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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. 

Menurut data Globocan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh WHO, angka kejadian 

penyakit kanker di dunia mencapai sekitar 18 juta kasus baru dan angka 

kematiannya mencapai sekitar 9 juta kasus (International Agency for Research on 

Cancer, 2018). Salah satu jenis kanker dengan angka kejadian yang tinggi di dunia 

adalah kanker payudara yaitu mencapai 11,6% dari berbagai jenis kanker pada 

tahun 2018. Tidak hanya di dunia, angka kejadian kanker payudara di Indonesia 

pun dinilai tinggi dan menjadi masalah utama pada wanita. Dari berbagai daerah 

di Jawa Tengah, Surakarta termasuk ke dalam lima besar Kabupaten/Kota dengan 

angka kejadian kanker payudara terbanyak pada tahun 2019 (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, 2019). 

Tingginya angka morbiditas dan mortalitas pada pasien kanker payudara 

ini mendorong para tenaga kesehatan untuk dapat memilihkan terapi yang tepat, 

aman dan efektif bagi pasien. Pada penanganan kanker payudara, pemilihan terapi 

sangat ditentukan oleh luasnya penyakit dan ekspresi dari agen biomolekuler. 

Kemoterapi merupakan salah satu pilihan terapi yang sering direkomendasikan 

bagi pasien kanker payudara. Kemoterapi ini memiliki beberapa regimen dan 

dapat diberikan secara tunggal ataupun kombinasi dengan terapi hormonal (bagi 

kasus-kasus tertentu). Pada proses penyembuhan, kemoterapi ini tidak hanya 

memberikan efek terapi yang diharapkan saja, tetapi mempunyai beberapa reaksi 

yang tidak diinginkan atau  Adverse Drug Reactions (ADRs), sehingga perlu 

mempertimbangkan manfaat dan risiko serta harus dikomunikasikan dengan 

pasien dan keluarga sebelum menjalankan terapi (Komite Penanggulangan Kanker 

Nasional (KPKN), 2018). Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian di India yang 

menyebutkan bahwa dari 101 pasien kanker payudara yang menjalankan 

kemoterapi, 91 pasien (90,09%) mengalami Adverse Drug Reactions (ADRs) 

(Saini et al., 2015). 
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Paclitaxel-Epirubicin merupakan salah satu kombinasi kemoterapi yang 

digunakan sebagai terapi kanker payudara metastatik (Fountzilas et al., 2004). 

Sejak pertengahan tahun 1990-an golongan antrasiklin (doxorubicin dan 

epirubicin) menjadi landasan regimen paliatif untuk kanker payudara selama dua 

dekade karena terbukti lebih unggul dibandingkan dengan golongan yang lain 

(Focan et al., 2005). Paclitaxel dan docetaxel merupakan agen baru yang 

ditemukan pada tahun 1980-an dan memiliki aktifitas yang signifikan pada pasien 

kanker payudara metastatik. Berdasarkan penelitian, kombinasi antara antrasiklin 

(doxorubicin) dengan paclitaxel menunjukkan efektivitas yang sangat baik namun 

terdapat laporan kejadian ADRs berupa toksisitas pada jantung dan hematologi 

yang signifikan sedangkan kombinasi antara antrasiklin (epirubicin) dengan 

paclitaxel memiliki efektivitas yang mirip dengan senyawa induknya 

(doxorubicin), namun kejadian toksisitas pada jantung yang dilaporkan lebih 

rendah. Oleh karena itu kombinasi antara epirubicin dengan paclitaxel lebih 

disukai karena dinilai efektif dan aman (Razis & Fountzilas, 2001). 

Secara umum, mekanisme dari suatu obat yang menimbulkan ADRs masih 

belum dapat diketahui dengan jelas, namun terdapat beberapa faktor risiko terkait 

kejadian ADRs. Faktor risiko tersebut terbagi menjadi 3 yaitu, berhubungan 

dengan pasien (seperti usia, jenis kelamin, genetik), berhubungan dengan obat 

(seperti makromolekul, rute pemberian, dosis, lama terapi) dan faktor pendukung 

(seperti kehamilan dan penyakit penyerta) (Mariyono & Suryana, 2008). 

Menurut Langley et al., menyebutkan bahwa regimen Paclitaxel-

Epirubicin memiliki efektifitas yang tinggi pada pasien kanker payudara dengan 

tingkat kardiotoksik yang lebih rendah dibandingkan dengan regimen paclitaxel-

doxorubicin. Hal ini dibuktikan dengan hasil kombinasi antara doxorubicin-

paclitaxel memiliki aktifitas yang sangat baik dengan Response Rate (RR) sebesar 

83%-94%, namun 18%-20% pasien mengalami CHF (Langley et al., 2005). Disisi 

lain, pada penggunaan regimen Paclitaxel-Epirubicin menunjukkan hasil yang 

lebih baik terhadap efek kardiotoksik dibandingan dengan regimen Paclitaxel-

Doxorubicin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hatschek et al., 

menyebutkan bahwa regimen Paclitaxel-Epirubicin merupakan terapi lini pertama 

pada pasien kanker payudara stadium lanjut yang menghasilkan aktivitas tinggi 



3 

 

dengan RR 84% dan hanya 6% pasien yang mengalami CHF (Hatschek et al., 

2012). Meskipun efek kardiotoksik dari regimen Paclitaxel-Epirubicin dinilai 

lebih rendah, namun ADRs lain yang umum terjadi pada pasien meliputi alopesia, 

neuropati, mukositis, mual muntah, leukopenia, trombositopenia, neutropenia, dan 

anemia (Lück et al., 2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di United 

