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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker adalah penyebab kematian utama manusia hampir di seluruh 

penjuru dunia. Menurut World Health Organization (WHO), di tahun 

2012 kurang lebih terdapat 14 juta kasus kanker, sekitar 8,2 juta 

diantaranya meninggal dunia akibat kanker (Kementrian Kesehatan RI, 

2015). Secara keseluruhan kejadian kanker diperkirakan meningkat 75% di 

seluruh dunia pada tahun 2030. Selain itu, penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan pasien yang memiliki 

riwayat penyakit kanker, pasien tersebut lebih berisiko untuk mengalami 

komplikasi sekunder, seperti kanker pada daerah tubuh lain, penyakit 

kardiovaskuler, dan secara umum terjadi penurunan kualitas hidup (Kim, 

2013). 

Kanker yang menjadi penyebab utama kematian pada wanita adalah 

kanker serviks. Kanker serviks merupakan ancaman penyakit yang 

menakutkan bagi wanita. Pasien kanker serviks di seluruh dunia 

diperkirakan terjadi sekitar 500 ribu kakus baru, 270 ribu diantaranya 

meninggal setiap tahunnya (Kementrian Kesehatan RI, 2015). 
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Angka penderita dan kematian kanker serviks di negara maju sudah 

berkurang karena berhasilnya program deteksi dini. Sedangkan pada 

negara berkembang kanker serviks masih berada dalam tingkat paling atas 

dari penyebab kematian, hal tersebut dikarenakan banyaknya penderita 

kanker serviks terjadi pada usia produktif. Di Indonesia kanker serviks dan 

payudara adalah kanker yang paling banyak terjadi dan mengakibatkan 

kematian pada perempuan. Hampir setiap hari didapatkan sebanyak 41 

kasus kanker serviks baru dan 20 kasus kematian akibat kanker serviks 

dalam waktu yang bersamaan (Rasjidi, 2008). Pada tahun 2013 penderita 

kanker serviks di Indonesia tercatat sebanyak 98.692 kasus dan di provinsi 

Jawa Tengah tercatat sebanyak 19.734 kasus. Provinsi Jawa Tengah 

termasuk dalam peringkat ke dua terbanyak kasus kanker serviks di 

Indonesia setelah provinsi Jawa Timur (Kementrian Kesehatan RI, 2015). 

Pengobatan alternatif yang utama bagi penderita kanker serviks adalah 

kemoterapi. Kemoterapi memiliki dampak nyata terhadap fisik dan 

psikologis pada pasien kanker. Seringkali program terapi yang 

direncanakan tidak selesai-selesai, hal itu dikarenakan penundaan akibat 

kondisi pasien yang tidak memenuhi syarat untuk kemoterapi. Seringkali 

disebabkan oleh keadaan umum pasien yang buruk seperti kondisi 

memburuk, hemoglobin (Hb) rendah, pasien sakit karena daya tahan 

memburuk akibat pengaruh obat kemoterapi, pasien tidak ingin 

meneruskan kemoterapi karena merasa sudah sembuh atau drop out. 

Sebagian besar pasien yang menerima kemoterapi mengalami kelelahan. 
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Kelelahan menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi keseluruhan 

aktivitas fisik, psikologis, sosial dan ekonomi (Jim, 2013). 

Banyak penderita kanker menghadapi masalah psikososial dan 

masalah fisik selama dan setelah pengobatan kanker, seperti kelelahan, 

peningkatan risiko distress dan menurunkan aktivitas fisik dan fungsi fisik. 

Akibat jangka panjang dari masalah tersebut dapat mempengaruhi 

kesehatan pasien yang berhubungan dengan kualitas hidup. Aktivitas fisik 

dapat mempengaruhi kesehatan pasien kanker setelah terdiagnosa, data 

terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mencegah kematian 

akibat kanker. Sejumlah penelitian sebelumnya ditemukan bahwa aktivitas 

fisik akan memberikan manfaat bagi kualitas hidup pasien kanker. Pada 

penelitian dari pasien kanker sebelumnya juga diketahui bahwa aktivitas 

fisik memberikan efek yang bermanfaat pada kelelahan dan distress 

(Buffart, 2012). Aktifitas fisik dapat meningkatkan perasaan bahagia, 

meningkatkan kualitas hidup dan kelangsungan hidup diantara pasien 

dengan kanker (Sloan, 2016). 

Kondisi yang dialami penderita kanker serviks dapat mengakibatkan 

timbulnya stress, sehingga tidak saja mempengaruhi kondisi fisik dan 

aktivitas fisik namun juga mempengaruhi kondisi psikologis pasien. 

Dampak fisik yang dialami seperti nafsu makan berkurang, nyeri, sesak, 

dan kelelahan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas fisik pasien. 

Hal tersebut juga mempengaruhi kondisi psikologis pasien seperti merasa 
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dirinya kurang berguna dan kehilangan kemandirian yang mengakibatkan 

kualitas hidupnya menjadi menurun (Made, 2010). 

Penurunan aktivitas fisik dapat juga disebabkan dari efek kemoterapi. 

Pasien kanker serviks melakukan kemoterapi di rumah sakit. RSUD Dr. 

