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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Kanker Nasofaring 

a. Definisi 

Kanker adalah suatu penyakit pertumbuhan sel karena di 

dalam organ tubuh timbul dan berkembang biak sel-sel baru yang 

tumbuh abnormal, cepat, dan tidak terkendali dengan bentuk, sifat 

dan gerakan yang berbeda dari sel asalnya, serta merusak bentuk 

dan fungsi organ asalnya (Dalimartha, 2004). 

Kanker sering dikenal sebagai tumor, tetapi tidak semua 

tumor disebut kanker. Tumor merupakan satu sel liar yang berada 

dibagian tubuh dan terus membesar di lokasi yang tetap atau tidak 

menyebar ke bagian tubuh lain. Mengakibatkan terbentuknya 

benjolan di bagian tubuh tertentu dan jika tidak diobati dengan tepat 

sel tumor berubah menjadi kanker. Berbeda dengan sel tumor yang 

tidak menyebar kebagian tubuh lain, sel kanker akan terus 

membelah diri dengan cepat dan tidak terkontrol menyebabkan sel 

kanker sangat mudah menyebar ke beberapa bagian tubuh melalui 

pembuluh darah dan pembuluh getah bening (Aprianti, 2012). 

Kanker nasofaring adalah tumor ganas yang timbul di daerah 

nasofaring area di atas tenggorok dan dibelakang hidung (POI, 

2010). 
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a. Jenis 

Dapat ditemukan berbagai jenis tumor ganas di nasofaring, 

antara lain : 

1) Jenis karsinoma epidermoid 

Tumor yang berasal dari sel yang melapisi organ-organ internal 

biasanya timbul dari jaringan epitel kulit atau epidermis kulit dan 

kebanyakan berasal dari kelenjar sebasea atau kelenjar yang 

mengeluarkan minyak dari dalam kulit.  

2) Jenis adenokarsinoma  

Tumor yang berasal dari bagian dalam kulit seperti endodermis, 

eksodermis dan mesodermis. 

3) Jenis karsinoma adenoid kistik 

Benjolan kecil yang berkembang dibawah kulit pada batang 

leher wajah tumbuh lambat dan sering menyakitkan yang mudah 

digerakan, serta berbagai jenis sarkoma dan limfoma maligna 

(Soepardi et al, 1993). 
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b. Anatomi Nasofaring 

 Anatomi letak nasofaring dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Anatomi Nasofaring 

 
Sumber: http://www.cliffsnotes.com/study_guide/Structure-of-

theRespiratorySystem.topicArticleId-22032,articleId-
21997.html. Diakses : 05 November 2014. 

 

Nasofaring merupakan suatu ruangan yang dilapisi mukosa dan 

disebelah lateral dibatasi oleh lamina medialis processus pterygoidei, 

di superior oleh os sphenoideum, di anterior oleh choanae dan vomer 

tengah, di posterior oleh clivus dan di inferior oleh palatum molle. 

Tuba eustachii bermuara ke arah posterolateral dan dikelilingi oleh 

suatu struktur kartilago. Dibelakang tuba eustachii adalah lekuk-lekuk 

mukosa yang disebut sebagai fossae rosenmulleri. Adenoid (tonsilla 

pharyngealis) menggantung dari fassae tersebut dan dinding 

posterosuperior kubah nasofaring (Khoa dan Gady, 2012). 

Nasofaring merupakan rongga dengan dinding kaku yang 

berada pada atas, belakang dan lateral. Bagian depan berhubungan 
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dengan rongga hidung melalui koana sehingga sumbatan hidung 

merupakan gangguan yang sering timbul. Penyebaran tumor ke 

lateral akan menyumbat muara tuba Estachius dan akan 

mengganggu pendengaran serta menimbulkan cairan di telinga 

tengah. Metastasis jauh dapat terjadi di daerah kepala serta dapat 

menimbulkan ganggu pada saraf otak (Ballenger, 2010). 

c. Etiologi 

Etiologi karsinoma nasofaring sudah hampir dapat dipastikan 

bahwa faktor pencetus terbesarnya ialah suatu jenis virus yang 

disebut virus Epstein-Barr (Soepardi et al, 1993). Karena pada semua 

pasien nasofaring didapatkan titer anti-virus Epstein-Barr (EB) yang 

cukup tinggi. Titer ini lebih tinggi dari titer orang sehat, pasien tumor 

ganas leher dan kepala lainnya dan tumor organ tubuh lainnya, 

bahkan pada kelainan nasofaring yang lain sekalipun (Soepardi et al, 

2012). 

Selain dari itu terdapat juga faktor predisposisi yang 

mempengaruhi pertumbuhan tumor ganas ini, seperti : 

1) Faktor ras. 

 Banyak ditemukan pada ras Mongoloid, terutama di daerah 

Cina bagian selatan berdasarkan hasil pengamatan cara 

memasak tradisional sering dilakukan dalam ruang tertutup dan 

dengan menggunakan kayu bakar (Soepardi et al, 1993). 

2) Faktor genetik. 

 Tumor ini atau tumor pada organ lainnya ditemukan pada 

beberapa generasi dari suatu keluarga (Soepardi et al, 1993). 
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3) Faktor sosial ekonomi. 

 Faktor yang mempengaruhi ialah keadaan gizi, polusi dan 

lain-lain (Soepardi et al, 1993). 

4) Faktor kebudayaan. 

 Kebiasaan hidup dari pasien, cara memasak makanan 

serta pemakaian berbagai macam bumbu masak mempengaruhi 

tumbuhnya tumor ini dan kebiasaan makan makanan terlalu 

panas. Terdapat hubungan antara kadar nikel dalam air minum 

dan makanan dengan mortalitas karsinoma nasofaring (Soepardi 

et al, 2012). Beberapa penelitian juga menyebutkan hubungan 

antara kanker nasofaring dengan kebiasaan memakan ikan asin 

secara terus menerus dimulai dari masa kanak-kanak. Konsumsi 

ikan asin meningkatkan risiko 1,7 sampai 7,5 kali lebih tinggi  

dibanding yang tidak mengkonsumsi ikan asin (Ondrey dan 

Wright, 2003 cit Ariwibowo, 2013). Ikan asin dan makanan yang 

diawetkan menggunakan larutan garam akan mengubah senyawa 

yang terkandung dalam ikan yakni senyawa nitrat menjadi 

senyawa nitrosamin. Tubuh mengkonsumsi makanan tinggi 

garam dapat menurunkan kadar keasaman lambung, sehingga 

dapat memicu perubahan nitrat pada ikan asin atau makanan 

yang mengandung tinggi garam menjadi nitrit dan nitrosamin 

yang bersifat karsinogenik pemicu kanker (Barasi, 2007). 

Rendahnya kadar vitamin C sewaktu muda dan kekurangan 

vitamin A dapat merubah nitrat menjadi nitrit dan senyawa 
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nitrosamin menjadi zat karsinogen pemicu kanker (Ballenger, 

2010).     

5) Letak geografis. 

 Terdapat banyak di Asia Selatan, Afrika Utara, Eskimo 

karena penduduknya sering mengonsumsi makanan yang 

diawetkan (daging dan ikan) terutama pada musim dingin 

menyebabkan tingginya kejadian kanker nasofaring (Soepardi et 

al, 2012). 

6) Jenis kelamin 

 Tumor ini lebih sering ditemukan pada laki-laki dari pada 

perempuan disebabkan kemungkinan ada hubungannya dengan 

faktor kebiasaan hidup laki-laki seperti merokok, bekerja pada 

industri kimia cenderung lebih sering menghirup uap kimia dan 

lain-lain (Soepardi et al, 2012). 

