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ANALISIS ADVERSE DRUG REACTIONS (ADRs) DAN 

PENANGANANNYA PADA PASIEN KANKER PAYUDARA DENGAN 

REGIMEN PACLITAXEL-EPIRUBICIN DI RSUD DR. MOEWARDI 

SURAKARTA 

 

Abstrak 

Kanker payudara merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di 

dunia khususnya pada wanita. Angka kejadian kanker payudara di Indonesia 

dinilai tinggi, salah satu contohnya adalah Jawa Tengah yang merupakan 

provinsi dengan angka kejadian kanker payudara terbanyak pada tahun 2013. 

Kemoterapi adalah salah satu pilihan terapi yang sering direkomendasikan bagi 

pasien kanker payudara dan dinilai efektif namun memiliki dampak negatif pada 

beberapa pasien yaitu berupa Adverse Drug Reactions (ADRs) akibat regimen 

terapi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

kejadian ADRs pada pasien yang menjalankan kemoterapi dengan regimen 

Paclitaxel-Epirubicin, efektifitas penanganannya, serta faktor risiko yang 

berpengaruh terhadap kejadian ADRs. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta dengan rancangan cross sectional secara prospektif melalui 

wawancara kepada pasien langsung yang dilengkapi oleh data laboatorium serta 

kondisi klinis pasien. Dari 57 pasien yang diamati, kejadan ADRs paling banyak 

dialami oleh pasien dengan rentang usia 41-50 (35,1%) dan 51-60 (35,1%) serta 

didominasi oleh pasien dengan penyakit penyerta sebesar 52,6%. Pasien yang 

mengalami kanker payudara umumnya berada pada stadium 3 dengan siklus 

kemoterapi terbanyak adalah siklus ketiga. Pasien yang menjalani kemoterapi 

menjalani rawat inap dengan durasi yang berbeda-beda dan lama rawat inap 1 

dan 2 hari paling banyak dijalani pasien. ADRs paling banyak dialami oleh 

pasien yang menjalani kemoterapi dengan regimen Paclitaxel-Epirubicin adalah 

alopesia sebanyak 57 pasien (20,2%), mual sebanyak 52 pasien (18,4%), anemia 

sebanyak 44 pasien (15,6%) dan diikuti oleh neuropati perifer motorik sebanyak 

41 pasien (14,5%). Tingkat keparahan ADRs yang dialami pasien di dominasi 

oleh tingkat keparahan 1 (ringan) yaitu 57,4% dan tidak ada pasien yang 

mengalami kondisi darurat ataupun meninggal dunia. Pemilihan terapi 

penanganan ADRs yang dijalani pasien sudah tepat, hanya saja terdapat 4 pasien 

yang tidak mengalami penurunan tingkat keparahan kejadian ADRs. Stadium 

kanker dan penyakit penyerta merupakan factor risiko yang berpengaruh 

terhadap tingkat keparahan ADRs. Dari 2 faktor risiko tersebut yang paling 

berpengaruh terhadap kejadian ADRs adalah stadium kanker. Pasien yang 

mengalami kanker stadium akhir memiliki kecenderungan mengalami ADRs 

dengan tingkat keparahan 3 sebesar 3,661 kali dibandingkan dengan pasien 

dengan stadium kanker awal. 

Kata kunci : ADRs, kanker payudara, kemoterapi, paclitaxel-epirubicin, usia, 

siklus kemoterapi, stadium kanker, penyakit penyerta. 

 

Abstract 

Breast cancer is one of the leading causes of death in the world, especially in 

women. The incidence of breast cancer in Indonesia is considered high, one 

example is Central Java which is the province with the highest incidence of 
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breast cancer in 2013. Chemotherapy is one of the treatment options that are 

often recommended for breast cancer patients and is considered effective but has 

a negative impact on several patients. patients in the form of Adverse Drug 

Reactions (ADRs) due to the therapeutic regimen used. This study aims to 

describe the incidence of ADRs in patients undergoing chemotherapy with the 

Paclitaxel-Epirubicin regimen, the effectiveness of its treatment, and the risk 

factors that influence the incidence of ADRs. This research was conducted in 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta with a cross-sectional design prospectively 

through direct patient interviews, equipped with laboratory data and the patient's 

clinical condition. Of the 57 patients observed, the most ADRs were experienced 

by patients with an age range of 41-50 (35.1%) and 51-60 (35.1%) and was 

dominated by patients with comorbidities by 52.6%. Patients with breast cancer 

are generally in stage 3 with the most chemotherapy cycles being the third cycle. 

Patients undergoing chemotherapy underwent hospitalization with different 

durations and the most patients underwent 1 and 2 days of hospitalization. The 

most ADRs experienced by patients undergoing chemotherapy with the 

Paclitaxel-Epirubicin regimen were alopecia in 57 patients (20.2%), nausea in 52 

patients (18.4%), anemia in 44 patients (15.6%) and followed by motor 

peripheral neuropathy in 41 patients (14.5%). The severity of ADRs experienced 

by patients was dominated by severity 1 (mild) which was 57.4% and no patient 

experienced an emergency or died. The selection of ADRs treatment therapy that 

the patient underwent was correct, it's just that there were 4 patients who did not 

experience a decrease in the severity of the ADRs incident. Cancer stage and 

comorbidities are risk factors that influence the severity of ADRs. Of the two 

risk factors, the most influential on the incidence of ADRs is the stage of cancer. 

