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1.1.

Latar Belakang
Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang disebabkan

oleh karena adanya keganasan pada sel atau pertumbuhan sel yang tidak
terkendali.1 Bila menyerang kolon maka disebut kanker kolon, bila mengenai
rektum maka disebut kanker rektum. Bila mengenai kolon maupun rektum maka
disebut kanker kolorektal.2
Penyakit kanker kolorektal menduduki posisi ketiga dengan persentase
9,8% dari jumlah seluruh penderita kanker di dunia. 3 Di Indonesia berdasarkan data

dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) tahun 2006
menunjukkan bahwa insiden kanker kolorektal dengan usia dibawah 45 tahun
yang berada di empat kota besar di

Indonesia adalah sebagai berikut:

Jakarta(47,85%), Bandung (54,5%),Makassar (44,3%) dan Padang (48,2%).4
Sedangkan data dari catatan medis pasien RSUP Dr.Kariadi Semarang pada tahun
2009 dan 2010 diperoleh persentase kanker kolorektal dengan usia ≤40 tahun
tercatat sebesar 22% dan 17%.5
Tanda dan gejala dari kanker kolon tidak spesifik dan sangat bervariasi.
Hal ini menyebabkan penderita kanker kolorektal seringkali terlambat untuk
didiagnosis.6 Gejala yang muncul pada kanker kolorektal salah satunya yaitu
terjadi penurunan berat badan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan status
indeks massa tubuh (IMT).1
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Terdapat laporan mengenai penurunan berat badan praoperasi yang
berdampak pada perubahan status IMT pasien kanker kolorektal sebanyak 3%.
Selain itu hipoalbuminemia dan komplikasi kardiopulmoner juga memiliki
pengaruh terhadap penurunan berat badan pasien kanker kolorektal.7
Diharapkan setelah operasi pasien mengalami peningkatan IMT karena
massa tumor sudah diambil sehingga inflamasi yang menyebabkan malnutrisi
berkurang. Namun menurut American Society of Clinical Oncology (ASCO),
pasien kanker kolorektal juga mengalami penurunan berat badan pasca operasi
yang disebabkan oleh appetide loss dan terjadi perubahan pada body image.8 Oleh
sebab itu jika masih mengalami penurunan IMT diharapkan pasien mendapat
penanganan gizi yang lebih dari dokter terutama untuk pasien kanker kolorektal
stadium 3 yang merupakan indikasi untuk dilakukannya kemoterapi. Hal ini perlu
dilakukan karena salah satu syarat untuk dilakukan kemoterapi adalah status gizi
yang baik dari pasien.9
1.2.

Rumusan masalah
Apakah terdapat perbedaan status IMT pada pasien kanker kolorektal

stadium 3 pada periode pra- dan pascaoperasi.
1.3.

Tujuan

1.3.1

Tujuan Umum
Mengetahui perbedaan status IMT pada pasien kanker kolorektal stadium

3 pada periode pra- dan pascaoperasi.
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1.3.2

Tujuan Khusus
1. Mengetahui rata-rata status IMT pasien kanker kolorektal stadium 3
praoperasi.
2. Mengetahui rata-rata status IMT pasien kanker kolorektal stadium 3
pascaoperasi.
3. Menganalisis perbedaan nilai IMT pasien pada kanker kolorektal
stadium 3 pra- dan pascaoperasi.
4. Menganalisis faktor risiko IMT praoperasi, jenis kelamin, dan usia
terhadap perubahan IMT pascaoperasi.

1.4.

Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah setelah mengetahui perbedaan status

IMT pasien kanker kolorektal pra- dan pascaoperasi, tenaga kesehatan dapat
memberikan perhatian lebih terhadap pasien kanker kolon dan kanker rektum
terutama dari segi gizi.
1.5.
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