7) Faktor lingkungan 

 Faktor yang berpengaruh adalah iritasi oleh bahan kimia, 

asap sejenis kayu tertentu yang dihasilkan dari memasak 

menggunakan kayu bakar, terutama apabila pembakaran kayu 

tersebut tidak sempurna dapat menyebarkan partikel-partikel 

besar (5-10 mikrometer) yang dalam segi kesehatan dapat 

tersangkut di hidung dan nasofaring, kemudian tertelan. Jika 

pembersihan tidak sempurna karena ada penyakit hidung, maka 

partikel ini akan menetap lebih lama di daerah nasofaring dan 

dapat merangsang tumbuhnya tumor (Ballenger, 2010). 
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8) Radang kronis daerah nasofaring 

 Dianggap dengan adanya peradangan, mukosa nasofaring 

menjadi lebih rentan terhadap karsinogen lingkungan (Iskandar et 

al, 1989). 

d. Klasifikasi 

Menentukan stadium dipakai sistem TMN (sistem tumor-

kelenjar-metastasis) menurut American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) / UICC (Union Internationale Contre Cancer) (2010), Edisi 7, 

untuk Kanker Nasofaring dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. 
Klasifikasi stadium TNM (sistem tumor-kelnjar-metastasis) American 

Joint Committee on Cancer (AJCC) 2010, Edisi 7 untuk Kanker 
Nasofaring dalam Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI) 2010 

 
Keadaan Tumor 

Primer (T) 
Batasan 

Tx Tumor primer    tidak dapat dinilai 
T0 Tidak terdapat tumor primer. 
Tis Karsinoma in situ. 
T1 Tumor terbatas pada nasofaring atau meluas ke orofaring 

dan/atau kavitas nasal, tanpa ekstensi parafaringeal. 
T2 Tumor meluas ke parafaringeal. 
T3 Tumor masuk ke struktur tulang pada dasar tengkorak 

dan/atau sinus paranasal. 
T4  Tumor dengan perluasan intrakranial, hipofaring, orbita, atau 

infratemporal fossa. 
Kelenjar Getah 

Bening Regional 
(N) 

Batasan 

Nx Kelenjar getah bening regional tidak dapat dinilai. 
N0 Tidak terdapat metastasis ke kelenjar getah bening regional. 
N1 Metastasis unilateral di kelenjar getah bening servikal, 6cm 

atau kurang di atas fosa suprakavikula, atau keterlibatan 
kelenjar getah bening retrofaringeal bilateral atau unilateral, < 
6 cm pada dimensi terbesarnya.  

N2 Metastasis bilateral di kelenjar getah bening, 6 cm atau kurang 
dalam dimensi terbesar diatas fosa suprakalvikula 

N3 Metastasis di kelenjar getah bening, ukuran > 6 cm. 
N3a Ukuran > 6 cm 
N3b Perluasan ke fosa supraklavikula 

Metastasis Jauh 
(M) 

Batasan 

Mx Metastasis jauh tidak dapat dinilai 
M0 Tidak terdapat metastasis jauh 
M1 Metastasis jauh. 

Sumber : Perhimpunan Onkologi Indonesia. Edisi 1, 2010. 
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Berdasarkan TNM (sitem tumor-kelenjar-metastasis) tersebut, 

stadium penyakit dapat dikelompokkan berdasarkan American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) 2010 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. 
Tabel stadium Karsinoma Nasofaring 

 
Stadium Keadaan 

Tumor Primer 
Kelenjar Getah 

Bening 
Regional 

Metastasis 
Tumor 

Stadium 0 Tis N0 M0 
Stadium I T1 N0 M0 
Stadium II T1 N1 M0 
 T2 N0 M0 
 T2 N1  M0 
Stadium III T1 N2 M0 
 T2  N2 M0 
 T3 

T3 
T3 

N0 
N1 
N2 

M0 
M0 
M0 

Stadium IVA T4 
T4 
T4 

N0  
N1 
N2 

M0 
M0 
M0 

Stadium IVB Semua T N3 M0 
Stadium IVC Semua T Semua N M1 

Sumber : Perhimpunan Onkologi Indonesia. Edisi 1, 2010. 
 

Keterangan : 

1. Sadium 0 = Tumor terbatas di nasofaring, tidak ada 

pembesaran, tidak ada metastasis jauh. 

1) Stadium II = Tumor terbatas di nasofaring, metastasis kelenjar 

getah bening unilateral, dengan ukuran terbesar kurang atau 

sama dengan 6 cm, diatas fossa supraklavikula, tidak ada 

metastasis jauh. Terjadi perluasan tumor ke rongga hidung 

tanpa perluasan ke parafaring, metastasis kelenjar getah 

bening unilateral. Disertai perluasan ke parafaring, tidak ada 

pembesaran dan metastasis kelenjar getah bening unilateral, 
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dengan ukuran terbesar kurang atau sama dengan 6 cm, diatas 

fossa supraklavikula, tidak ada metastasis jauh. 

2. Stadium III = Tumor terbatas di nasofaring, metastasis kelenjar 

getah bening bilateral, dengan ukuran terbesar kurang atau 

sama dengan 6 cm, diatas fossa supraklavikula, dan tidak ada 

metastasis jauh. 

3. Stadium IVA = Tumor dengan perluasan intrakranial dan / atau 

terdapat keterlibatan saraf kranial, fossa infratemporal, 

hipofaring, orbita atau ruang mastikator. Tidak ada pembesaran 

dan metastasis kelenjar getah bening unilateral serta metastasis 

kelenjar getah bening bilateral, dengan ukuran terbesar kurang 

atau sama dengan 6 cm, diatas fossa supraklavikula. Tidak ada 

metastasis jauh. 

4. Stadium IVB = Tumor primer, tidak tampak tumor, tumor 

terbatas di nasofaring, tumor meluas ke jaringan lunak, 

perluasan tumor ke orofaring dan / atau rongga hidung tanpa 

perluasan ke parafaring, disertai perluasan ke parafaring, tumor 

menginvasi struktur tulang dan / atau sinus paranasal, tumor 

dengan perluasan intrakranial dan / atau terdapat keterlibatan 

saraf kranial, fossa infratemporal, hipofaring, orbita atau ruang 

mastikator. Metastasis kelenjar getah bening bilateral dengan 

ukuran lebih besar dari 6 cm, atau terletak di dalam fossa 

supraklavikula. Tidak ada pembesaran. 

5. Stadium IVC = Tumor primer, tidak tampak tumor, tumor 

terbatas di nasofaring, tumor meluas ke jaringan lunak, 
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perluasan tumor ke rongga hidung tanpa perluasan ke 

parafaring. Bisa jadi disertai perluasan ke parafaring, tumor 

menginvasi struktur tulang dan atau sinus paranasal, tumor 

dengan perluasan intrakranial dan atau terdapat keterlibatan 

saraf kranial, fossa infratemporal, hipofaring, orbita atau ruang 

mastikator. Selain itu dapat juga pembesaran kelenjar getah 

bening regional, pembesaran kelenjar getah bening tidak dapat 

dinilai, tidak ada pembesaran, metastasi kelenjar getah bening 

unilateral, dengan ukuran terbesar kurang atau sama dengan 6 

cm, diatas fossa supraklavikula, metastasis kelenjar getah 

bening bilateral, dengan ukuran terbesar kurang atau sama 

dengan 6 cm, diatas fossa supraklavikula, Metastasis kelenjar 

getah bening bilateral dengan ukuran lebih besar dari 6 cm, atau 

terletak di dalam fossa supraklavikula, ukuran lebih dari 6 cm, di 

dalam supraklavikula, dan terdapat metastasis jauh. 

(Soepardi et al, 2012).  

e. Gejala dan Tanda 

 Gejala dan tanda kanker nasofaring dapat dibagi dalam 4 

kelompok yaitu : 

1) Gejala nasofaring dapat berupa epistaksis ringan atau sumbatan 

hidung dan pilek (Soepardi et al, 2012). Gejala sumbatan hidung 

yang didahului oleh epitaksis yang berulang. Pada keadaan lanjut 

tumor masuk ke dalam rongga hidung dan sinus paranasal 

(Soepardi et al, 1993). 
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2) Gangguan pada telinga merupakan gejala dini yang timbul karena 

tempat asal tumor. Gangguan dapat berupa tinitus, rasa penuh di 

telinga, berdengung sampai rasa nyeri di telinga (Soepardi et al, 

2012). 

3) Gangguan penglihatan sehingga penglihatan menjadi diplopia 

(penglihatan ganda) (Soepardi et al, 2012). Gejala dimata terjadi 

karena tumor berinfiltrasi ke rongga tengkorak, dan yang pertama 

terkena ialah saraf otak ke 3, 4 dan 6, yaitu yang mempersarafi 

otot-otot mata, sehingga menimbulkan gejala diplopia. Gejala 

yang lebih lanjut ialah gejala neurologik, karena infiltrasi tumor ke 

intrakranial melalui foramen laserum, dapat mengenai saraf otak 

ke 3, sehingga mengenai saraf otak ke 9, 10, 11 dan 12, dan bila 

keadaan ini terjadi prognosisnya buruk (Soepardi et al, 1993). 