Patients with end-stage cancer have a tendency to experience ADRs with a 

severity level of 3,661 times compared to patients with early-stage cancer. 

Keywords: ADRs, breast cancer, chemotherapy, paclitaxel-epirubicin, age, 

chemotherapy cycle, cancer stage, comorbidities 

 

1. PENDAHULUAN  

Kanker payudara merupakan suatu keganasan akibat dari sel dalam jaringan 

payudara yang membelah dan tumbuh tanpa kendali. Angka kejadian kanker 

payudara di Indonesia pun dinilai tinggi. Dari berbagai provinsi di Indonesia, Jawa 

Tengah merupakan provinsi dengan angka kejadian kanker payudara terbanyak pada 

tahun 2013 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). 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. 

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-
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kasus tertentu. Pada masa terapi, kemoterapi ini tidak hanya memberikan efek terapi 

yang diharapkan saja, tetapi kemoterapi juga mempunyai beberapa reaksi yang tidak 

diinginkan dari suatu obat 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). 

Secara umum, mekanisme pasti dari suatu obat yang menimbulkan ADRs masih 

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

kejadian ADRs seperti usia, jenis kelamin, genetik, rute pemberian, dosis, lama 

terapi dan penyakit penyerta (Mariyono and Suryana, 2008). 

Paclitaxel-Epirubicin merupakan salah satu kombinasi kemoterapi yang 

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

optimal yang direkomendasikan pada regimen ini adalah Paclitaxel 175-100mg/m2 

dan Epirubicin 60-90mg/m2. Kedua agen tersebut diberikan setiap interval 3 

minggu/21 hari sebanyak 6-8 siklus (Razis and Fountzilas, 2001). Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa regimen paclitaxel-epirubicin memiliki efektifitas yang tinggi 

pada pasien kanker payudara dengan tingkat kardiotoksik yang lebih rendah 

dibandingkan dengan regimen paclitaxel-doxorubicin (Conte et al., 1997). Hal ini 

diketahui dari penelitian yang menyebutkan bahwa kombinasi antara doxorubicin-

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

83% dan Complete Response (CR) sebesar 24% namun 50% pasien mengalami 

penurunan LVEF dibawah normal dan 20% mengalami CHF (Gehl et al., 1996). 

Sedangkan pada penelitian lain menunjukkan bahwa regimen paclitaxel- epirubicin 

menghasilkan aktivitas tinggi dengan RR 84% dan insiden kardiotoksisitas yang 

rendah serta hanya 6% pasien yang mengalami gagal jantung kongestif (Conte et al., 

1997). Meskipun efek kardiotoksik dari regimen paclitaxel-epirubicin dinilai lebh 

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

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

anemia (Razis and Fountzilas, 2001). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

angka kejadian 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.  
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Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terkait 

profil ADRs yang terjadi, mengetahui efektivitas dari penanganan ADRs serta 

mengetahui faktor risiko terjadinya ADRs dan pengaruhnya terhadap kejadian 

ADRs.   

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross 

sectional melalui penelusuran data secara prospektif terhadap pasien kanker 

payudara yang menggunakan regimen Paclitaxel-Epirubicin di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan 

Januari 2020 – Maret 2020. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara 

langsung antara peneliti dengan pasien dan dilengkapi dengan data pada catatan 

rekam medis pasien. Pasien yang masuk dalam penelitian ini merupakan pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi pasien wanita 

dengan diagnosis kanker payudara yang berusia ≥18 tahun, pasien yang mendapatkan 

regimen Paclitaxel-Epirubicin, bersedia menjadi objek penelitian, sedangkan kriteria 

eksklusi meliputi pasien yang menerima protokol lain untuk mengobati kondisi yang 

parah (seperti tuberkulosis, hepatitis, HIV dan semua agen yang berhubungan dengan 

keganasan); pasien dengan gangguan gastrointestinal, tuberculosis, gangguan hati, 

gangguan ginjal, HIV; .pasien yang meninggal dunia pada saat penelitian; pasien 

yang tidak dapat merespon pertanyaan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan 

kualitatif dilakukan dengan analisis statistik. Analisis ini merupakan jenis analisis 

bivariat dengan menggunakan uji Chi square untuk mengetahui pengaruh faktor 

risiko terhadap kejadian ADRs dari penggunaan regimen Paclitaxel-Epirubicin.  

Pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan metode deskriptif. Analisis ini 

merupakan analisis univariat yang dilakukan untuk mengetahui angka kejadian dan 

persentase dari ADRs, tingkat keparahan ADRs, dan faktor risiko kejadian ADRs 

pada pasien kanker payudara yang menggunakan regimen Paclitaxel-Epirubicin. 

Pada penelitian ini pasien atau keluarga pasien yang diteliti ikut berperan aktif dalam 

mencapai tujuan penelitian. 



