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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker ovarium merupakan kanker yang tumbuh pada ovarium yang dapat 

mengakibatkan kematian pada penderitanya dan merupakan salah satu kanker 

ganas sehingga menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia. Berdasarkan hasil pencatatan kanker ovarium tahun 2018, terdapat 

total kasus 8.622.539 serta kasus kematian 4.169.387, dimana (4,4%) adalah kasus 

baru  dan 184799 (1%) kematian. Jumlah kasus di Asia terbaru menempati urutan 

tertinggi kasus kanker ovarium sebayak sebayak 15.3075 (51,8%) dan kasus 

kematian 9.2527 (50,01%). Kejadian kanker ovarium tertinggi di dunia masing-

masing berada di Serbia (16,6 per 100.000), Brunei (16 per 100.000), dan 

Belarusia (15,4 per 100.000), Samoa (12 per 100.000), Kepulauan Solomon (8,4 

per 100.000) dan Polandia (8,7 per 100.000) (Goodarzi, 2018). 

Kanker ovarium di negara maju seperti Amerika Serikat pada tahun 2018, 

ada sekitar 22.240 kasus baru kanker ovarium yang terdiagnosis dan 14.070 

kematian akibat kanker ovarium di AS (American Cancer Society, 2018) 

sedangkang di Indonesia memiliki angka kejadian yang terus meningkat. 

Penderita kanker ovarium di tahun 2008 ditemukan sebanyak 2.314 kasus dan 

menurut WHO Angka kejadian kanker ovarium di Indonesia pada tahun 2018 

menempati urutan ketiga dari semua jenis kanker pada wanita sebanyak 13.310 

kasus baru. Angka kejadian pada beberapa rumah sakit di Indonesia pada RS 

Dharmais pada tahun 2010 sampai dengan 2013 mencapai 536 kasus dan 

meninggal sebanyak 126 orang, di RSUP Haji Adam Malik pada tahun 2011 

tercatat sebanyak 391 kasus kanker ovarium (Kementrian Kesehatan RI Pusat 

Data dan Informasi Kesehatan, 2015; The Internasional Agency For Research On 

Cancer, 2019; Yanti, 2016) sedangkan data yang laporkan di Jogja Cancer 

Registry (2018) dari data RSUP dr. Sardjito kanker ovarium menempati posisi ke 

lima dengan angka kejadian 6,8% atau 692 kasus pada periode tahun 2016-2018. 
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Tingginya kematian kanker ovarium dikarenakan banyaknya pasien yang 

terlambat ditangani dan tidak memeriksakan diri sedini mungkin ke unit kesehatan 

sehingga kebanyakan pasien sudah dalam keadaan stadium III dan IV saat 

terdeteksi (Liu et al, 2012). Pasien yang telah didiagnosa kanker ovarium akan 

mendapatkan penanganan salah satunya kemoterapi. Kemoterapi merupakan 

serangkaian pengobatan yang menggunakan zat aktif yang dapat merusak jaringan 

sel kanker dan berpotensi merusak sel tubuh yang normal, sehingga penggunaan 

kemoterapi harus dievaluasi dan dimonitoring secara ketat. Kemoterapi yang 

umum diberikan pada pasien kanker ovarium diantaranya adalah cisplatin, 

paclitaxel dan carboplatin. Pemberian kemoterapi selain memberikan efek terapi 

terdapat pula efek yang merugikan berupa  adverse drug reactions. Adverse drug 

reactions adalah efek yang tidak diinginkan dari suatu pengobatan yang 

digunakan secara klinis dengan dosis lazim. Reaksi obat yang merugikan dapat 

mempengaruhi kualitas hidup pasien dan menyebabkan morbiditas yang cukup 

tinggi bahkan sampai menyebabkan kematian. (Schartz & Weber, 2015). Adverse 

drug reactions yang umum terjadi pada pengobatan kanker ovarium antaranya 

anemia, leukopenia, neutropenia, trombositopenia, mual, muntah, reaksi 

hipersensitivitas, peningkatan alkalin fosfatase, penurunan pembersihan kreatinin, 

hipomagnesemia, hiponatremia, anoreksia, diare, mukositis, edema/bengkak, 

infeksi, artralgia/mialgia, neuropati perifer, alopecia, hipotensi, mielosupresi, 

nefrotoksisitas, ototoksik, dysgeusia, stomatitis, retensi cairan, sepsis dan 

pneumonia, reaksi kulit, perubahan kuku, ruam dengan pruritus, lakrimasi, 

demam, kelelahan (BC Cancer Agency, 2014; BC Cancer Agency, 2016; BC 

Cancer Agency, 2018). 