4) Metastasis ke kelenjar leher dalam bentuk benjolan di leher. 

(Soepardi et al, 2012). 

f. Penatalaksanaan 

 Penatalaksanaan metode pengobatan pada penderita kanker 

nasofaring dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. 
Penatalaksanaan Metode Pengobatan Pada Kanker Nasofaring 

 
Stadium Penatalaksanaan 

Stadium I Radioterapi 
Stadium II & III Kemoradiasi  
Stadium IV dengan N < 6 cm Kemoradiasi  
Stadium IV dengan N > 6 cm Kemoterapi dosis penuh dilanjutkan 

dengan kemoradiasi  
Sumber : Soepardi et al, 2012. 
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g. Pemilihan Terapi Kanker 

Memilih obat kanker tidaklah mudah, banyak faktor yang perlu 

diperhatikan yakni jenis kanker, kemosensitivitas atau resisten, 

populasi sel kanker, persentasi sel kanker yang terbunuh, siklus 

pertumbuhan kanker, imunitas tubuh dan efek samping terapi yang 

diberikan (Sukardja, 2000). 

Terapi medik yang dapat digunakan untuk mengobati 

karsinoma nasofaring ialah : 

1) Radioterapi 

 Terapi radiasi adalah mengobati penyakit dengan 

menggunakan gelombang atau partikel energi radiasi tinggi yang 

dapat menembus jaringan untuk menghancurkan sel kanker 

(Kelvin dan Tyson, 2011). Radio terapi masih memegang peranan 

terpenting dalam pengobatan karsinoma nasofaring (Soejipto cit 

Iskandar et al, 1989). Radioterapi merupakan pengobatan utama, 

sedangkan pengobatan tambahan yang diberikan dapat berupa 

diseksi leher, pemberian tetra siklin, faktor transfer, interferon, 

kemoterapi, seroterapi, vaksin dan anti virus (Soepardi et al, 

2012). 

 Dosis yang diberikan 200 rad / hari sampai mencapai 

6000-6600 rad untuk tumor primer, untuk kelenjar leher yang 

membesar diberikan 6000 rad. Jika tidak ada pembesaran 

diberikan juga radiasi elektif sebesar 4000 rad (Soejipto cit 

Iskandar et al, 1989).  
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 Kesulitan-kesulitan yang dihubungkan dengan pemberian 

terapi radiasi dapat dibagi menjadi komplikasi dini dan lanjut. 

Kompilikasi dini dan lanjut tersebut dapat berupa mukositis 

dengan disertai rasa tidak enak pada faring, hilangnya nafsu 

makan (anoreksia), nausea (mual) dan membran mukosa yang 

kering (Adams, 1994). 

2) Kemoterapi 

 Kemoterapi merupakan pengobatan kanker dengan obat-

obatan. Kemoterapi dapat menjalar melalui tubuh dan dapat 

membunuh sel kanker dimanapun di dalam tubuh. Kemoterapi 

juga dapat merusak sel normal dan sehat, terutama sel sehat 

dalam lapisan mulut dan sistem gastrointestinal, sumsung tulang 

serta kantung rambut (Kelvin dan Tyson, 2011). 

3) Terapi kombinasi 

 Merupakan terapi kombinasi dari beberapa terapi. Seperti 

kombinasi antara kemo-radioterapi dengan motomycin C dan 5-

fluorouracil memberikan hasil yang cukup memuaskan dan 

memperlihatkan hasil yang memberi harapan kesembuhan total 

pasien karsinoma nasofaring (Soetjipto cit Iskandar et al, 1989). 

4) Operasi  

 Tindakan operasi berupa diseksi leher radikal, dilakukan 

jika masih ada sisa kelenjar pasca radiasi atau adanya 

kekambuhan kelenjar, dengan syarat bahwa tumor primer sudah 

dinyatakan bersih (Soetjipto cit Iskandar et al, 1989). 
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Operasi tumor induk sisa (residu) atau kambuh (residif) 

diindikasikan, tetapi sering timbul komplikasi yang berat akibat 

operasi (Soeperdi et al, 2012). 

h. Penatalaksanaan Diet Pada Pasien Kanker Nasofaring 

1) Jenis Diet 

Diet yang diberikan bagi penderita kanker adalah Diet Tinggi 

Kalori Tinggi Protein (TKTP) (Almatsier, 2004). Pada pasien 

kanker nasofaring selama pengobatan, seringkali kehilangan 

nafsu makan, mual, muntah, diare, pembengkakan pada mulut, 

kesulitan menelan dan lain sebagainya yang menyebabkan pasien 

perlu asupan makanan tinggi kalori dan tinggi protein untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh penderita dan mengurangi efek 

yang lebih parah dari pengobatan kanker (Moore, 2002). 

2) Tujuan Diet 

Tujuan diet penyakit kanker adalah untuk mencapai dan 

mempertahankan status gizi optimal dengan cara : 

a) Memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan keadaan 

penyakit serta daya terima pasien. 

b) Mencegah atau menghambat penurunan berat badan secara 

berlebihan. 

c) Mengurangi rasa mual, muntah dan diare. 

d) Mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap 

makanan oleh pasien dan keluarganya. 
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3) Syarat Diet 

Syarat-syarat diet penyakit kanker adalah sebagai berikut :  

a) Energi tinggi, yaitu 36 Kcal/kg BB untuk laki-laki dan 32 

Kcal/kg BB untuk perempuan. Apabila pasien dalam keadaan 

gizi kurang, maka kebutuhan energi menjadi 40 Kcal/kg BB 

untuk laki-laki dan 36 Kcal/kg BB untuk perempuan. 

b) Protein tinggi yaitu 1-1,5 g/kg BB. 

c) Lemak sedang, yaitu 15-20% dari kebutuhan energi total. 

d) Karbohidrat cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total. 

e) Vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin A, B kompleks, C 

dan E. Bila perlu ditambah dalam bentuk suplemen. 

f) Rendah iodium bila sedang menjalani medikasi radioaktif 

internal. 

g) Bila imunitas menurun (leukosit < 10 ul) atau pasien akan 

menjalani kemoterapi agresif, pasien harus mendapat 

makanan yang steril. 

h) Porsi makan diberikan dalam porsi kecil dan sering. 

(Almatsier, 2004). 

2. Kemoterapi 

a. Definisi 

Kemoterapi merupakan pengobatan dengan obat-obatan yang 

menghancurkan sel kanker atau menghentikan perkembangannya 

(Kelvin dan Tyson, 2011). Kemoterapi juga dapat didefinisikan 

sebagai terapi untuk membunuh sel-sel kanker dengan obat-obat 

anti-kanker yang disebut sitostatika (Sukardja, 2000). 
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Secara umum kemoterapi diberikan hanya sesudah kegagalan 

terapi radiasi dan / atau pembedahan, dalam mengatasi tumor kepala 

dan leher. Pada beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian telah 

dilakukan mengenai berbagai macam variasi kombinasi obat-obatan 

yang digunakan, tidak hanya pada kekambuhan dan penyakit lanjut, 

tetapi juga sebagai terapi pertama untuk tumor-tumor kepala dan 

leher. Kemoterapi telah muncul sebagai terapi tambahan penting 

setelah pembedahan atau terapi radiasi (Ballenger, 2010). 

Kemoterapi sebagai terapi tambahan pada karsinoma 

nasofaring ternyata dapat meningkatkan hasil terapi. Terutama 

dberikan pada stadium lanjut atau pada keadaan kambuh (Soetjipto 

cit Iskandar et al, 1989).  

Menurut Perhimpunanan Onkologi Indonesia (2010) 

Kemoterapi terdiri dari 4 cara pemberian yaitu : 

1) Kemoradiasi : kombinasi kemoterapi dan radiasi 

2) Kemoterapi adjuvan : kemoterapi setelah kemoradiasi/radiasi 

3) Neoadjuvan kemoterapi : kemoterapi sebelum kemoradiasi 

4) Kemoterapi primer : kemoterapi sebagai pengobatan 

utama, pada kanker nasofaring (KNF) 

statdium IVC. 