5 
 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari algoritma Naranjo 

beserta kategori probabilitas, form tingkat keparahan ADRs yang mengacu pada 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) versi 5.0 & versi 3.0, 

guideline yang berhubungan dengan kejadian ADRs, dan software SPSS versi 20.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Jumlah pasien kanker di RSUD Dr. Moewardi yang menjalani kemoterapi dengan 

regimen paclitaxel-epirubisin pada bulan Januari-Maret 2020 yaitu sebanyak 57 

pasien. Berikut adalah data demografi pasien dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik Pasien Kanker Payudara dengan Regimen Terapi Paclitaxel-

Epirubicin 
Variabel Jumlah Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Perempuan  57 100% 

Usia 

31-40 17 29,8% 

41-50 20 35,1% 

51-60 20 35,1% 

Suku  

Jawa  57 100% 

Jenis Kanker 

Kanker payudara 57 100% 

Stadium Kanker 

1 8 14% 

2 22 38,6% 

3 23 40,4% 

4 4 7% 

Penyakit Penyerta 

Tidak ada  27 47,4% 

Diabetes melitus 8 14% 

Hipertensi  18 31,6% 

Gastritis  4 7% 

Siklus Kemoterapi 

1 7 12,3% 

2 10 17,5% 

3 17 29,8% 

4 10 17,6% 

5 11 19,3% 

6 2 3,5% 

Lama Rawat Inap  

1 hari 20 35,1% 

2 hari 20 35,1% 

3 hari 17 29,8% 

Berdasarkan data demografi pasien yang diamati, 100% pasien berjenis 

kelamin perempuan dengan diagnosis kanker payudara. Hal ini dapat terjadi karena 

adanya perbedaan kadar hormon estrogen antara perempuan dengan laki-laki yang 
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merupakan salah satu faktor risiko terkuat terjadinya kanker payudara (Folkerd and 

Dowsett, 2013). Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa adanya peningkatan 

yang signifikan pada wanita dengan kadar estrogen tinggi terhadap tingkat keganasan 

pada sel payudara. Keganasan ini terjadi karena adanya polimorfisme pada gen 

pengkode reseptor estrogen yang merupakan predisposisi kanker payudara. Variasi 

genetic pada reseptor yang terjadi akan menimbulkan derajat proliferasi sel yang 

berbeda dengan jaringan payudara yang normal (Suparman and Suparman, 2014). 

 Usia merupakan salah satu faktor terjadinya ADRs (Mariyono and Suryana, 

2008). Pada penelitian ini, kejadian ADRs paling banyak dialami oleh pasien dengan 

usia 41-60. Hal ini serupa dengan penelitian di India yang menyebutkan bahwa dari 3 

kategori usia pasien yaitu anak (0-18 tahun), dewasa (19-60 tahun) dan lansia (>61 

tahun), angka kejadian ADRs tertinggi terjadi pada pasiendewasa khususnya pada 

rentang 46-60 tahun (Palappallil et al., 2017). Keadaan ini terjadi karena adanya 

korelasi secara langsung antara peningkatan usia dengan peningkatan kejadian ADRs 

(Schatz and Weber, 2015).  

Penyakit penyerta merupakan keadaan yang umum terjadi pada sebagian 

pasien kanker. Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa pasien kanker yang 

memiliki penyakit penyerta memiliki kemungkinan tidak mendapatkan terapi yang 

optimal (Sarfati et al., 2016). Dari 57 pasien yang diamati, 47,4% pasien tidak 

memiliki penyakit penyerta yang artinya sebagian besar pasien mendapatkan 

perawatan kanker secara optimal. Berdasarkan penelitian pasien yang memiliki 

penyakit penyerta berpotensi mempengaruhi perkembangan, stadium saat diagnosis, 

kelangsungan hidup yang lebih buruk, kualitas hidup yang lebih buruk dan biaya 

perawatan yang lebih tinggi (Sarfati et al., 2016). Pada penelitian ini, stadium kanker 

yang banyak dialami pasien adalah stadium 3 yaitu 40,4%. Adanya hubungan antara 

penyakit penyerta terhadap tingkat keganasan kanker inilah yang mungkin dapat 

menunjukkan bahwa pasien yang diteliti pada penelitian ini secara dominan berada 

pada stadium 3.  

Pada penelitian ini, pasien kanker payudara yang telah menjalani kemoterapi 

siklus ke 3 memiliki persentase tertinggi yaitu 29,8%. Kejadian ADRs pada pada 

setiap siklus berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh reaksi dari kemoterapi yang 

mempengaruhi setiap pasien berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda-beda 
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(Khairani et al., 2019). Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa kejadian ADRs 

yang terjadi pada pasien kemoterapi tidak memiliki perbedaan yang signifikan di 

setiap siklusnya (Prieto-Callejero et al., 2020).  