Penentuan kejadian ADR dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma 

naranjo, selain itu dapat digunakan WHO-UMC. Hasil penelitian dari  

(Arumugam dkk, 2017) di rumah sakit melaporkan kejadian ADR yang terjadi 

pada 94 pasien kanker ovarium yang mendapatkan kemoterapi berupa alopecia 

(45%), diikuti oleh reaksi dermatologis (19%), leukopenia (16%), mual/muntah 

(16%), anemia (13%) dan tromboflebitis (5%). Penelitian lain melaporkan kasus 

ADRs yang paling umum terjadi pada 92 (88,46%) pasien adalah mual dan 



 

3 

 

muntah 57 (17,37%), alopecia 46 (13,98%) dan neutropenia 38 (11,55%) (Anima 

rout dkk, 2017). 

Penanganan, pelaporan dan monitoring adverse drug reactions salah satu 

kewajiban farmasi klinis atau apoteker sebagai healthcare provider yang 

bertanggung jawab dalam mengelola obat sebelum atau sesudah diberikan kepada 

pasien. Apoteker juga bertanggung jawab untuk menyiapkan, menghitung dosis, 

menyimpan sediaan obat sitotoksik serta mencegah terpaparnya sediaan sitotoksik 

pada tenaga medis, pasien dan keluarga pasien dan lingkungan sekitar (BPOM, 

2012).  

Penelitian tentang kejadian adverse drug reactions akibat penggunaan 

kemoterapi pada pasien kanker ovarium belum bayak diteliti di Indonesia, dan 

masih banyak kejadian-kejadian yang belum dilaporkan serta tertangani dengan 

tepat. Penelitian dilakukan secara prospektif agar data yang diambil lebih dapat 

menggambarkan kejadian yang sebenarnya dilapangan dengan menggunakan 

instrumen penelitiaan algoritma Naranjo dan skala probabilitas WHO-UMC 

sedangkan untuk efektivitas penanganan diukur dengan skala nominal dari hasil 

studi literatur, perbandingkan antara pengobatan yang digunakan dengan standar 

operasional prosedur (SOP) National Comprehensive Cancer Network (NCCN). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

1. Berapa jumlah pasien yang mengalami adverse drug reactions pada 

pengobatan kemoterapi kanker ovarium di instalasi rawat inap RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta? 

2. Apa saja jenis adverse drug reactions yang terjadi pada pasien kanker 

ovarium di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

3. Apakah penanganan adverse drug reactions pada pasien kanker ovarium 

di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta telah efektif? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui jumlah adverse drug reactions pada pasien kanker ovarium 

yang menjalani kemoterapi di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Mengetahui jenis adverse drug reactions pada pasien kanker ovarium yang 

menjalani kemoterapi di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta.  

3. Mengidentifikasi efektivitas penanganan adverse drug reactions pasien 

kanker ovarium yang menjalani kemoterapi di instalasi rawat inap RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, sebagai berikut: 

1. Mengembangkan ilmu dalam bidang farmakoterapi onkologi. 

a. Bagi rumah sakit, penelitian ini bisa dijadikan gambaran penanganan 

adverse drug reactions yang efektif agar penanganan adverse drug 

reactions lebih baik lagi dikemudian hari. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan 

tentang penanganan adverse drug reactions yang tepat pada pasien 

kanker ovarium yang dapat digunakan dan diterapkan pada tempat 

praktek suatu saat nanti. 

2. Menambah khasanah keilmuan tentang penelitian evaluasi adverse drug 

reactions pada pengobatan pasien kanker ovarium di instalasi rawat inap 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2019. 

3. Menambah khasanah keilmuan tentang penanganan adverse drug reactions 

pada pengobatan pasien kanker ovarium, yang kemudian hari dapat 

diterapkan saat melakukan praktek kefarmasian. 

4. Memberikan pengetahuan yang mendalam bagi peneliti mengenai ilmu 

dalam bidang farmakoterapi onkologi melalui study prospektif di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta tahun 2019. 