Bahan-bahan kemoterapeutik yang digunakan pada 

pengobatan kemoterapi dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. 
Bahan-Bahan Kemoterapeutik 

 
BAHAN EFEK PENGGUNAAN EFEK 

MERUGIKAN 
Cisplatin 
(sisdiaminedikl
oroplatinum) 

Hubungan 
silang = 
sensitisasi 
DNA 

Karsinoma sel 
skuamosa;sarkoma 

Nause;nefrotoksik,o
totoksik 

Metotreksat  Inhibisi 
kompetitif 
asam folat 
reduktase 
(inhibitor 
asam folat) 

Karsinoma sel 
skuamosa;sarkoma 
osteogenik 

Stomatiti; 
leukopenia;anemia;
trombositopenia 

Bleomisin 
sulfat 

Menghamb
at sintesa 
DNA 

Karsinoma sel 
skuamosa 

Fibrosis paru-paru 

Fluorourasil Menghamb
at sintesa 
DNA 

Karsinoma sel 
skuamosa di 
kombinasi dengan 
cisplatin 

Stomatitis; 
leukopenia;muntah 

Adriamycin 
(doksorubisin 
hidroklorid) 

Menghamb
at sintesa 
asam 
nukleat 

Histiositoma fibrosa 
ganas; sarkoma. 

Toksisitas bahan 
lain yang potensial; 
mikosupresif;kardio
toksik. 

Sumber : Adams, 1994. 
 

Beberapa sitostatika (obat kemoterapi) yang mendapat 

rekomendasi dari FDA (Amerika) untuk digunakan sebagai terapi 

keganasan didaerah kepala dan leher yaitu Cisplatin, Carboplatin, 

Methotrexate, 5-fluorouracil, Bleomycin, Hydroxyurea, Doxorubicin, 

Cyclophosphamide, Doxetaxel, Mitomycin-C, Vincristine dan 

Paclitaxel. Akhir-akhir ini dilaporkan penggunaan Gemcitabine untuk 

keganasan didaerah kepala dan leher (Sukardja, 2000). 

b. Tujuan Kemoterapi 

Tujuan terapi umum dari terapi kanker itu sendiri ialah : 

1) Terapi kuratif (Penyembuhan) yakni tindakan untuk 

menyembuhkan penderita yaitu membebaskan penderita dari 

kanker untuk selama-lamanya. 



 
 

24 
 

2) Terapi paliatif (Meringankan) yakni semua tindakan aktif guna 

meringankan beban penderita kanker terutama bagi yang tidak 

mungkin disembuhkan lagi. 

(Sukardja, 2000). 

c. Pengaruh Kemoterapi 

Pengaruh atau efek samping kemoterapi tergantung pada 

preparat yang diberikan seperti : 

1) Mual, muntah merupakan efek dini yang ditimbulkan akibat efek 

kemoterapi. 

2) Perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit 

3) Anoreksia 

4) Perubahan pengecapan (egeusia = tidak ada cita rasa; 

hipogeusia = terdapar sedikit cita rasa; disgeusia = terdapat 

perubahan cita rasa). 

5) Diare 

6) Konstipasi. 

(Wilkes, 2000). 

Kemoterapi tidak hanya dapat menghambat pertumbuhn sel 

kanker dan menghancurkan sel kanker akan tetapi kemoterapi juga 

dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel normal yang sedang 

mengalami pembelahan, seperti pada sumsum tulang yang 

memproduksi sel-sel darah dan sel-sel dinding saluran pencernaan 

mulai dari mulut sampai dengan anus. Oleh karena itu pengobatan 

dengan menggunakan kemoterapi dapat memberikan efek samping 

berupa kurang darah dan berbagai gangguan pada saluran 
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pencernaan yang dapat mempengaruhi asupan makan dan dapat 

mempengaruhi status gizi secara tidak langsung (Uripi, 2002). 

Kemoterapi memberikan efek samping yang dapat timbul 

selama atau segera setelah pengobatan dan hilang sepenuhnya 

setelah pengobatan selesai. Efek samping akut atau awal hilang 

sepenuhnya setelah pengobatan selesai seperti jumlah sel darah, 

rasa mual, muntah. Efek samping jangka panjang dapat berlangsung 

selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah pengobatan 

seperti kerusakan syaraf atau kelelahan. Efek samping lanjutan 

mungkin tidak terlihat selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun 

setelah pengobatan seperti kemandulan, gangguan hati atau paru, 

atau katarak efek jenis ini jarang terjadi akan tetapi efek ini bersifat 

permanen (Kelvin dan Tyson, 2011). 

Menurut Skeel (1987) dalam Iskandar et al (1989) Efek 

samping kemoterapi dapat dipengaruhi oleh : 

1) Masing-masing agen atau bahan kemoterapeutik memiliki 

toksisitas yang spesifik terhadap organ tubuh tertentu (dapat 

dilihat pada Tabel 4). 

2) Dosis. 

3) Jadwal pemberian. 

4) Cara pemberian (peroral, infus, suntikan, maupun salep pada 

kanker kulit). 

5) Faktor individual pasien yang memiliki kecenderungan efek 

toksisitas pada organ tertentu. 
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3. Asupan Makan 

a. Definisi 

Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-

zat gizi dan unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi 

oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan kedalam tubuh. Makanan 

sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan semua zat 

gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh (Almatsier, 2004). 

Pemberian makanan di rumah berfungsi untuk 

mempertahankan status gizi pasien dan mencegah permasalahan 

lain timbul seperti diare akibat intoleransi terhadap makanan 

tertentu, meningkatkan atau mempertahankan daya tahan tubuh 

dalam menghadapi penyakit khususnya infeksi dan membantu 

kesembuhan pasien dari penyakit dengan memperbaiki jaringan 

yang rusak (Hartono, 2006). 

Tingkat kecukupan zat gizi dikategorikan menjadi dua dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. 
Tingkat Kecukupan Zat Gizi 

 
Kecukupan energi, protein, lemak & karbohidrat Kategori 
<70% Defisit berat 
70-79% Defisit tingkat sedang 
80-89% Defisit tingkat ringan 
90-119% Normal  
≥120 Kelebihan  
Kecukupan vitamin & mineral  
≥65%(≥2/3 kebutuhan) Cukup  
<65%(<2/3 kebutuhan) Kurang  
Sumber : Hardinsyah, 2004 
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b. Faktor yang Mempengaruhi Asupan Makan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan makan 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Nafsu makan 

 Pada saat sakit sering sekali terjadi anoreksia atau 

menurunnya bahkan kehilangan nafsu makan. Gejala ini dapat 

timbul berkaitan dengan penyakit yang diderita, pengobatan dan 

juga dapat berhubungan dengan stress emosional. Perubahan 

pengecapan juga dapat mempengaruhi nafsu makan, biasanya 

terjadi karena pengaruh obat-obatan yang menyebabkan lidah 

merasa pahit (Wilkes, 2000). 

Faktor–faktor yang mempengaruhi makan nafsu ialah sebagai 

berikut : 

a) Sitokin-sitokin yang disekresikan oleh sistem imunitas tubuh 

yang mendapatkan kemoterapi dalam melawan kanker. 

Sitokin-sitokin tersebut ialah Tumor Necrosis Faktor (TFN), 

Interleukin (IL-1), interferon (IFN), dan leukimia Inhibitor 

Faktor. Sitokin-sitokin yang disekresikan tersebut dapat 

menimbulkan efek samping diantaranya ialah kehilangan 

nafsu makan (anoreksia), mual dan muntah (Harjodisastro et 

al, 2006). 

b) Senyawa yang dihasilkan dari sel kanker yakni serotin dan 

bombensin yang dapat mempengaruhi kemoreseptor otak 

sehingga penderita kanker kehilangan nafsu makan 

(anoreksia) (Langstein dan Norton, 1991 cit  Wilkes,  2000). 
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c) Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengobatan kanker, salah 

satunya pengobatan dengan metode kemoterapi. Kemoterapi 

tidak hanya menghancurkan sel-sel kanker, sel-sel normal 

dan sehat ikut rusak oleh obat kemoterapi tersebut terutama 

sel-sel sehat yang berada pada mulut dan sistem 

gastrointestinal sehingga dapat berpengaruh terhadap nafsu 

makan penderita (Wilkes, 2000). 