Kemoterapi yang dilakukan oleh pasien kanker payudara di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kemoterapi One Day Service 

(ODS) dan rawat inap. Kemoterapi ODS dilakukan pada pasien dengan kondisi 

klinik yang baik saat jadwal kemoterapi, sedangkan pasien yang menjalani rawat 

inap dilakukan pada pasien yang memiliki kondisi klinik kurang baik saat jadwal 

kemoterapi sehingga membutuhkan perawatan tambahan. Kondisi ini dinilai 

berdasarkan tanda vital dan data laboratorium pasien yang mengacu pada syarat 

kelayakan kemoterapi. 

Berdasarkan lama rawat inap, pasien yang diteliti didominasi oleh pasien 

dengan lama rawat inap 1 hari dan 2 hari dengan persentase masing-masing 35,1%, 

artinya sebagian pasien memiliki kondisi klinik yang baik saat akan menjalankan 

kemoterapi. Menurut penelitian menyebutkan bahwa kejadian ADRs memiliki 

dampak secara menyeluruh yaitu meningkatkan angka mortalitas, morbiditas dan 

lama rawat inap yang mana akan meningkatkan pula biaya perawatan pasien (Fasipe 

et al., 2019). 

3.1 Kejadian Adverse Drug Reactions (ADRs) 

Pada penelitian ini dilaporkan sebanyak 282 ADRs yang terjadi pada 57 pasien. 

Berikut adalah rincian kejadian ADRs yang dialami pasien dengan regimen 

paclitaxel-epirubicin di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Tabel 2. Gambaran ADRs Pasien dengan Regimen Terapi Paclitaxel-Epirubicin 

Adverse Drug Reactions 
Jumlah 

(n=282) 
Persentase 

Gangguan Gastrointestinal 

Mual  52 18,4% 

Muntah  14 5% 

Diare  1  0,4% 

Konstipasi  9  3,2% 

Mucositis 5 1,8% 

Gangguan Hematologi 

Leukopenia 4  1,4% 

Anemia  44  15,6% 

Trombositopenia  1  0,4% 

Gangguan Hepar 

SGPT meningkat  10  3,5% 

SGOT meningkat 11  3,9% 
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Gangguan Sistem Syaraf 

Neuropati perifer motoric 41  14,5% 

Neuropati perifer sensorik  28 9,9% 

Gangguan Kulit dan Jaringan Subkutan 

Urtikaria 1  0,4% 

Kuku menghitam 4  1,4% 

Alopesia  57  20,2% 

 

Dari keseluruhan ADRs yang diamati, terdapat 4 ADRs yang memiliki 

tingkat kejadian tertinggi, yaitu alopesia sebanyak 57 pasien (20,2%), mual sebanyak 

52 pasien (18,4%), anemia sebanyak 44 pasien (15,6%) dan diikuti oleh neuropati 

perifer motorik sebanyak 41 pasien (14,5%). Data tersebut sama halnya dengan 

penelitian lain yang menyebutkan bahwa semua pasien kanker yang menjalani terapi 

kombinasi paclitaxel-epirubicin akan mengalami alopesia dan beberapa ADRs lain 

seperti mual muntah, nyeri pada otot, mucositis pada tingkat keparahan 0-2 

berdasarkan kriteria WHO (Razis and Fountzilas, 2001). Adapula penelitan lain 

menyebutkan bahwa pasien yang menggunakan agen paclitaxel dilaporkan 60-70% 

mengalami neuropati perifer (Seretny et al., 2014). 

3.2 Kausalitas Adverse Drug Reactions 

Penilaian kausalitas ADRs dilakukan dengan menggunakan instrument Naranjo. 

Hasil yang didapat menunjukkan ADRs dengan skor 1-4 (possible) sebanyak 5 

kejadian (1,8%), skor 5-8 (probable) sebanyak 148 kejadian (52,5%) dan skor ≥9 

(highly probable) sebanyak 129 kejadian (45,7%). Berikut adalah rincian penilaian 

kausalitas ADRs berdasarkan kategori Naranjo. 

Tabel 3. Kejadian ADRs dan Kausalitas Berdasarkan Naranjo 

ADRs 

Kategori Kausalitas 

Jumlah Possible 

n (%) 

Probable 

n (%) 

Highly Probable 

n (%) 

Mual  0 19 (6,7) 33 (11,7) 52 

Muntah  0 7 (2,5) 7 (2,5) 14 

Neuropati perifer motorik  0 16 (5,7) 25 (8,9) 41 

Neuropati perifer sensorik   0 12 (4,3) 16 (5,7) 28 

Alopesia  0 12 (4,3) 45 (16) 57 

Urtikaria 1 (0,4) 0 0 1 

Diare  0 1 (0,4) 0 1 

Konstipasi  4 (1,4) 5 (1,8) 0 9 

Mucositis  0 5 (1,8) 0 5 

Leukopenia 0 4 (1,4) 0 4 

Anemia  0 43 (15,2) 1 (0,4) 44 

Trombositopenia  0 1 (0,4) 0 1 

SGPT meningkat 0 9 (3,2) 1 (0,4) 10 

SGOT meningkat 0 10 (3,5) 1 (0,4) 11 
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Kuku menghitam 0 4 (1,4) 0 4 

Total  5 (1,8) 148 (52,5) 129 (45,7) 282 (100) 

