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PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Leukimia adalah suatu penyakit keganasan yang dikarenakan adanya 

abnormalitas gen pada sel hematopoetik sehingga menyebabkan poliferasi 

klonal dari sel yang tidak terkendali, dan sekitar 40% leukimia terjadi pada 

anak (Widagdo, 2012). Leukimia limfoblastik akut itu sendiri adalah suatu 

penyakit keganasan pada jaringan hematopoetik yang ditandai dengan 

penggantian elemen sumsum tulang normal oleh sel darah abnormal atau sel 

leukemik dan penyebabkan penekanan dan penggantian unsur sumsum yang 

normal (Price, 2009). Leukimia limfoblastik Akut (LLA) adalah kasus 

keganasan yang paling banyak di temukan pada anak-anak yang terdiri dari 

80-85%. Puncaknya dari kasus LLA ini adalah terjadi pada anak-anak 

berusia 2-4 tahun (Porth, 2005). Hampir dari semua kasus dengan penyakit 

LLA belum diketahui penyebab pastinya sampai sekarang, walaupun 

beberapa faktor genetik dan lingkungan sering dihubungkan dengan 

leukemia pada anak-anak. Bahkan terpaparnya sinar radiasi juga telah 

dihubungkan dengan meningkatnya angka kejadian LLA. Selain itu, 

menurut beberapa penelitian dan deskripsi tentang berbagai tingkatan 

geografi dengan setiap kasus telah menimbulkan perhatian bahwasanya 

faktor lingkungan bisa menyebabkan naiknya angka kejadian kasus 

Leukemia Limfoblastik Akut LLA (Behrman, 2004).   
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Menurut Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2012, 

menyatakan bahwa setiap tahun penderita kanker di dunia bertambah 6,25 

juta orang,dan dari jumlah tersebut sebesar 4% atau 250.000 penderita 

adalah anak-anak.  Kasus yang paling banyak untuk dijumpa di sekitar 

adalah penyakit LLA.  American Cancer Society (ACS) tahun 2014, 

memperkirakan di Amerika Serikat terdapat 6020 kasus baru leukimia 

limfoblastik akut terhadap anak-anak dan orang dewasa. Kasus baru 

terhadap penyakit LLA per tahun terjadi sebanyak kurang lebih 5000 di 

Eropa dan diperkirakan sebanyak 2000-3000 kasus di Indonesia. Menurut 

hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di tahun 2013 penderita kanker di 

indonesia selain kanker serviks dan prostat adalah 1.027.763 jiwa. Yayasan 

hematologi yasmia adalah suatu yayasan yang menaungi penderita kanker 

kelainan darah yang terletak di provinsi jawa tengah mengatakan bahwa 

jumlah pasien leukimia anak yang terdaftar di yayasan tersebut mengalami 

peningkatan dengan jumlah penderita dari tahun 2011 adalah 3 

penderita,tahun 2012 sebanyak 37 penderita,tahun 2013 sebesar 44 

penderita, tahun 2014 sebesar 53 penderita,dan pada tahun 2015 penderita 

penyakit tersebut mencapai 59 pasien.  Di daerah Surakarta sendiri hampir 

mencapai lebih dari 100 orang anak yang menderita penyakit tersebut, 

sedangkan di Yogyakarta insiden LLA sebesar 27,7%. Data ini terlihat lebih 

tinggi dibandingan dengan negara barat (Joglosemar, 2013). 
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 Penanganan dari penyakit Leukemia Limfostik Akut pada anak 

harus ditangani dengan serius melihat banyaknya anak yang terkena 

penyakit LLA.  Sampai sekarang pengobatan yang dilakukan pada pasien 

LLA adalah dengan mengandalkan kemoterapi sebagai terapi utama. 

Pengobatan kemoterapi pada penyakit LLA dibagi menjadi beberapa tahap 

yaitu induksi remisi, konsolidasi atau intensifikasi, profilaksis susunan saraf 

pusat(SSP), dan pemeliharaan jangka panjang atau rumatan maintenance. 

Namun obat-obat kemoterapi ini memiliki banyak efek samping terutama 

pada sistem hematopoietik dan gastrointestinal (Nafrialdi & Sulistia, 2003).  

 Leukemia akut pada anak-anak mencakup 30-40% dari keganasan 

pada anak yang dapat terjadi pada semua umur, insidens terbesar terjadi 

pada usia 2-5 tahun dengan insiden rata-rata 4-4,5 kasus per tahun per 

100.000 anak dibawah umur 15 tahun. Beberapa penelitian melaporkan 

bahwa proporsi pasien laki-laki lebih besar dari pada perempuan, terutama 

terjadi setelah usia pertama kehidupan. Proporsi tersebut menjadi lebih 

dominan pada usia 6-15 tahun (Permono & Widiaskara, 2010). Dari 

penyakit leukemia limfostik akut ini didapatkan pasien memilik gejala awal 

yakni masuk ke dalam dua golongan terdapat resiko tinggi atau resiko 

rendah. Resiko tinggi bila anak Usia <1 tahun atau > 10 tahun memiliki 

jumlah leukosit >50.000/uL ,atau telah terjadi penyebaran sel leukemia ke 

mediastinum, cairan otak, atau testis. Resiko rendah apabila pasien LLA 
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baru tidak memiliki salah satu tanda yang terdapat pada resiko tinggi 

(Multasih & Sutaryo, 2009). 