2) Kemampuan menelan 

 Pada keadaan sakit sering terjadi disfagia (kesulitan 

menelan). Kesulitan menelan tersebut dapat terjadi akibat 

obstruksi mekanis atau akibat nyeri dalam rongga mulut atau 

faring dapat mempengaruhi status gizi, karena takut tersedak 

dan takut merasakan nyeri dapat membuat pasien menolak 

makanan (Wilkes, 2000). 

3) Faktor psikologi 

 Perawatan di rumah sakit membuat orang sakit harus 

menjalani kehidupan yang berbeda dengan dijalani setiap hari 

dirumah. Makanan yang dimakan, bagaimana makanan 

disajikan, kebiasaan makan yang sangat berbeda dengan 

kebiasaan hidup penderita dirumah. Kehadiran orang-orang yang 

masih asing seperti dokter, perawat dan petugas kesehatan 

menghampiri setiap waktu, rasa tidak senang, rasa takut karena 

sakit, ketidak bebasan bergerak karena penyakit dapat 

menimbulkan rasa putus asa. Manifestasi rasa putus asa 

tersebut sering berupa kehilangan nafsu makan (Moehyi, 1995). 
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4) Faktor sosial budaya 

 Pasien yang dirawat di rumah sakit berasal dari kelompok 

masyarakat yang berbeda-beda, baik dari adat istiadat, 

kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut bahkan pandangan hidup. 

Keseluruhan faktor ini akan membentuk tingkat budaya manusia 

dalam hal makanan. Orang sakit yang memiliki kebiasaan makan 

bersama dengan anggota keluarga, harus makan sendiri selama 

dirumah sakit. Hal ini dapat membuat orang sakit tersebut 

merasakan bahwa benar-benar sakit sehingga dapat 

mempengaruhi nafsu makannya (Moehyi, 1995). 

5) Keadaan jasmani orang sakit 

 Keadaan jasmani orang sakit merupakan hal yang perlu 

diperhatikan karena akan menentukan bentuk atau konsistensi 

diet yang diberikan (Moehyi, 1995). 

6) Keadaan gizi orang sakit 

 Beberapa penyakit tertentu dapat menyebabkan keadaan 

gizi menjadi buruk. Seperti pada penderita kanker cenderung 

memiliki berat badan kurang yang disebabkan oleh penyakit 

kanker itu sendiri maupun asupan makan yang kurang (defisit). 

Pada pasien kanker juga mengalami keseimbangan kalori negatif 

karena kurangnya asupan makanan, meningkatnya kebutuhan 

kalori atau kedua-duanya. Faktor yang berperan untuk 

keseimbangan kalori negative pada pasien kanker adalah 

berkurangnya masukan kalori (Wiliam cit Ballenger, 2010). 
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c. Metode Pengukuran Asupan Makan 

1) Metode recall 24 Jam 

 Metode recall 24 jam ialah metode wawancara dimana 

pewawancara menanyakan langsung apa saja yang telah 

dikonsumsi oleh responden selama 3 x 24 jam tanpa berturut-

turut akan menghasilkan gambaran asupan zat gizi yang lebih 

optimal dan memberikan variasi yang lebih  besar tentang intake 

harian individu (Supariasa, 2002). 

 Prinsip metode recall 24 jam, dilakukan dengan mencatat 

jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 

24 jam yang lalu. Dalam periode ini, responden, ibu, atau 

pengasuh (bila anak masih kecil) disuruh menceritakan semua 

yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu (kemarin). 

Langkah-langkah pelaksanaan recall 24 jam adalah : 

a) Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan 

mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi 

responden dalam Ukuran Rumah Tangga (URT) selama 

kurun waktu 24 jam yang lalu. 

b) Petugas melakukan konversi dari URT ke dalam ukuran berat 

(gram) 

c) Menganalisa bahan makanan ke dalam zat gizi dengan 

menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) 

d) Membandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

(Supariasa, 2002). 
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2) Metode taksiran visual comstock 

 Prinsip dari metode Taksiran Visual Comstock ialah para 

estimator (para penaksir) menaksir secara visual banyaknya sisa 

makanan yang ada untuk setiap jenis hidangan. Hasil estimasi 

tersebut bisa dalam bentuk berat makanan yang dinyatakan 

dalam gram atau dalam skor bila menggunakan skala 

pengukuran (Murwani, 2001). 

 Dalam melakukan taksiran visual, para estimator menaksir 

secara visual sisa makanan yang masih tersisa diwadah tempat 

makan untuk tiap jenis makanan dengan menggunakan skala 

yang mempunyai skor tertentu. Skala pengukuran yang 

digunakan oleh metode Taksiran Visual menggunakan skala 

pengukuran yang dikembangkan oleh Comstock dengan 

menggunakan skala 6 point, dengan kriteria yang dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. 
Skala Comstock 

 
SKALA KETERANGAN 
Skala 0 Tidak ada sisa makanan atau bila makanan yang disajikan 

dikonsumsi seluruhnya (habis). 
Skala 1 Terdapat sisa seperempat ( ¼ ) atau bila makanan yang 

disajikan dikonsumsi sebanyak 75%. 
Skala 2 Terdapat sisa setengah (1/2) atau bila makanan yang 

disajikan dikonsumsi sebanyak 50%. 
Skala 3 Terdapat sisa tiga perempat (3/4) atau bila makanan yang 

disajikan dikonsumsi sebanyak 25%. 
Skala 4 Terdapat banyak sisa atau bila makanan yang disajikan 

dikonsumsi sebanyak 5%. 
Skala 5 Terdapat sisa makanan penuh atau bila makanan yang 

disajikan tidak ada yang dikonsumsi. 
Sumber : Murwani, 2011. 
 

Hasil pengukuran dengan skala comstock tersebut untuk 

memperkirakan berat sisa makanan yang sesungguhnya, 
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kemudian dikonversikan kedalam persen (%) dan dikalikan 

dengan berat awal makanan maka akan diperoleh hasil berat 

(gram) makanan yang telah dikonsumsi. Maka dari hasil yang 

diperoleh tersebut barulah dapat dihitung kandungan nilai gizi 

yang telah dikonsumsi. 

Metode comstock ini, memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari metode comstock ini ialah hanya memerlukan 

waktu yang singkat, tidak memerlukan alat yang banyak dan 

rumit, menghemat biaya dan dapat mengetahui sisa makanan 

berdasarkan jenisnya. Sedangkan kekurangannya ialah penaksir 

(estimator) harus terlatih, teliti, terampil, memerlukan 

kemampuan dalam menaksir.  

(Murwani, 2001). 

4. Status Gizi 

a. Definisi 

Menurut Almatsier (2004), status gizi merupakan keadaan 

tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan berbagai 

zat gizi. Status gizi juga dapat didefinisikan sebagai berikut yaitu 

keadaan kesehatan individu-individu atau kelompok yang ditentukan 

oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat gizi lain yang 

diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur 

secara antropometri (Suhardjo, 2003). 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi 

1) Faktor langsung  

a) Infeksi 

Scrimshaw et al (1959) dalam Supariasa (2002) 

menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara 

infeksi (bakteri, virus dan parasit) dengan kejadian malnutrisi. 

Ditekankan bahwa ada interaksi yang sinergis antara 

malnutrisi dengan penyakit infeksi. Serta infeksi akan 

mempengaruhi status gizi dan mempercepat malnutrisi. 

Infeksi dan demam dapat menyebabkan merosotnya 

nafsu makan karena menimbulkan kesulitan menelan dan 

mencerna makanan. Antara status gizi kurang dan penyakit 

infeksi terdapat interaksi bolak-balik. Interaksi ini 

menimbulkan gizi kurang melalui mekanismenya (Suhardjo, 

2002). 

Pada pasien yang menderita kanker dapat kehilangan 

berat badan, hal tersebut dapat terjadi karena keseimbangan 

kalori yang negatif atau karena pemecahan nutrien oleh 

jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi sel 

tumor (Wiliam cit Ballenger, 2010). 

b) Konsumsi pangan 

Konsumsi pangan adalah jumlah dan jenis pangan 

yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada 

waktu tertentu. Konsumsi pangan bertujuan untuk memenuhi 
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kebutuhan individu secara biologis, psikologis maupun sosial 

(Khomsan, 2004). 