  

Algoritme Naranjo merupakan salah satu instrumen resmi dan umum 

digunakan di Indonesia dalam menilai kausalitas dari reaksi suatu obat. Instrumen ini 

terdiri dari 10 pertanyaan yang memiliki skor tersendiri di setiap pertanyaannya. Dari 

10 pertanyaan tersebut, terdapat 3 pertanyaan yang tidak dapat dijawab dalam 

penelitian ini, yaitu pada pertanyaan nomor 6, 7 dan 8. Ketiga pertanyaan tersebut 

berisikan tentang pemberian plasebo pada pasien, pemeriksaan kadar obat dalam 

darah pasien terkait konsentrasi toksisitas obat, dan peningkatan maupun penurunan 

dosis obat. Hal tersebut dikarenakan pasien selama masa penelitian tidak diberikan 

plasebo, tidak dilakukan pemeriksaan kadar obat dalam darah, dan tidak dilakukan 

peningkatan maupun penurunan dosis yang mengakibatkan penggunaan instrument 

ini kurang maksimal. 

Berdasarkan tabel tersebut, kategori kausalitas tertinggi dari seluruh ADRs 

yang terjadi pada pasien adalah probable (52,5%) yang artinya beberapa ADRs 

tersebut dapat terjadi akibat penggunaan paclitaxel-epirubicin. Selanjutnya diikuti 

oleh kategori highly probable (45,7%) yang artinya ADRs yang sangat pasti terjadi 

pada pasien yang menggunakan regimen paclitaxel-epirubicin. Kategori kausalitas 

terendah yang terjadi dari seluruh ADRs adalah possible (1,8%) yang artinya ADRs 

tersebut belum tentu terjadi pada pasien yang menggunakan regimen paclitaxel-

epirubicin. 

3.3 Keparahan Adverse Drug Reactions 

Instrumen yang digunakan untuk menganalisis tingkat keparahan ADRs pada 

penelitian ini mengacu pada Common Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE). Pada panduan CTCAE menjelaskan tentang karakteristik dalam setiap 

tingkat keparahan untuk semua jenis ADRs. Terdapat 5 tingkat keparahan yaitu 

tingkat keparahan 1 (ringan/mild), tingkt keparahan 2 (sedang/moderate), tingkat 

keparahan 3 (berat/severe), tingkat keparahan 4 (mengancam jiwa/membutuhkan 

penanganan darurat) dan tingkat keparahan 5 (menyebabkan kematian). Berikut 

adalah gambaran tingkat keparahan ADRs.  
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Tabel 4. Tingkat Keparahan ADRs Berdasarkan CTCAE 

ADRs 

Tingkat Keparahan CTCAE 
Jumlah 

(n=254) 
1  

n (%) 

2 

n (%) 

3 

n (%) 

4 

n (%) 

5 

n (%) 

Gangguan Gastrointestinal   

Mual  30 (10,6) 22 (7,8) 0 0 0 52 (18,4) 

Muntah  7 (2,5) 7 (2,5) 0 0 0 14 (5) 

Diare  0 1 (0,4) 0 0 0 1 (0,4) 

Konstipasi  9 (3,2) 0 0 0 0 9 (3,2) 

Mucositis 4 (1,4) 1 (0,4) 0 0 0 5 (1,8) 

Gangguan Hematologi  

Leukopenia 4 (1,4) 0 0 0 0 4 (1,4) 

Anemia  23 (8,2) 21 (7,4) 0 0 0 44 (15,6) 

Trombositopenia  0 0 1 (0,4) 0 0 1 (0,4) 

Gangguan Hepar 

SGPT meningkat  10 (3,5) 0 0 0 0 10 (3,5) 

SGOT meningkat 11 (3,9) 0 0 0 0 11 (3,9) 

Gangguan Sistem Saraf 

Neuropati perifer 

motorik 

25 (8,9) 0 16 (5,7) 0 0 41 (14,5) 

Neuropati perifer 

sensorik 

22 (7,8) 4 (1,4) 2 (0,7) 0 0 28 (9,9) 

Gangguan Kulit dan Jaringan Subkutan 

Urtikaria 0 1 (0,4) 0 0 0 1 (0,4) 

Kuku menghitam 4 (1,4) 0 0 0 0 4 (1,4) 

Alopesia  13 (4,6) 44 (15,6) 0 0 0 57 (20,2) 

Total  162 (57,4) 101 (35,8) 19 (6,7) 0 0 282 (100) 

 

 Berdasarkan data diatas, pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi 

dengan regimen paclitaxel-epirubicin mengalami ADRs dengan 3 tingkat keparahan. 

Dari 282 kejadian ADRs yang dilaporkan, 57,4% kejadian merupakan tingkat 

keparahan 1; 35,8% kejadian merupakan tingkat keparahan 2; dan 6,7% kejadian 

dengan tingkat keparahan 3. Pada tingkat keparahan 4 dan 5, tidak ada satupun 

pasien yang mengalami hal tersebut.  