Kingdom dan Irlandia menyebutkan bahwa toksisitas dengan tingkat keparahan 3-

4 yang dialami pasien dengan regimen Paclitaxel-Epirubicin meliputi alopesia, 

nyeri, infeksi, mual muntah, mukositis, dan neurotoksisitas (Langley et al., 2005). 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka kejadian dan tingkat keparahan 

ADRs pada pasien yang menggunakan regimen Paclitaxel-Epirubicin, artinya 

semakin tinggi pula angka morbiditas pasien kanker payudara sehingga perlu 

pencegahan dan penanganan yang tepat dari kejadian ADRs. Suatu penelitian 

menyebutkan bahwa pasien kanker yang telah menjalani terapi memiliki kualitas 

hidup yang menurun sehingga memerlukan penanganan maupun informasi 

tambahan dalam mengevaluasi hasil dari pengobatan yang telah dilakukan (Putri, 

2017). 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan salah satu rumah sakit milik 

pemerintah yang menjadi rujukan penanganan pasien kanker di Jawa Tengah. 

Pasien kanker payudara di RSUD Dr. Moewardi pada bulan Maret-Mei tahun 

2017 yang menjalani terapi rawat jalan mencapai 2.865 pasien dan pasien yang 

menjalani rawat inap sebanyak 704 pasien (Suseno, 2017). Berdasarkan tingginya 

angka kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Moewardi Surakarta serta adanya 

laporan terkait kejadian ADRs maka perlu dilakukan suatu penelitian terkait 

analisis ADRs dan penanganannya pada pasien kanker payudara yang menjalani 

kemoterapi dengan regimen Paclitaxel-Epirubicin. Hal ini merujuk kepada peran 

farmasi klinik di rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kepada pasien secara 

langsung dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko 

terjadinya efek yang tidak diharapkan dari obat guna keselamatan pasien sehingga 

kualitas hidup pasien terjamin (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait profil ADRs 

yang terjadi serta efektivitas penanganannya di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
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agar dapat mencegah/meminimalisasi kejadian ADRs selama masa terapi 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas terapi dan kualitas hidup pasien. 

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

tidak hanya menunjukkan gambaran terkait profil ADRs yang terjadi melainkan 

juga mengetahui efektivitas dari penanganan ADRs serta mengetahui faktor risiko 

terjadinya ADRs dan pengaruhnya terhadap kejadian ADRs.    

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran kejadian Adverse Drug Reactions (ADRs) pada 

pasien kanker payudara dengan regimen Paclitaxel-Epirubicin di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta?  

2. Bagaimana efektivitas terapi penanganan Adverse Drug Reactions (ADRs) 

pada pasien kanker payudara dengan regimen Paclitaxel-Epirubicin di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

3. Apakah terdapat pengaruh faktor risiko terhadap kejadian Adverse Drug 

Reactions (ADRs) pada pasien kanker payudara dengan regimen 

Paclitaxel-Epirubicin di RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gambaran kejadian Adverse Drug Reactions (ADRs) pada 

pasien kanker payudara dengan regimen Paclitaxel-Epirubicin di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta 

2. Mengetahui efektivitas terapi penanganan Adverse Drug Reactions 

(ADRs) pada pasien kanker payudara dengan regimen Paclitaxel-

Epirubicin di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

3. Mengetahui pengaruh faktor risiko terhadap kejadian Adverse Drug 

Reactions (ADRs) pada pasien kanker payudara dengan regimen 

Paclitaxel-Epirubicin di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

beberapa pihak antara lain: 
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1. Rumah Sakit 

Membantu pihak rumah sakit untuk melihat gambaran kejadian 

Adverse Drug Reactions (ADRs) pada pasien kanker payudara yang 

mendapatkan regimen Paclitaxel-Epirubicin di rumah sakit, membantu 

mengetahui efektivitas terapi penanganan ADRs sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup pasien. 

2. Peneliti  

Meningkatkan pengetahuan mengenai kejadian Adverse Drug 

Reactions (ADRs) pada pasien kanker payudara yang mendapatkan 

regimen Paclitaxel-Epirubicin dan penanganannya serta mengetahui faktor 

risiko kejadian ADRs. 