Pengukuran konsumsi makanan sangat penting untuk 

mengetahui makanan yang dimakan oleh masyarakat hal 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur status gizi dan 

menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi 

(Supariasa, 2002). 

2) Faktor tidak langsung 

 Menurut Supariasa (2002) faktor-faktor yang secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi status gizi adalah sebagai 

berikut: 

a) Tingkat pendapatan 

Gizi kurang dapat terjadi karena rendahnya 

penghasilan. Rendahnya pendapatan merupakan penyebab 

ketidakmampuan dalam membeli pangan dalam jumlah yang 

diinginkan dan memenuhi kebutuhan pangan di rumah. 

b) Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tingkat 

penerimaan informasi gizi, dengan pendidikan gizi 

diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya 

makanan bergizi, sehingga mampu bersikap dan bertindak 

mengikuti norma-norma gizi. Tingkat pendidikan individu atau 

keluarga yang baik, maka akan mempengaruhi pengetahuan 

tentang makanan yang bergizi dan tidak. Sehingga 

mempengaruhi pola asuh dan status gizi. 
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c) Tingkat pengetahuan 

Salah satu penyebab masalah gizi adalah kurangnya 

pengetahuan akan makanan yang bergizi, meskipun pangan 

cukup tersedia dan beraneka ragam serta bergizi tinggi. 

Terjadi pada masyarakat umumnya merasa kebutuhan gizi 

telah terpenuhi apabila telah merasa kenyang. Anggapan 

tersebut kurang tepat karena keadaan kenyang belum tentu 

makanan yang dikonsumsi tersebut mengandung zat gizi 

yang dibutuhkan tubuh, sehingga perlu diperhatikan dalam 

memilih makanan yang dikonsumsi. Pemilihan pangan tidak 

hanya dari segi kuantitas pangan tetapi juga melihat dari segi 

kualitas dan nilai gizi pangan. 

d) Sosial budaya 

Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu 

kebiasaan makan penduduknya yang kadang-kadang 

bertentangan dengan prinsip ilmu gizi. 

c. Faktor-faktor Mempengaruhi Asupan Makan yang Dapat 

Menyebabkan Malnutrisi dan Kaheksia pada Penderita Kanker 

Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan makan dan dapat  

menyebabkan malnutrisi dan kaheksia yaitu sindrom yang ditandai 

oleh hilangnya berat badan yang tidak diharapkan dengan cepat, 

ditandai dengan kehilangan nafsu makan (anoreksia), cepat 

kenyang, penurunan berat badan, anemia, lemah, kehilangan massa 

otot. Pada penyakit kanker dapat diklasifikasikan menjadi penyebab 

primer dan sekunder.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan makan pada 

penderita kanker dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Asupan Makan Pada Penderita 

Kanker 
 

 Penyebab Primer Penyebab Sekunder 
(Pengobatan yang 

berhubungan) 
Langsung Keadaan hipermetabolik, 

Abnormalitas metabolisme, 
Disregulasi sitokin. 

Efek samping 
pengobatan : 
Interaksi farmakologi 
obat 
Efek samping obat. 
Efek samping terapi: 
Kemoterapi 
Radioterapi. 

Tak Langsung Gejala yang berhubungan 
dengan infeksi atau 
malignalitas misalnya : Diare, 
muntah, anoreksia. 
Gejala yang berhubungan 
dengan respon terhadap 
penyakit misalnya : depresi, 
kelelahan. 

Ketidak mampuan 
untuk memasak atau 
berbelanja yang 
berhubungan dengan 
gejala kelelahan. 
Ketidak mampuan 
untuk membeli 
makanan yang 
berhubungan dengan 
kemampuan 
keuangan. 

Sumber : Wilkes, 2000. 
 

Pada pasien dengan tumor kepala dan leher, kekurangan gizi 

merupakan faktor berarti untuk hasil terapi. Kemoterapi akan 

membuat keadaan kekurangan gizi ini semakin memburuk 

(Ballenger, 2010). 

d. Penilaian Status Gizi 

Menilai status gizi di rumah sakit dapat menggunakan 

bermacam-macam metode diantaranya ialah : pengukuran 

antropometri (digunakan indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, 

tebal lemak bawah kulit), penilaian laboratorium, penilaian konsumsi 

makanan dan Subjective Global Assesment (SGA) (Hartono, 2006). 
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Ada tiga tujuan penilaian status gizi pada pasien di rumah 

sakit :  

1) Secara akurat menentukan status gizi pasien 

2) Mendifinisikan malnutirisi klinis yang relevan 

3) Mengawasi perubahan status gizi selama pasien mendapat 

dukungan nutrisi. 

(Sayogo, 2000). 

Menurut Supariasa tahun (2002) Untuk mengukur status gizi 

terdapat 2 macam pengukuran, yaitu pengukuran secara langsung 

dan pengukuran secara tidak langsung. 

1) Penilaian status gizi secara langsung meliputi : 

a) Antropometri  

Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri 

gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran 

dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat 

umur dan tingkat gizi (Supariasa, 2002). 

Antropometri merupakan indikator penilaian status 

gizi yang paling sering digunakan. Berikut akan dijelaskan 

mengenai indikator antropometri dengan indeks masa tubuh 

serta klasifikasi dari indeks masa tubuh yaitu : 

(a) Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang 

dewasa diatas 18 tahun, IMT tidak dapat diterapkan 

pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, olah ragawan dan 
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keadaan tubuh khusus seperti edema, ascites dan 

hepatomegali.  

Rumus IMT sebagai berikut : 

IMT = Berat Badan (Kg) 

          (Tinggi Badan (m))2 

Batas ambang untuk Indonesia (tanpa membedakan 

jenis kelamin) dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. 
Kategori Indeks Massa Tubuh Bagi Orang Indonesia 

 
 KATEGORI IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat 
Kekurangan berat badan tingkat ringan 

<17,0 
17,0-18,5 

Normal  >18,5-25,0 
Gemuk  Kelebihan berat badan tingkat ringan 

Kelebihan berat badan tingkat berat 
>25,0-27,0 
>27,0 

Sumber : DepKes, 2002. 
 

b) Klinis  

Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan 

yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidak cukupan zat 

gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, 

mata, rambut, kelenjar tiroid dan mukosa oral (Supariasa, 

2002). 

c) Biokimia 

Pengukuran dengan cara biokimia adalah 

pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratories yang 

digunakan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan 

tubuh yang digunakan seperti : darah, urin, tinja, dan juga 

beberapa bagian tubuh lainnya seperti hati dan otot 

(Supariasa, 2002). 
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Pemeriksaan laboratorium akan menghasilkan data-

data yang membantu menegakkan diagnosis defisiensi 

mikronutrien dan protein. Disamping itu parameter biokimia 

juga mempunyai peranan dalam penegakan diagnosis 

penyakit yang ada kaitannya dengan gizi seperti DM dan 

Kardiovaskuler (Hartono, 2006). 

d) Biofisik 

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode 

penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi 

(khususnya jaringan) dan melihat perubahan dari struktur 

jaringan (Supariasa, 2002). 

2) Penilaian status gizi secara tidak langsung meliputi : 

a) Survey konsumsi makan 

Metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan 

melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi 

(Supariasa, 2002). 

b) Statistik vital 

Pengukuran status gizi dengan cara menganalisis data 

beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian 

berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat 

penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan 

dengan gizi (Supariasa, 2002). 
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c) Faktor ekologi 

Merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi 

beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya 

(Supariasa, 2002). 

5. Hubungan Pengaruh Kemoterapi Terhadap Asupan Makan dan 

Status Gizi 

 Pengaruh dari pengobatan dengan metode kemoterapi yang 

timbul secara langsung terjadi dalam waktu 24 jam pengobatan, 

berupa mual dan muntah yang hebat, sehingga akan mempengaruhi 

asupan makan (Wahyuningrum, 2005 cit Hartati, 2007). Pengaruh 

kemoterapi dapat secara langsung mempengaruhi metabolisme atau 

secara tidak langsung mempengaruhi asupan makan dengan cara 

menyebabkan nausea (mual), vomitus (muntah), diare, perubahan 

sensasi rasa, anoreksia dan penolakan terhadap makanan. Reaksi 

akut yang paling umum terhadap kemoterapi adalah nausea (mual) 

dan vomitus (muntah). Gejala dapat timbul dengan segera atau 

lambat dan durasinya berkisar antara beberapa jam sampai beberapa 

hari. Tidak terkontrolnya nausea (mual) dan vomitus (muntah) dapat 

mengakibatkan ketidakseimbangan cairan/elektrolit, kehilangan berat 

badan dan kelelahan (Laszlo et al, 1986 cit Aziz et al,  2010). 

