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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini masalah kesehatan yang mencolok bagi perempuan diseluruh

dunia yaitu kanker leher rahim atau kanker serviks. Penyebab munculnya

kanker dikarenakan terdapat pertumbuhan sel yang tidak normal, peristiwa ini

terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam sel. Terdapat beberapa hal yang

dapat menyebabkan mutasi genetik antara lain; faktor genetik, terinfeksi oleh

bakteri atau virus yang dapat menyebabkan kanker, gaya hidup, dan

kurangnya aktivitas fisik (Afiyanti & Pratiwi, 2016).

Setiap tahunnya penderita kanker serviks diseluruh dunia meningkat

dengan perkiraan 529.409 kasus baru dan sekitar 89 persen di negara-negara

berkembang (WHO, 2011). Kanker serviks ini dapat menyebabkan mortalitas

dan mordibitas bagi penderitanya sehingga dapat menyebabkan penurunan

kualitas hidup bagi penderitanya, bahkan penyakit yang dapat dicegah ini

diperkirakan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan data Departemen

Kesehatan Republik Indonesia dengan kematian sebanyak 274.000 setiap

tahunnya, dengan jumlah penderita diperkirakan mencapai 100 kasus per

100.000 penduduk pertahun. Pengobatan kanker yang umumnya terlambat

karena kurangnya deteksi dini menyebabkan banyak pasien kanker yang

harus menjalani pengobatan kemoterapi. Di rumah sakit Dr. Moewardi

Surakarta pada tahun 2016 tercatat terdapat sebanyak 65.524 pasien kanker
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yang menjalani kemoterapi sedangkan pasien kanker serviks yang menjalani

kemoterapi pada bulan Januari 2017 tercatat sebanyak 107 pasien kanker

serviks yang menjalani kemoterapi.

Penanganan kanker serviks dapat dilakukan melalui berbagai macam

cara yaitu dengan pembedahan, terapi farmakologi, hormonterapi,

imunoterapi, radioterapi, kemoterapi (Azizah, Sofian, & Suyanto, 2014).

Pemeriksaan penting dilakukan karena tanda dan gejala awal kanker serviks

yang sulit dikenali, hal ini yang menyebabkan ketika dilakukan pengobatan

kanker telah memasuki stadium lanjut. Untuk kanker serviks stadium lanjut

menggunakan pengobatan melalui kemoterapi.

Kemoterapi sangat efektif dalam sel kanker, mengecilkan ukuran

tumor, dan memberikan prognosis yang baik pada pasien. Pengobatan

kemoterapi sudah ditanggung penuh oleh  BPJS (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial) yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan

kesehatan Kebijakan ini mempermudah para penderita kanker untuk

melakukan pengobatan kemoterapi secara rutin.

Menurut Santi, M. P. L., & Sulasrti (2010) kondisi dan penanganan

pada penderita kanker serviks dapat menyebabkan stress, sehingga tidak

hanya mempengaruhi kondisi fisik tetapi juga berpengaruh pada psikologis.

Sedangkan menurut Tunas, dkk. (2016) gejala kanker serviks dan kemoterapi

yang dilakukan oleh penderita kanker secara rutin memberikan dampak

langsung terhadap perubahan fisik, perubahan psikososial, dan spiritual yang
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mempengaruhi kualitas hidup pasien. Perubahan-perubahan sistem dan fungsi

tubuh yang terjadi pada penderita kanker serviks ini yang dapat menimbulkan

gangguan konsep diri pada penderita. Hampir semua penderita kanker

mengalami perubahan gambaran diri, jika perubahan ini tidak terintegrasi

dengan konsep diri maka kualitas hidup penderita akan semakin menurun

secara drastis (Indrayani, 2007).

Peningkatan kualitas hidup pasien dipengaruhi oleh keberhasilan

pengobatan. Keberhasilan pengobatan memungkinkan untuk sembuh sangat

besar sehingga pemenuhan kebutuhan tanpa ketergantungan dari orang lain

sehingga dapat mandiri secara  emosional, sosial, dan kesejahteraaan fisik hal

ini dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun ketidakpatuhan

pasien, ketidaktepatan peresepan, ketidaktepatan monitoring menyebabkan

kurang oplimalnya hasil pengobatan.

Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan

pengobatan pada penderita kanker serviks yaitu efek yang ditimbulkan setelah

pengobatan atau kemoterapi; kondisi psikologis; gangguan konsep diri

(gambaran diri); dukungan keluarga; kualitas pelayanan medis; tingkat

pendidikan pasien; status ekonomi pasien serta permasalah biaya. Hal

tersebut menjadi penyebab ketidakpatuhan pasien dalam menjalankan

kemoterapi (Bandiyah, 2015). Ketidakpatuhan adalah masalah serius yang

dapat membahayakan pengobatan dan menyebabkan hasil pengobatan kurang

optimal. Ketidakpatuhan kemoterapi dapat mengakibatkan beberapa

konsekuensi yang akan ditanggung oleh pasien, mungkin tidak menyakitkan
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namun beberapa dapat mengakibatkan masalah yang serius bahkan

penyebaran kanker organ tubuh lainnya (Patil, Vijay M, et. al. 2015).