Pada tingkat keparahan 1 (ringan), ADRs yang paling banyak terjadi adalah 

mual (11,8%). Mual merupakan ADRs paling umum terjadi pada pasien yang 

menjalani kemoterapi. Hal ini terjadi pula pada penelitian lain yang menyebutkan 

bahwa mual dan muntah termasuk ADRs tertinggi di tingkat keparahan 1 menurut 

WHO akibat penggunaan paclitaxel-epirubicin (Conte et al., 1997). Pada tingkat 

keparahan 2 (sedang), ADRs tertinggi adalah alopesia (17,3%). Alopesia terjadi pada 

semua pasien yang menerima paclitaxel-epirubicin dengan tingkat keparahan berat 

(Razis and Fountzilas, 2001).  Pada tingkat keparahan 3, ADRs yang paling banyak 

terjadi adalah neuropati perifer motorik (5,7%). Hal ini serupa dengan penelitian lain 
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yang menyebutkan bahwa pasien dengan terapi taxan dilaporkan mengalami 

neuropati perifer dengan tingkat keparahan 3 dan 4 sebanyak 30%. Gejala motorik 

dan sensorik ini  umumnya terjadi dalam 24 jam setelah pemberian paclitaxel dan 

gejala motorik umumnya muncul dengan tingkat keparahan ringan (Gutiérrez-

Gutiérrez et al., 2010).   

3.4 Evaluasi Terapi Penanganan Adverse Drug Reactions  

Terapi penanganan ADRs tiap pasien berbeda-beda. Hal ini tergantung dari ADRs 

yang dialami oleh setiap pasien. Pada penelitian ini terdapat ADRs yang perlu 

dilakukan penanganan maupun tidak. Beberapa ADRs harus diterapi terlebih dahulu 

sebelum dilakukannya kemoterapi agar kondisi pasien memenuhi syarat kelayakan 

kemoterapi yang sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Efektifitas atau 

keberhasilan terapi pada penelitian ini dilihat dari turunnya tingkat keparahan ADRs 

pasien. Berikut adalah rincian penanganan ADRs beserta efektivitasnya.  

Tabel 4. Kejadian ADRs dan Efektivitas Terapi 

Jenis ADRs Penanganan ADRs 
Jumlah 

Pasien 

Tidak 

Diterapi 
Diterapi Efektif 

Tidak 

Efektif 

Mual  Ondansetron-

Ranitidin/Omeprazol 

52 - 52 50 2 

Muntah  Ondansetron-

Ranitidin/Omeprazol 

14 - 14 14 - 

Neuropati perifer 

motorik 

Vitamin B kompleks 

dan/Natrium Diklofenak 

41 21 20 20 - 

Neuropati perifer 

sensorik 

 28 18 10 10 - 

Alopesia  - 57 57 - - - 

Urtikaria  Cetirizine  1 - 1 1 - 

Diare  Loperamide  1 - 1 1 - 

Konstipasi  Laktulosa 9 6 3 3 - 

Mucositis  - 5 5 - - - 

Leukopenia - 4 4 - - - 

Anemia  Packed Red Cell 44 23 21 21 - 

Trombositopenia  Thrombocyte 

Concentrate  

1 0 1 1 - 

SGPT meningkat HP Pro/Curcuma 10 4 6 5 1 

SGOT meningkat HP Pro/Curcuma 11 4 7 6 1 

Kuku menghitam - 4 4 - - - 

JUMLAH 282 146 136 132 4 

 

Pada penelitian ini terdapat 828 kejadian ADRs, dimana 146 kejadian ADRs 

tidak diberikan terapi dan 136 kejadian lainnya diberikan terapi. Dari 136 kejadian 

ADRs yang diterapi, 132 diantaranya mendapatkan terapi efektif, sedangkan 4 
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kejadian lainnya terapi tidak efektif. Efektifitas terapi dinilai berdasarkan penurunan 

tingkat keparahan setelah diberikannya terapi. Pada kejadian yang tidak diterapi ini 

terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu kondisi tersebut dinilai belum memerlukan 

terapi sesuai standar rumah sakit, sebagian kejadian ADRs bersifat reversible dan 

beberapa pasien tidak mengungkapkan secara lengkap kejadian ADRs apa saja yang 

selalu dirasakan pasien pada siklus sebelumnya ataupun pasien baru yang baru 

pertama kali menjalani kemoterapi. Untuk 4 kejadian ADRs yang mendapatkan 

terapi namun tidak efektif atau tidak adanya perbaikan hal ini terjadi dikarenakan 

kondisi psaien yang kurang baik (adanya metastase) dan ADRs yang dirasakan 

pasien berdampak sangat kuat. 