Pada pengobatan kanker dengan menggunakan kemoterapi, 

selain menghancurkan sel kanker, kemoterapi juga dapat merusak 

sel normal dan sehat, terutama sel sehat dalam lapisan mulut dan 

sistem gastrointestinal (Kelvin dan Tyson, 2011). 
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Perusakan sel sehat pada lapisan mulut dan sistem 

gastrointestinal menyebab peradangan pada selaput lendir (membran 

mukosa) yang melapisi saluran pencernaan, nyeri, penurunan sekresi 

kelenjar ludah, menekan sensasi rasa dan kerusakan gigi, anoreksia 

(penurunan nafsu makan), konstipasi (kesulitan buang air besar) dan 

diare. Hal tersebut dapat mengurangi asupan makan secara oral 

yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, mudah terkena 

infeksi dan penurunan status gizi secara tidak langsung (Aziz et al, 

2010). 

Pada saat tubuh mendapatkan kemoterapi, terjadi cedera pada 

DNA. Tubuh melalui sistem imunitas secara alamiah akan melakukan 

penyembuhan pada DNA yang mengalami cedera. DNA yang cedera 

akan mengalami mutasi dan sebagian mengalami aberasi kromosom, 

pada sel yang cedera akan terjadi pelepasan atau aktivasi sitokin 

yang diaktivasi oleh sitem imunitas tubuh sebagai bentuk pertahanan 

tubuh terhadap sel kanker dan menyebabkan terjadinya 

hipermetabolisme dan peningkatan kebutuhan zat gizi di dalam tubuh 

yaitu tumor necrosis faktor (TNF), interleukin (IL)-1α, (IL)-1β dan IL-6, 

interferon (IFN)-α dan leukimia inhibitor factor (Tracy et al, 2008 dan 

Susworo, 2007 cit Sudiasa et al, 2012). Sitokin–sitokin tersebut dapat 

menimbulkan berbagai efek samping yakni mual dan muntah, 

meningkatkan metabolisme basal, meningkatkan konsumsi glukosa, 

meningkatkan metabolisme lemak dan protein cadangan dan 

meningkatkan transport asam amino oleh hati dan mobilisasi asam 

amino dari otot (Harjodisastro et al, 2006). 
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Penurunan nafsu makan (anoreksia) pada penderita kanker 

dapat ditimbulkan oleh senyawa–senyawa yang disekresikan oleh sel 

kanker berupa senyawa serotin dan bombesin yang bisa menekan 

selera makan sehingga terjadi anoreksia (penurunan nafsu makan) 

dan dapat menyebabkan penderita kanker kekurangan asupan 

makan serta berdampak secara tidak langsung pada kehilangan 

berat badan (Wilkes, 2000). 

Pengobatan dengan menggunakan kemoterapi dapat 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap status gizi penderita. 

Pada penderita yang telah mengalami kaheksia yaitu sindrom yang 

ditandai oleh hilangnya berat badan yang tidak diharapkan dengan 

cepat. Ditandai dengan kehilangan nafsu makan (anoreksia), cepat 

kenyang, penurunan berat badan, anemia, lemah, kehilangan massa 

otot dapat menghasilkan respon sangat jelek. Obat ini akan 

menghambat nafsu makan penderita melalui kemoreseptor pada otak 

sehingga menimbulkan anoreksia (Uripi, 2002). 
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Pengaruh nutrisi akibat dari pemberian pengobatan dengan 

kemoterapi dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. 
Pengaruh Terapi Kanker Terhadap Keadaan Gizi 

 
Kemoterapi 

Pengaruh pada Nutrisi Agen Kemoterapi 
Anoreksia (hilang nafsu 
makan), nausea (mual, 
vomitus (muntah) 

BCNU, bleomisin, CCNU, karboplatin, Sisplatin, 
siklofosfamid, sitarabin (ara-C), dakarbazine 
(DTIC), doksorubisin, estramustin natrium fosfat, 
etoposid (VP-16), floksuridin, fluorourasil, 
ifosfamid, mekloretamin, mesna, metotreksat, 
mitotan, mitoksantron, oktreotid, plikamisin, 
prokarbazin, vinblastin. 

 
Mukositis ( stomatitis,  
esofagitis, ulserasi 
usus). 

 
Bleomisin, sitarabin (ara-C), doksorubisin, 
floksuridin, fluorourasil, mitoksantron, oktreotid, 
Plikamisin, vinblastin. 

 
Diare 

 
Sitarabin (ara-C), estramustin natrium fosfat, 
fluorourasil, mesna, mitotan, mitoksantron, 
oktreotid, plikamisin, vinblastin. 

Konstipasi (sulit buang 
air besar) / iLeus 
paralitik 

 
Vinblastin, vinkristin. 
 

 
Hiperglikemia 

 
Asparaginase, streptozosin. 

Sumber : Moore, 1997. 
 
 Kanker dapat menyebabkan efek merugikan yang berat bagi 

status gizi tidak hanya sel kanker yang mengambil zat gizi dari tubuh 

pasien, tetapi pengobatan dan akibat fisiologis dari kanker dapat 

mengganggu dalam mempertahankan status gizi. Pengobatan kanker 

meliputi operasi, terapi radiasi dan kemoterapi dipakai secara tersendiri 

atau dalam kombinasi untuk pengobatan kanker memberikan efek 

terhadap nutrisi dari masing-masing pengobatan tersebut yang secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi status gizi pasien kanker. Status 

gizi yang buruk dapat mengganggu dalam pengobatan kanker. Pada 

pasien malnutrisi sering memerlukan pengurangan dosis obat atau 

jadwal radioterapi yang pendek (Moore, 1997). 
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 Penyakit kanker dapat mengakibatkan terjadinya malnutrisi pada 

penderita kanker, berat badan yang dimiliki cenderung kurang hal ini 

dapat diakibatkan oleh berbagai penyebab. Penyebab penurunan berat 

badan pada penderita kanker dapat diklasifikasikan menjadi lima 

penyebab yaitu asupan makan yang kurang memadai, gangguan 

absorpsi usus (malabsorpsi), penggunaan nutrien yang abnormal, 

peningkatan kebutuhan gizi, dan peningkatan ekskesi nutrien (Herbert, 

1973 cit Wilkes, 2000). 

 Pada penderita kanker kepala dan leher juga mengalami 

gangguan asupan makan, hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa 

faktor yakni : 

a. Efek penyakit setempat. 

Pada pasien dengan kanker leher dan kepala, efek penyakit 

setempat merupakan penyebab utama dari kekurangan asupan 

makan akibat dari gangguan mekanisme menelan.  

b. Efek pengobatan. 

Efek dari berbagai pengobatan tumor kepala dan leher seperti 

kemoterapi yang menimbulkan efek mual dan muntah atau 

radioterapi pada mukosa menambah gangguan proses makan 

(Wiliam cit Ballenger, 2010). 

 Menurut penelitian yang dilakukuan oleh Sudiasa et al (2011) di 

RSUP Sanglah pada 16 sampel tentang penurunan status gizi pasien 

karsinoma nasofaring setelah radioterapi dengan cobalt – 60. Penelitian 

dilakukan dengan cara pengukuran status gizi, meliputi penimbangan 
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berat badan dan pengukuran tinggi badan. Setelah selesai dilakukan 

terapi dilakukan pengukuran status gizi dengan cara sama. 

 Hasil penelitian tersebut menunjukan dari 16 sampel pasien 

karsinoma nasofaring yang diteliti laki-laki sebanyak 10 orang dan 

perempuan sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini didapatkan rerata 

indeks massa tubuh sebelum radioterapi yaitu 22,42 (Simpang Baku 

4,35) kg/m2 dan rerata setelah radioterapi yaitu 19,89 (Simpang Baku 

4,23) kg/m2. Hasil uji statistik antara IMT sebelum dan IMT sesudah 

dilakukan terapi didapat perbedaan yang bermakna (P<0,0001), yang 

berarti radiasi dengan Cobalt-60 yang diberikan pada penderita kanker 

nasofaring (KNF) dapat menurunkan IMT secara bermakna. Terjadi 

penurunan berat badan sebelum dan setelah terapi, yaitu dari 59,01 (SB 

14,30) menjadi 52,51 (SB 14,24). Rerata penurunan BB setelah 

radioterapi yaitu 6,50 kg. Maka jelas terdapat penurunan status gizi 

pasien karsinoma nasofaring yang diukur secara antropometri sesudah 

menjalani radioterapi dengan Cobalt – 60 dibandingkan sebelum 

radioterapi (Sudiasa et al, 2011). 