 Kira-kira 66% anak dengan LLA Secara keseluruhan sebagian 

besar dari penderita tersebut mempunyai gejala dan tanda penyakitnya 

kurang dari 4 minggu pada waktu di diagnosis. gejala awal biasanya terjadi 

non spesifik meliputi anorexia,iratabel, dan lateragi. Kegagalan sumsum 

tulang yang progresif sehingga akan menimbulkan anemia, perdarahan 

(trombositopenia), dan demam neutropenia/keganasan (Rachmawati, 2014). 

Dipastikan para penderita penyakit LLA  memiliki tanda tanda selain yang 

disebutkan diatas, tanda awal dari penyakit LLA ialah 

pucat,demam,timbulnya petekie atau purpura, nyeri pada bagian 

sendi,lemah badan,muntah dan timbulnya penurunan nafsu makan serta 

terdapat rentan terhadap infeksi,dan sakit kepala,bahkan terjadi kenaikan 

suhu tubuh dan dibeberapa kasus bahkan ditemukan hepatosplenomegali 

dengan atau tanpa limfadenopati. Pucat dan lemah timbul berkitan dengan 

derajat anemia, dibahas pula terdapat tanda awal demam yakni timbul akibat 

adanya infeksi. Hepatosplenomegali dan limfadenopati timbul karena 

adanya invasi ekstramedular dari sel leukemia itu sendiri. Terdapat 

penjelasan bahwa pasien dengan keluhan pucat,tentu saja memiliki kadar 

hemoglobin kurang dari 10g/dl, dan pada umumnya terjadi pendarahan 

apabila jumlah trombosit kurang dari 50.000/mm³(Widiaskara & Permono , 

2010).  
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Menurut gejala awal leukemia limfostik akut pada saat datang ke 

Rumah Sakit, anak-anak kebanyakan mengalami demam, 

hepatosplenomegali dan splenomegali. Timbulnya tanda awal pada penyakit 

LLA dikarenakan akibat dari penggantian komponen sumsum tulang normal 

dengan sel-sel leukemia. Terdapat pembesaran ginjal dan didapatkan massa 

mediastinum, paresis nervus kranial atau meningitis. Gejala yang pasti 

terdapat pada anak dengan leukemia limfobastik akut diantaranya ialah 

pucat, sering mengalami demam, mengalami perdarahan serta mengalami 

penurunan berat badan. Didapatkan gejala demam pada gejala awal LLA 

dikarenakan ditemukan jumlah  umur dan jumlah leokosit pada saat 

terdiagnosis. Prognosis yang baik ditemukan pada anak yang lebih muda, 

namun pada bayi kurang dari satu tahun prognosis menjadi buruk. The 

National Cancer Institute (NCI), mengklasifikasikan untuk pasien LLA 

sebagai kelompok resiko biasa atau dasar anak berusia 1-9,99 tahun dengan 

jumlah leokosit kurang dari 50.000/ul dan kelompok resiko tinggi atas dasar 

anak berusia lebih dari 10 tahun jumlah leokosit lebih dari 50.000/ul. 

Leukosit merupakan gambaran beban tumor,sekalipun mekanisme pasti 

mengenal prognosis yang berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah 

leukosit yang belum diketahui secara pasti (Tehuteru, 2011). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya belum ada data mengenai gejala 

awal anak dengan leukemia limfostik akut secara keseluruhan. Namun, 

berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada orang tua penderita 
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leukemia limfostik akut yang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr.Moewardi bulan januari 2018, satu pasien mengalami demam, 

penurunan berat badan, sedangkan satu pasien lagi mengalami pucat dan 

mengalami nyeri pada bagian tulang. Sehingga peneliti tertarik ingin 

meneliti gejala awal yang sering terjadi pada anak dengan leukemia 

limfostik akut 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu “ untuk mendeskripsikan Bagaimana Gambaran 

gejala Awal Anak Dengan Leukemia Limfositik Akut di RSUD Dr 

Moewardi Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan gambaran gejala 

Awal Anak Dengan Leukemia Limfostik Akut di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2.  Tujuan Khusus 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan distribusi 

frekuensi anak yang mengalami: 

a. Mendeskripsikan mengenai karakteristik dari responden 

b. Mendeskripsikan mengenai penyakit leukimia limfostik akut 
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c. Mendeskirpsikan karakteristik gejala awal leukimia limfostik akut 

meliputi pemeriksaan (anemia, kulit pucat, penurunan berat badan, 

nyeri tulang, demam, infeksi pada mulut, dan perdarahan pada kulit) 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat secara praktis bermanfaat bagi: 

a. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti sendiri dapat menambah pengetahuan dan memberikan 

informasi bagi peneliti. 

b. Bagi Institusi pendidikan  

Instansi pendidikan kesehatan,dapat menjadikan sumber informasi 

serta dapat dijadikan sebgai sumber pembelajaran terutama dalam 

bidang ilmu keperawatan 

c. Bagi Masyarakat 

Dapat menjadi sumber informasi dan dapat menambah wawasan 

masyarakat mengenai tanda-tanda awal anak dengan leukemia 

limfostik akut. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu terutama dalam 

bidang keperawatan seperti pemberian pendidikan kesehatan mengenai 

tanda-tanda awal anak dengan keukemia limfostik akut, serta dapa 

menjadi bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Keaslian Penelitian  

1. Sepsi Herfiana.2017.Dampak Fisiologis Kemoterapi Pada Anak Dengan 

Leukemia Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Jenis penelitian 

adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian 80% mengalami mual, 56,7% 

mengalami muntah, 53,3% mengalami penurunan nafsu makan. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul penelitian dan kasus yang 

akan diteliti, sedangkan persamaannya adalah mengambil data dari 

rumah sakit yang sama serta rentan usia pasien yang akan diteliti 

memiliki persamaan. 

 

 

 

 

 




