secara langsung pasien penderita 
kanker usus besar. Pada penelitian 
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sekunder peneliti hanya dapat 
menganalisis apa yang sudah terjadi 
dilapangan sehingga peneliti tidak bisa 
melakukan pengembangan dalam 
mendapatkan informasi lebih 
mendalam. 

2. Data pada penelitian ini diperoleh 
peneliti berdasarkan catatan dari 
petugas kesehatan dalam catatan 
rekam medik, sehingga peneliti sulit 
untuk menentukan kriteria inklusi 

3. Format penulisan yang bermacam-
macam dan tidak baku sehingga dapat 
mempersulit pengumpulan data. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  
1. Sampel peneitian  banyak  laki-laki,  

berumur antara 31-60 tahun, bekerja 
sebagai wiraswasta, riwayat penyakit 
banyak  pada  kanker usus,  stadium 
penyakit kanker usus sampel adalah 
B. 

2. Penatalaksanaan sebagian besar 
sampel dilakukan dengan 
pembedahan. 

 

Saran  
1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Lebih mempromosikan tentang 
deteksi dini kanker usus besar kepada 
masyarakat dengan tujuan untuk 
meminimalkan angka mortalitas dan 
morbiditas pada kasus kanker usus 
besar. 

 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk dapat 
melakukan penelitian yang lebih 
variatif, yaitu dengan sampel 
penelitian bukan dari rekap medis, 
namun langsung menemui pasien 
kanker usus besar, mengganti variable 
seperti kualitas hidup pasien kanker 
usus besar, tingkat depresi. 
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