Penelitian di Landspitali University Hospital Reykjavik Islandia oleh 

Geirsdottir (2008) pada 30 pasien kanker yang dilakukan kemoterapi 

terdapat 23% kurang gizi. Mayoritas yaitu 21 pasien kehilangan protein, 

walaupun asupan energi dan protein dalam batas normal. Hal ini 

menunjukan bahwa kanker dapat memperburuk status gizi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2010) di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta tentang hubungan antara tingkat asupan energi dan 
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protein dengan status gizi pasien kanker nasofaring yang mendapat 

kemoterapi pada 33 pasien kanker nasofaring. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden dengan asupan 

energi defisit persentasenya tertinggi yaitu 69,2% tetapi status gizi 

normal. Asupan protein defisit persentasi tertingginya sebesar 78,9% 

tetapi status gizi juga normal. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai p = 

0,75 berarti tidak ada hubungan antara tingkat asupan energi dengan 

status gizi, demikian pula dengan asupan protein tidak ada hubungan 

antara asupan protein dengan status gizi dengan nilai p = 0,237 

(Mulyani, 2010).   

 Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Efriyani 

(2009) di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta tentang faktor-faktor yang 

berkaitan dengan status gizi pasien karsinoma nasofaring. Faktor-faktor 

yang diteliti ialah faktor langsung kanker, faktor efek pengobatan, 

asupan makan. 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan ialah terdapat hubungan 

antara efek langsung kanker seperti perubahan pengecapan, kurang 

selera makan, sulit menelan dengan asupan makan. Pada efek 

langsung kanker (sulit menelan, kurang selera makan) dengan asupan 

protein tidak ada hubungan (tidak bermakna). Ada hubungan efek 

pengobatan kanker (mual dan muntah) dengan asupan makanan. Serta 

ada hubungan asupan makan dengan status gizi berdasarkan IMT dan 

LLA, tetapi tidak ada hubungan asupan makan dengan status gizi 

berdasarkan albumin (Efriyani, 2009). 
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 Penurunan asupan makan, seperti perubahan rasa di mulut, 

merupakan sebagian penyebab timbulnya kaheksia kanker yaitu 

sindrom yang ditandai oleh hilangnya berat badan yang tidak diharapkan 

dengan cepat. Ditandai dengan kehilangan nafsu makan (anoreksia), 

cepat kenyang, penurunan berat badan, anemia, lemah, kehilangan 

massa otot. Tumor-tumor tertentu juga mempengaruhi hipotalamus dan 

nafsu makan. Lokasi tumor juga dapat mempengaruhi asupan makan, 

fungsi saluran cerna dan utilisasi nutrien. Seperti pada kanker rongga 

mulut, faring, nasofaring dan esofagus dapat menyebabkan kerusakan 

jaringan yang dapat mengganggu fungsi mengunyah dan menelan (Aziz 

et al, 2010). 

 

B. Internalisasi Nilai Islam Tentang Makanan Terhadap Penyakit 

 Tuntunan kehidupan berkiblat pada dua sumber utama yakni Al-Qur’an 

dan Al-Hadist. Demikian pula tentang pola makanan sehat dalam islam 

tercantum berbagai aturan dan disebutkan sebagai salah satu perintah yang 

untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengelola sumber daya alam 

dengan baik. 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Abasa ayat 24-32 : 

ّبًا َوِعَنبًا َوَقْضبًا َوَزْیُتونًا َفْلَینُظِر اِإلنَساُن ِإَلى َطَعاِمِھ َأنَّا َصَبْبَنا اْلَمآَء َصّبًا ُثمَّ َشَقْقَنا اْالْرَض َشّقًا َفَأنَبْتَنا ِفیَھا َح

  َوَنْخًال َوَحَدآِئَق ُغْلبًا َوَفاِكَھًة َوَأّبًا مََّتاعًا لَُّكْم َوِالْنَعاِمُكْم

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), 

kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan 

biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, 
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kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, 

untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” ( Qs 

Abasa : 24-32 ). 

 Allah SWT dalam ayat di atas memerintahkan setiap manusia untuk 

melihat apa yang dia makan, apa yang masuk ke dalam perutnya. Perintah 

tersebut mengandung beberapa hikmah diantaranya : 

1. Manusia berfikir tentang kebesaran Allah SWT yang telah menyediakan 

makanan untuk keperluan hidup manusia. Berkata Imam Qurtubi dalam 

tafsirnya (20/143 ) : “Maka hendaknya manusia melihat bagaimana Allah 

menciptakan makanan untuk manusia yaitu makanan yang merupakan 

kebutuhan pokok hidupnya, bagaimana Allah menyediakan baginya 

sarana kehidupan, hal ini agar dia mempersiapkan diri untuk kehidupan 

di akherat “. 

2. Ketika memerintahkan setiap manusia untuk melihat apa yang dimakan, 

Allah SWT menyebutkan beberapa nama makanan yang sebenarnya 

sangat bagus untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri, seperti 

biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, atau kurma, kebun-kebun yang 

lebat, dan buah-buahan. 

3. Perintah untuk memperhatikan makanan, adalah perintah untuk berhati-

hati memilih makanan, agar kita tidak sembarang mengkomsumsi 

makanan yang membahayakan kesehatan kita. 

4. Perintah untuk memperhatikan makanan, juga berarti perintah untuk 

memperhatikan kapan seharusnya orang itu harus makan. Makan yang 

menyehatkan tubuh kita, adalah makan yang teratur, sebaliknya pola 

makan yang tidak teratur akan memicu munculnya penyakit. 
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5. Perintah untuk melihat makanan, juga perintah agar makanan yang kita 

makan tidak berlebihan, sebagaiman firman Allah SWT : 

 یَنَیا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزیَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّھ َلا ُیِحبُّ اْلُمْسِرِف

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan.” (Qs Al A’raf : 31). 

Maha Benar Allah, ternyata dalam penelitian ditemukan bahwa 

makan dalam porsi yang banyak dan berlebihan memicu munculnya 

penyakit. Bahkan jika sudah sangat parah, akan sangat berbahaya dan 

dapat menyebabkan kematian. 

Makanan sehat di dalam islam sangatlah penting untuk 

diperhatikan, hal ini meliputi bukan hanya pada persoalan hukum halal 

atau haramnya makanan, tetapi kualitas atau kandungan gizi dalam 

makanan dan efek kesehatan makanan terhadap tubuh. Dalam Al-

Qur’an prinsip makanan sehat adalah tidak berlebih-lebihan. Rasulullah 

bersabda : “Anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih 

jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat 

memfungsikan tubuhnya. Kalau ditemukan jalan lain, maka (ia dapat 

mengisi perutnya) dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk 

minuman, dan sepertiga untuk pernafasan” (HR Ibnu Majah dan Ibnu 

Hibban). 

Sepertiga kematian akibat penyakit kanker berhubungan erat 

dengan makanan yang dikonsumsi. Para pakar menyimpulkan 

perubahan pola makanan, meningkatan konsumsi makanan cepat saji 
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menjadi pemicu utama munculnya berbagai penyakit berbahaya 

termasuk kanker. 

  

C. Kerangka Teori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Kerangka Teori 
 

Sumber : Adams (1994), Almatzier (2004), Ballenger (2010), Iskandar et 
al (1989), Khomsan (2004), Kelvin dan Tyson (2011), Moehyi (1995), 
Supariasa (2002), Wilkes (2000).  
 

D. Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep 
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E. Hipotesis 

Rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Ada pengaruh kemoterapi terhadap asupan makan (asupan energi, 

protein, lemak dan karbohidrat) pada pasien kanker nasofaring. 

2. Ada pengaruh kemoterapi terhadap status gizi pada pasien kanker 

nasofaring. 