3.5 Faktor Risiko Adverse Drug Reactions 

Pada penelitian ini dilakukan analisis bivariat dan multivariat. Hal ini bertujuan 

untuk mencari pengaruh antara factor risiko terhadap ADRs. Untuk analisis bivariat 

dilakukan guna mengetahui pengaruh dari masing-masing factor risiko terhadap 

kejadian ADRs, sedangkan untuk analisis multivariat dilakukan untuk mengatahui 

factor risiko manakah yang paling berpengaruh dan besaran pengaruhnya terhadap 

kejadian ADRs. Faktor risiko yang diuji melipui usia, stadium kanker, siklus 

kemoterapi dan penyakit penyerta. Sedangkan kejadian ADRs dilihat berdasarkan 

tingkat keparahan. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Chi-square 

untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing factor risiko terhadap kejadian 

ADRs. Pada uji statistik ini, data diubah menjadi data kategorikal. Faktor risiko 

dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai p value yang dihasilkan 

<0,05. Berikut adalah hasil dari analisis bivariat dan multivariat. 
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Tabel 5. Analisis Faktor Risiko terhadap Kejadian ADRs 

Faktor Risiko 
Tingkat Keparahan N 

Analisis Bivariat 

(Chi-square) 

Analisis Multivariat 

(Regresi Logistik Ordinal) 

1 (%) 2 (%) 3 (%)  P p Konstanta Odds ratio 

Usia         

31-40 9 (52,9) 5 (29,4) 3 (17,6) 17 

0,671 

- 0
a
  

41-50 7 (35) 6 (30) 7 (35) 20 0,447 0,532 1,702 

51-60 9 (45) 4 (20) 7 (35) 20 0,644 0,311 1,364 

Stadium kanker         

Awal (1,2) 18 (62,1) 6 (20,7) 5 (17,2) 29 
0,016* 

- 0
a
  

Akhir (3,4) 7 (25) 9 (32,1) 12 (42,9) 28 0,023* 1,298 3,661 

Siklus kemoterapi         

≤3 18 (54,5) 7 (21,2) 8 (24,2) 33 
0,162 

- 0
a
  

>3 7 (29,2) 8 (33,3) 9 (37,5) 24 0,655 -0,304 0,737 

Komorbid         

Tidak ada 17 (63) 5 (18,5) 5 (18,5) 27 
0,022* 

- 0
a
  

Ada 8 (26,7) 10 (33,3) 12 (40) 30 0,053 1,220 3,387 

 

* nilai uji signifikan (<0,05) 
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Berdasarkan analisis statistik bivariat tersebut menyebutkan bahwa faktor risiko 

usia dan jumlah siklus kemoterapi menunjukkan nilai p value >0,05 yang artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor risiko terhadap tingkat keparahan ADRs, 

sedangkan untuk faktor risiko stadium kanker dan penyakit penyerta meniliki nilai p 

value <0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor risiko terhadap 

tingkat keparahan ADRs yang terjadi. Terdapat penelitian yang serupa yaitu mengetahui 

pengaruh faktor risiko terhadap kejadian ADRs berdasarkan tingkat keparahannya. Pada 

penelitian tersebut tingkat keparahan dibagi menjadi 2 kategori yaitu tingkat keparahan 

3-5 dan bukan tingkat keparahan 3-5. Berdasarkan penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara usia dan jumlah agen kemoterapi 

terhadap keparahan ADRs, sedangkan untuk faktor risiko stadium kanker tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keparahan ADRs (Belachew et al., 2016). 

Model kategori pada penelitian ini tidak dapat dilakukan seperti penelitian sebelumnya 

karena tingkat keparahan ADRs yang dialami oleh pasien pada penelitian ini hanya pada 

tingkat keparahan 1,2, dan 3. 

Pada analisis bivariat, faktor risiko usia menunjukkan tidak adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat keparahan ADRs karena memiliki nilai p value 0,671 

atau >0,05. Hal ini berbeda dengan penelitian di India yang menyebutkan bahwa pada 

pasien dengan usia 46-75 memiliki pengaruh terhadap keadian ADRs (Jose and Rao, 

2006). Apabila dilihat berdasarkan persentase, pada pasien dengan usia 41-60 tahun 

memiliki jumlah kejadian ADRs yang lebih banyak dibandingkan pada rentang usia 31-

40 tahun, dan tingkat keparahan 3 lebih banyak ditemui pada pasien dengan usia 41-60 

tahun dibandingkan dengan rentang usia 31-40. Walaupun terdapat selisih yang lebih 

banyak pada kelompok usia 41-60 tahun namun hal ini tidak bermakna signifikan. 

Penyebab terjadinya peningkatan tingkat keparahan pada usia 41-60 tahun dikarenakan 

adanya penurunan fungsi organ yang menyebabkan kapasitas metabolisme dan eksresi 

yang menurun sehingga mengakibatkan akumulasi obat dalam tubuh dengan demikian 

risiko ADRs akan meningkat (Shrestha et al., 2017).  
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Stadium kanker pada penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat keparahan ADRs dengan p value sebesar 0,016. Hal ini berbeda dengan 

penelitian lain yang menyebutkan tidak adanya pengaruh yang bermakna antara stadium 

kanker dengan tingkat kejadian ADRs. Walaupun tidak ada pengaruh yang bermakna 

namun angka kejadian ADRs dilaporkan banyak dialami oleh pasien dengan kanker 

stadium 3 (Monestime et al., 2021).  

