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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Leukimia, kanker pada jaringan pembentuk darah, adalah bentuk 

kanker pada masa kanak-kanak yang paling sering ditemukan. Insidensi 

per tahunnya adalah 3 hingga 4 kasus per 100.000 anak-anak kulit putih 

yang berusia di bawah 15 tahun. Penyakit ini lebih sering terjadi pada anak 

laki-laki dibandingkan anak perempuan yang berusia di atas 1 tahun, dan 

awitan puncaknya terjadi antara usia 2 dan 6 tahun. Leukimia merupakan 

salah satu bentuk kanker yang memperlihatkan peningkatan angka 

keberhasilan hidup secara dramatis. Keberhasilan hidup tanpa penyakit 

untuk jangka waktu lama yang dijumpai akhir-akhir ini pada anak-anak 

yang menderita Leukimia Limfoid Akut mendekati angka 75%. (Wong, 

2009) 

Komplikasi dari pengobatan leukimia sendiri meliputi perawakan 

pendek, pengecilan otot, dan nekrosis dari tulang yang disebabkan oleh 

terapi steroid dengan dosis tinggi yang biasanya terjadi pada anak-anak, 

obesitas dan disfungsi gonad yang dihasilkan akibat efek neuroendokrin, 

potensi perubahan dalam perkembangan pubertas dan fungsi gonad, 

kardiomiopati, munculnya Leukimia kedua AML (Akut Mieloblastik 

Leukimia), disfungsi kandung kemih, kekebalan tubuh menurun, efek 
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psikososial yang terkait dengan penyakit kronis, serta kekambuhan 

kembali penyakit Leukimia Limfoblastik Akut (LLA) . (Burns, Catherine 

et al, 2007) 

Berdasarkan data National Cancer Institute pada tahun 2012 kasus 

Leukimia Limfoblastik Akut telah terjadi pada  47.150 orang. Leukimia 

adalah jenis kanker yang mempengaruhi sumsum tulang dan jaringan 

getah bening. Semua kanker bermula di sel, yang membuat darah dan 

jaringan lainnya. (WHO, 2012) 

Berdasarkan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), di Indonesia 

kanker menjadi penyebab kematian no.3 dengan kejadian 7,7 % dari 

seluruh penyebab kematian karena penyakit tidak menular. Sementara itu 

leukimia merupakan jenis kanker tertinggi pada anak di seluruh RS di 

Indonesia dengan proporsi sebesar 10,4 %. Selain itu, sejak tahun 2010 

pengendalian kanker nasional telah mengembangkan program kanker pada 

anak melalui upaya pengenalan tanda dan gejala yang dikembangkan di 

puskesmas dan pos pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu 

PTM) di masyarakat. (Depkes, 2013) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik RS Moewardi 

pada tahun 2012 ditemukan jumlah kasus Leukimia Limfoblastik Akut 

(LLA) sebanyak 307 kasus. Sedangkan jumlah kasus LLA yang terjadi 

pada tahun 2013 sampai dengan bulan April sebanyak 103 kasus. Di 

RSUD Moewardi mencatat kejadian LLA hingga saat ini terus bertambah 

di bangsal anak Melati II RSUD Moewardi.  
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Asuhan Keperawatan pada An. A dengan gangguan 

sistem hematologi: Leukimia Limfoblastik Akut di RS Moewardi ruang 

Melati II? 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

Memberikan pengalaman yang nyata kepada penulis untuk 

mengetahui cara perawatan dan penanganan pada pasien anak dengan 

masalah Leukimia Limfoblastik Akut dengan benar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari karya tulis ilmiah ini adalah penulis dapat: 

a. Melakukan pengkajian pada klien anak dengan masalah Leukimia 

Limfoblastik Akut. 

b. Menegakkan perumusan diagnosa keperawatan yang muncul pada 

klien anak dengan Leukimia Limfoblastik Akut. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada klien anak dengan 

Leukimia Limfoblastik Akut. 

d. Melakukan implementasi keperawatan pada klien anak dengan 

Leukimia Limfoblastik Akut. 

e. Melakukan evaluasi pada klien anak dengan Leukimia 

Limfoblastik Akut. 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Penulis 
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Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam mengkaji 

permasalahan tentang  Leukimia Limfoblastik Akut serta memberikan 

asuhan keperawatan pada klien anak dengan Leukimia Limfoblastik 

Akut. 

2. Bagi pasien dan keluarga. 

Memberikan support sosial kepada pasien, keluarga memahami 

tentang penyakit serta perawatan pada keluarga yang mengalami 

Leukimia Limfoblastik Akut. 

3. Bagi Institusi Akademik 

Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan atau acuan 

untuk penelitian lebih lanjut serta peningkatan mutu pendidikan di 

masa yang akan datang. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan mutu dan pelayanan 

kesehatan pada pasien anak dengan masalah Leukimia Limfoblastik 

Akut, agar derajat kesehatan pasien meningkat. 

5. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat memahami tentang penatalaksanaan dan perawatan 

klien anak dengan masalah leukimia limfoblastik akut. 

 


