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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Karsinoma Nasofaring (KNF) adalah keganasan yang muncul pada 

daerah nasofaring (area di atas tenggorok dan di belakang hidung). 

Karsinoma ini terbanyak merupakan keganasan tipe sel skuamosa (KNPK 

Kemenkes, 2015). Di Indonesia, karsinoma nasofaring merupakan salah satu 

jenis keganasan yang sering ditemukan, KNF menempati urutan ke-5 dari 10 

besar tumor ganas yang terdapat di seluruh tubuh dan menempati urutan ke -1 

di bidang Telinga, Hidung dan Tenggorok (THT). Hampir 60% tumor ganas 

kepala dan leher merupakan KNF (Nasir, 2009). Pada penderita KNF stadium 

awal yaitu stadium I dan II mempunyai prognosis lebih baik dibandingkan 

dengan stadium lanjut yaitu stadium III dan IV. Faktor usia menjadi peranan 

penting dalam terjadinya KNF (Kartikawati, 2007). Sedangkan faktor faktor 

lain yang mempengaruhi adalah jenis kelamin, stadium, sumber biaya, 

pekerjaan (Roezin, 2007). Angka harapan hidup lima tahun pada stadium I, 

II, III, IV didapatkan sekitar 100%, 85,7%, 30,4%, 25% (El-Sherbieny, 2011) 

Terapi KNF terdiri dari readioterapi, kemoterapi dan pembedahan (Zeng, 

2010). Terapi  yang selama ini digunakan adalah kemoterapi, yang 

merupakan salah satu penatalaksanaan untuk kanker nasofaring. Obat yang 

digunakan dalam kemoterapi berfungsi merusak, menekan dan mencegah 

penyebaran sel kanker yang berkembang biak dengan cepat. Angka harapan 

hidup untuk KNF terkait erat dengan stadium yang diderita pasien yang sudah 
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melakukan kemoterapi, semakin tinggi stadium yang diderita pasien, semakin 

tinggi pula resiko kematiannya. Berdasarkan data Globocan 2008, tingkat 

ketahanan hidup lima tahun penderita KNF di Indonesia hanya sekitar 6,4% 

(International Agency for Research on Cancer, 2010). Menurut Dokter 

spesialis Rumah Sakit Siloam, dr Marlinda A Yudharto, pada umumnya KNF 

baru terdiagnosis pada stadium lanjut ketika kanker telah bermetastasis atau 

menyebar karena cenderung tanpa gejala dan baru terdiagnosis pada stadium 

lanjut karena letaknya yang sulit secara anatomis di bagian belakang hidung 

(Poskotanews, 2012).   

Prevalensi KNF di Indonesia adalah 6.2/100.000 penduduk pertahun, 

dengan 13.000 kasus baru setiap tahunnya. Di Bagian THT FKUI RSCM 

selama periode 1988-1992 didapati 511 penderita baru KNF (Roezin, 2012). 

Data Departemen Kesehatan, tahun 1980 menunjukan prevalensi penderita 

KNF sebanyak 4,7 per 100.000 atau diperkirakan 7.000-8.000 kasus per tahun 

(Punagi, 2007). Penderita KNF stadium lanjut memiliki resiko kematian yang 

tinggi, mengalami berbagai keluhan, mengalami berbagai efek samping, 

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal dalam proses 

pengobatannya serta rentan mengalami masalah psikologis. Oleh karena itu, 

pengobatan terhadap pasien KNF disertai dengan dukungan sosial dari orang-

orang terdekat mereka yang dapat memberikan manfaat positif dan dapat 

membantu mengurangi masalah psikologis yang mereka alami. 

Menurut penelitian Wenig yang dilakukan di London (2007) 

melaporkan bahwa angka ketahanan hidup 5 tahun untuk Keratinisasi 
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Karsinoma nasofaring sebanyak 20%-40% dan non-keratinisasi karsinoma 

nasofaring sebanyak 65%. Penelitian sebelumnya terkait dengan angka 

harapan hidup dua tahun pada pasien karsinoma nasofaring yang telah 

dilakukan kemoradiasi oleh Kurniawan (2011) di RSUP Kariadi Semarang 

didapatkan nilai perbandingan angka harapan hidup dua tahun pasien KNF 

antar stadium yang tidak berbeda bermakna dengan nilai 0,068 untuk stadium 

II dan stadium III, 0,315 untuk stadium II dan stadium IV, dan 0,360 untuk 

stadium III dan stadium IV (p > 0,05). Hasil yang tidak bermakna ini dapat 

disebabkan oleh karena jumlah sampel pada setiap stadium yang tidak sama 

besarnya. Jumlah sampel untuk stadium II, III, dan IV secara berturut-turut 

sebanyak 6, 8, dan 16 pasien. Nilai perbandingan angka harapan hidup pada 

pasien stadium II dan III yang hampir mendekati 0,05 juga dapat disebabkan 

karena jumlah sampel pada kedua stadium ini yang tidak jauh berbeda (6 : 8), 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna 

pada angka harapan hidup dua tahun pasien Karsinoma Nassofaring (KNF) 

antara stadium II, III, dan IV yang dilakukan terapi kemoradiasi. Guna 

mendapatkan angka harapan hidup 5 tahun, praktisi kesehatan harus 

menelusuri pasien-pasien yang dirawat minimal 5 tahun yang lalu. Perbaikan 

dalam pengobatan saat ini meningkatkan prognosis yang lebih 

menguntungkan bagi pasien yang terdiagnosa kanker nasofaring (Dubrulle, 

2010). 

Berdasarkan uraian tersebut akan dilakukan penelitian faktor-faktor 

yang mempengaruhi angka harapan hidup pasien yang terdiagnosa KNF 
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selama lima tahun  dengan kemoterapi melalui rekam medis di RSI  Sultan 

Agung Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya adalah ”Apakah  

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup pasien 

kanker nasofaring selama lima tahun dengan kemoterapi di RSI Sultan 

Agung?” 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi angka harapan hidup pasien kanker nasofaring rawat 

inap poli Telinga Hidung Tenggorokan (THT) selama lima tahun 

dengan kemoterapi di RSI Sultan Agung. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1.3.2.1 Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap angka 

harapan hidup pasien kanker nasofaring rawat inap poli 

Telinga Hidung Tenggorokan (THT) selama lima tahun 

dengan kemoterapi di RSI Sultan Agung. 

1.3.2.2 Untuk mengetahui pengaruh umur terhadap angka harapan 

hidup pasien kanker nasofaring rawat inap poli Telinga 
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Hidung Tenggorokan (THT) selama lima tahun dengan 

kemoterapi di RSI Sultan Agung. 

1.3.2.3 Untuk mengetahui pengaruh sumber biaya terhadap angka 

harapan hidup pasien kanker nasofaring rawat inap poli 

Telinga Hidung Tenggorokan (THT) selama lima tahun 

dengan kemoterapi di RSI Sultan Agung. 

1.3.2.4 Untuk mengetahui pengaruh stadium terhadap angka harapan 

hidup pasien kanker nasofaring rawat inap poli Telinga 

Hidung Tenggorokan (THT) selama lima tahun dengan 

kemoterapi di RSI Sultan Agung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya pada kanker nasofaring  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pemilihan 

yang tepat terapi kemoterapi pada pasien kanker nasofaring rawat inap 

poli Telinga Hidung Tenggorokan (THT). 