Moewardi adalah rumah sakit pusat rujukan yang menyediakan banyak 

pelayanan dalam penanganan terhadap pasien kanker dimulai dari 

pengobatan ringan sampai dengan pengobatan atau tindakan besar seperti 

operasi serta pelaksanaan kemoterapi. Berdasarkan data di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta jumlah pasien kanker serviks pada tahun 2016 

sebanyak 9195 kasus dengan rincian 2919 pasien rawat inap dan 6276 

pasien rawat jalan. Dan untuk jumlah seluruh pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi pada tahun 2016 sebanyak 63.524 kasus. Sedangkan 

untuk jumlah pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi pada bulan 

januari 2017 sebanyak 107 pasien. Jumlah kasus kanker serviks di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta merupakan kasus dengan angka kejadian tertinggi 

dibandingkan dengan angka kejadian kanker jenis lain. 

Hasil wawancara terhadap 5 pasien kanker serviks diketahui dari 5 

pasien terdapat 2 pasien yang bekerja sebagai petani, 2 pasien sebagai ibu 

rumah tangga dan 1 pasien bekerja sebagai guru les. 4 pasien mengatakan 

sangat jarang berolahraga. Seluruh pasien tersebut menyatakan setelah 

menjalani kemoterapi mengalami mual, muntah, rasa nyeri, sulit tidur dan 

kelelahan. Pasien mengatakan efek kemoterapi tersebut mengganggu 

aktivitas sehari-hari mereka. 3 pasien mengatakan terjadi perubahan yang 
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cukup signifikan antara sebelum dan selama menderita kanker serviks 

terutama saat melakukan aktivitas dan bekerja. 

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara aktivitas fisik dengan 

kualitas hidup pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi memiliki aspek 

kualitas hidup yang sangat penting untuk diperhatikan karena penyakit ini 

bersifat kronis dan memerlukan waktu pengobatan yang lama. Masalah 

psikososial serta masalah fisik, seperti kelelahan dan penurunan aktivitas 

fisik sering dihadapi oleh pasien kanker serviks selama dan setelah 

kemoterapi. Jangka panjang dari masalah tersebut dapat berakibat 

terjadinya penurunan kesehatan dan kualitas hidup pasien. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui “apakah ada hubungan 

antara aktivitas fisik dengan kualitas hidup pada pasien kanker serviks 

yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas 

hidup pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui aktivitas fisik pada pasien kanker serviks yang 

menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui kualitas hidup pada pasien kanker serviks yang 

menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas hidup 

pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi: 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan dalam 

pendidikan ilmu keperawatan serta pelayanan keperawatan terutama 

tentang aktivitas fisik dan kualitas hidup pasien kanker serviks yang 

menjalani kemoterapi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dalam 

meningkatkan dan memperluas pengetahuan mahasiswa, terutama 

bagi mahasiswa keperawatan. 

b. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak 

terkait terutama RSUD Dr. Moewardi Surakarta tentang aktivitas 
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fisik dan kualitas hidup pada pasien kanker serviks yang menjalani 

kemoterapi serta agar masalah aktivitas fisik yang dialami oleh 

pasien kanker serviks dapat menjadi perhatian dan mendapat 

penanganan yang sesuai. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengembangkan penelitian yang sejenis, khususnya bagi 

penelitian yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan kualitas hidup 

pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti sekarang adalah: 

1. Hakim, (2013) dengan judul “Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Kualitas Hidup Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi di RSUD 

Kraton Pekalongan”. Persamaan dari penelitian tersebut terletak pada 

variabel terikat yaitu kualitas hidup, desain penelitian deskriptif 

korelasi dengan pendekatan cross sectional, intrumen penelitian 

menggunakan kuesioner. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak 

pada variabel bebas yaitu dukungan keluarga, sampel sebanyak 32 

orang, pengambilan sampel dengan quota sampling, analisa data 

menggunakan uji chi square. 

2. Setiyawati, (2014) dengan judul “Hubungan Lama Kemoterapi dengan 

Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara yang Menjalani Kemoterapi 



8 
 

 
 

di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang”. Persamaan dari 

penelitian tersebut terletak pada variabel terikat yaitu kualitas hidup, 

desain penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 

sectional, pengambilan sampel menggunakan teknik accidental 

sampling. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada variabel 

bebas yaitu lama kemoterapi, sampel yaitu pasien kanker payudara 

yang menjalani kemoterapi sebanyak 39 orang, intrumen penelitian 

untuk kualitas hidup menggunakan kuesioner dari WHO, analisa data 

menggunakan uji chi square. 

3. Aryant, (2015) dengan judul “Hubungan antara Aktivitas Fisik dan 

Kualitas Hidup pada Pasien Hemodialisis di RSUP Fatmawati 

Jakarta”. Persamaan dari penelitian tersebut terletak pada variabel 

terikat yaitu kualitas hidup dan variabel bebas yaitu aktivitas fisik, 

desain penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 

sectional, instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Perbedaan 

dari penelitian tersebut terletak pada sampel yaitu pasien hemodialisa 

sebanyak 104 orang, pengambilan sampel dengan teknik consecutive 

sampling, analisa data menggunakan uji chi square. 

4. Panjaitan, (2015) dengan judul “Hubungan Aktivitas Fisik dan 

Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Purnama 

Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak”. Persamaan dari 

penelitian tersebut terletak pada variabel terikat yaitu kualitas hidup 

dan variabel bebas yaitu aktivitas fisik. Perbedaan dari penelitian 
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tersebut terletak pada desain penelitian yaitu analitik observasional, 

sampel yaitu pasien diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 38 orang, 

pengambilan sampel dengan teknik consecutive sampling, intrumen 

penelitian untuk aktivitas fisik menggunakan kuesioner Global 

Physical Activity Questionnairre (GPAQ) dan kualitas hidup 

menggunakan kuesioner World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL) – BREF, analisa data menggunakan uji chi square. 

 