Hasil observasi dan wawancara dengan lima pasien kanker serviks

yang menjalami kemoterapi di rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta pada

tanggal 5 Februari 2017, tiga pasien mengatakan baru pertama kali

kemoterapi dan dua pasien mengatakan sudah menjalani kemoterapi untuk

ketiga kalinya mereka datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

yaitu enam kali kemoterapi, tiga kali siklus pertama dan tiga kali siklus ke

dua dalam waktu tiga minggu sekali. Dari hasil observasi dan wawancara

yang peneliti lakukan mereka semua hampir memiliki keluhan yang sama

setelah dilakukan kemoterapi yaitu merasa mual, muntah, lemas, kelelahan,

nafsu makan menurun, mereka sudah mengetahui efek samping yang akan

ditimbulkan dari kemoterapi mereka hanya berharap yang terbaik dari hasil

kemoterapi yang mereka jalani yaitu dapat sembuh dan kembali beraktivitas.

Untuk yang menjalani kemoterapi pertama kali mereka merasa takut, tetapi

yang sudah pernah menjalani kemoterapi untuk ketiga kalinya merasa sudah

biasa, mereka tampak tegar, dan terlihat sangat kuat, serta memiliki semangat

tinggi untuk sembuh. Harapan mereka terhadap kesehatannya semoga

kemoterapi ini dapat menyembuhkan penyakit mereka.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan studi penelitian tentang

“Hubungan Kepatuhan Menjalani Kemoterapi Dengan Kulitas Hidup Pasien

Kanker  Serviks di Rumah Sakit Dr. Moewardi”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas untuk mencegah pertumbuhan sel kanker

salah satu penangananya harus dilakukan kemoterapi secara rutin, namun

kemoterapi dan gejala kanker dapat menyebabkan perubahan pada kualitas

hidup pasien.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti dan merumuskan

pertanyaan penelitian sebagai berikut : “hubungan kepatuhan menjalani

kemoterapi dengan kualitas hidup pasien kanker serviks di rumah sakit Dr.

Moewardi ?”.

C. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan  dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan kepatuhan menjalani kemoterapi dengan

kualitas hidup pasien kanker serviks di rumah sakit Dr. Moewardi.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui kepatuhan dalam menjalani kemoterapi pada pasien

kanker serviks

b. Mengetahui kualitas hidup pada pasein kanker serviks

c. Menganalisis hubungan kepatuhan menjalani kemoterapi dengan

kualitas hidup pasien kanker serviks.
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D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai bahan kajian

tentang hubungan kepatuhan kemoterapi dengan kualitas hidup pasien

kanker serviks.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan tentang hubungan kepatuhan kemoterapi

dengan kualitas hidup pasien kanker serviks.

b. Bagi instansi pendidikan

Sebagai bahan bacaan dan wawasan bagi mahasiswa, khususnya

mahasiswa keperawatan dalam hal pemahaman mengenai hubungan

kepatuhan kemoterapi terhadap kualiatas hidup pasien kanker

serviks.

c. Bagi instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk peningkatan mutu

pelayanan pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi.
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E. Keaslian penelitian

Penelitian tentang : Hubungan Kepatuhan Menjalani Kemoterapi

Dengan Kualitas Hidup Pasien Kanker Serviks di Rumah Sakit Dr.

Moewardi, belum pernah diteliti sebelumnya, tetapi ada yang hampir sama,

antara lain :

1. Nurdjanah (2015) “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan

Pelaksanaan Kemoterapi Pada Klien Kanker Payudara di RSPU DR.

SARDJITO Yogjakarta”. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif

korelasi, pendekatan waktu yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu

retropektif. Metode pengambilan sampel  dalam penelitian ini purposive

sampling. Sampel yang digunakan yaitu pasien yang sudah menjalani

kemoterapi ketiga atau lebih yang sesuai dengan ketentuan terapi. Hasil

dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang bermakna antara

dukungan keluarga dengan kepatuhan pelaksanaan kemoterapi pada

pasien kanker payudara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

akan dilakukan adalah variabel penelitian, metode penelitian, tempat

penelitian.

2. Fitriana & Ambarini (2012), “Kualitas Hidup Pada Penderita Kanker

Serviks Yang Menjalani Pengobatan Radioterapi”. Penelitian ini bersifat

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan

tipe penelitian studi kasus intrinsik (ketertarikan pada suatu kasus).

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan wawancar

mendalam, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini
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menggunakan analisi tematik dengan melakukan koding pada teransrip

wawancara. Dokumen rekam medis, subjek dan significant others

merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini pengobatan radioterapi dapat

meningkatkan kualitas hidup pasien kanker serviks melalui upaya

mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memperbanyak berdoa,

berfikir positif serta menjalani setiap proses pengobatan sesuai dengan

anjuran dokter. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah jenis penelitian, metode penelitian, sampel penelitian.

3. Azizah, Sofian, & Suyanto (2014), “Gambaran Kualitas Hidup Pasien

Kanker Serviks Yang Menjalani Radioterapi di RSUD Arifin Achmad

Provinsi Riau Periode 2011-2013”. Penelitian ini menggunakan desain

deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Metode dalam penelitian

ini menggunakan metode survey. Kuesioner digunakan dalam penelitian

ini sebagai alat ukur. Teknik pengambilan sampel menggunakan total

sampling dalam penelitian ini yaitu semua pasien kanker serviks yang

menjalani radioterapi lengkap di RSUD Arifin Achmad yang memenuhi

kriteria inklusi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah desain penelitian, metode penelitian, tempat penelitian.