Siklus kemoterapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

keparahan ADRs karena nilai p value yang dihasilkan >0,05 yaitu 0,162. Kejadian 

ADRs akibat penggunaan kemoterapi pada setiap siklus berbeda-beda. Hal ini 

disebabkan karena agen kemoterapi mempengaruhi setiap pasien berbeda-beda dan 

dengan cara yang berbeda, sehingga respon yang diberikan tiap pasien berbeda. Namun 

suatu penelitian menyebutkan bahwa kejadian toksisitas dapat meningkat seiring 

bertambahnya siklus kemoterapi. Hal ini dapat terjadi karena adanya akumulasi dosis 

sehingga terjadilah insiden kumulatif toksisitas (Kim et al., 2018). Namun pada 

penelitian ini angka kejadian ADRs paling banyak dirasakan oleh pasien dengan siklus 

≤3. Hal ini serupa dengan hasil penelitian lain yang menyebutkan pada siklus awal 

kemoterapi, ADRs yang terjadi lebih banyak dibandingkan pada siklus setelahnya. Hal 

ini terjadi karena sudah ada perbaikan dari siklus pertama sehingga pada siklus 

selanjutnya ADRs yang terjadi lebih sedikit (Khairani et al., 2019). 

Pasien yang memiliki penyakit penyerta memiliki pengaruh terhadap tingkat 

keparahan ADRs secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p value 0,022 atau 

<0,05. Terdapat penelitian yang serupa yaitu mengetahui dampak penyakit penyerta 

terhadap kejadian ADRs di Nigeria yang meyebutkan bahwa pasien dengan penyakit 

penyerta memiliki risiko terjadinya ADRs sebesar 3 kali lipat dibandingkan pasien yang 

tidak memiliki penyakit penyerta (Bassi et al., 2017). Adapun penelitian lain 

menyebutkan pasien yang memiliki penyakit penyerta menghasilkan outcome yang 

buruk berupa toksisitas yang lebih besar khususnya untuk pasien orang tua. (Morrison et 

al., 2001). 



16 
 

Pada analisis multivariat, faktor risiko yang memiliki nilai p value <0,25 

dilakukan uji regresi logistik ordinal. Uji ini dilakukan apabila variabel terikat yang 

dianalisis merupakan jenis data ordinal dan memiliki >2 kategori, serta variabel bebas 

yang dianalisis memiliki >2 kategori. Uji ini dilakukan untuk mengetahui faktor risiko 

yang paling berpengaruh terhadap kejadian ADRs dan besaran risiko yang dihasilkan 

serta akan menampilkan persamaannya. Faktor risiko yang memiliki nilai p value <0,25 

yaitu stadium kanker, jumlah siklus kemoterapi dan penyakit penyerta.  

Berdasarkan hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor risiko yang 

paling berpengaruh terhadap kejadian ADR adalah stadium kanker. Pada pasien dengan 

stadium kanker akhir (3,4) memiliki nilai p value sebesar 0,023 dengan konstanta 1,298. 

Berdasarkan nilai konstanta ini dapat diartikan bahwa pasien dengan diagnosis kanker 

stadium akhir (3,4) memiliki kecenderungan mengalami ADRs dengan tingkat 

keparahan 3 dibandingkan dengan pasien yang didiagnosis kanker stadium awal (1,2). 

Besaran risiko atau odds ratio dapat dicari dengan menggunakan rumus exp (1,298) = 

3,661, yang artinya pasien yang didiagnosa kanker stadium akhir (3,4) memiliki 

peningkatan kecenderungan sebesar 3,661 kali mengalami ADRs dengan tingkat 

keparahan 3 dibandingkan dengan pasien dengan diagnose kanker stadium awal (1,2). 

Pada analisis regresi ordinal didapatkan pula model persamaan sebagai berikut: 

Logit (Y1) = 1,187 – 1,298 (stadium akhir) 

Logit (Y2) = 2,541 – 1,298 (stadium akhir) 

Selain itu, dalam analisis regresi ordinal didapatkan pula nilai Nagelkerke R 

Square yaitu sebesar 23,6%, artinya variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh 

terhadap kejadian ADRs sebesar 23,6% dan 76,4% faktor risiko lain dijelaskan diluar 

penelitian ini.  

 

4. PENUTUP 

Regimen kemoterapi paclitaxel-epirubicin merupakan salah satu regimen yang efektif 

dalam menangani kanker payudara stadium lanjut dan dinilai aman karena memiliki efek 

kardiotoksik yang lebih rendah dibandingkan dengan golongan antrasiklin lain. Angka 
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kejadian ADRs pada regimen ini cukup tinggi dengan tingkat keparahan 1 hingga 3. 

Sebagai contohnya dari 282 kejadian ADRs yang dilaporkan, 57,4% kejadian 

merupakan tingkat keparahan 1; 35,8% kejadian merupakan tingkat keparahan 2; dan 

6,7% kejadian dengan tingkat keparahan 3. Pada tingkat keparahan 4 dan 5, tidak ada 

satupun pasien yang mengalami hal tersebut. Kejadian tersebut tentunya terdapat faktor 

risiko yang berpengaruh yaitu meliputi usia, siklus kemoterapi, stadium kanker dan 

penyakit penyerta. 
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