
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker kolorektal (KKR) adalah keganasan yang berasal dari jaringan usus 

besar, terdiri dari kolon (bagian terpanjang dari usus besar) dan/atau rektum 

(bagian kecil terakhir dari usus besar sebelum anus).1 Menurut American 

Cancer Society, kanker kolorektal (KKR) adalah kanker ketiga terbanyak dan 

merupakan kanker penyebab kematian ketiga terbanyak pada pria dan wanita. 

Di survei GLOBOCAN 2012, insidensi KKR di seluruh dunia menempati 

urutan ketiga (1360 dari 100.000 penduduk [9,7%], keseluruhan laki-laki dan 

perempuan) dan menduduki peringkat keempat sebagai penyebab kematian 

(694 dari 100.000 penduduk [8,5%], keseluruhan laki-laki dan perempuan).2 

Di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2016, diprediksi akan terdapat 95.270 

kasus KKR baru dan 49.190 kematian yang terjadi akibat KKR.3 Di Indonesia 

KKR adalah keganasan yang sering terjadi baik pada pria dan wanita setelah 

kanker prostat dan kanker payudara dengan persentase 11,5% dari jumlah 

demikian juga angka kematiannya. Insidensi KKR pada pria sebanding dengan 

wanita dan lebih banyak terjadi pada usia produktif. Hal ini berbeda dengan 

data yang diperoleh di negara barat dimana kanker biasanya terjadi pada pasien 

usia lanjut. Perbandingan insidensi pada laki-laki dan perempuan adalah 3 

berbanding satu dan kurang dari 50% kanker kolon dan rektum ditemukan di 

rektosigmoid. 4 
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Skrining yang adekuat terbukti menurunkan angka kematian dari kanker 

kolorektal, karena dengan program skrining yang baik akan lebih banyak 

ditemukan kasus dini sehingga terapi dapat secara kuratif. Terapi bedah paling 

efektif bila dilakukan pada penyakit yang masih terlokalisasi. Bila sudah terjadi 

metastasis, prognosis menjadi buruk dan angka kelangsungan hidup menurun 

drastis. Berkembangnya kemoterapi dan radioterapi saat ini memungkinkan 

kesempatan untuk terapi adjuvant untuk penderira stadium lanjut atau pada 

kejadian kekambuhan. 46 

Rekurensi lokal setelah terapi dilaporkan mencapai 3-32% penderita. 

Beberapa faktor seperti letak tumor, penetrasi dinding usus, keterlibatan 

kelenjar limfa, perforasi rektufm pada saat diseksi dan diferensiasi tumor 

diduga sebagai faktor yang mempengaruhi rekurensi lokal. 50% pasien biasa 

terjadinya rekurensi, baik lokal maupun di tempat yang lain, atau keduanya. 

Rekurensi lokal lebih sering terjadi pada kanker rectum daripada kanker kolon. 

Angka rekurensi berkisar 5-30%, terjadi 2 tahun setelah pembedahan.5 Tetapi 

dalam penelitian tersebut, belum membuktikan apakah faktor-faktor tersebut 

signifikan terhadap kejadian kanker kolorektal. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian rekurensi KKR 

stadium III di RSUP dr. Kariadi Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian rekurensi KKR 

stadium III di RSUP dr. Kariadi Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Mengetahui insiden kejadian rekurensi KKR stadium III di RSUP 

dr. Kariadi Semarang. 

b) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian rekurensi 

KKR stadium III di RSUP dr. Kariadi Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk Ilmu Pengetahun 

Memberiksan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

kejadian rekurensi KKR stadium III di RSUP dr. Kariadi Semarang. 

1.4.2 Manfaat untuk Masyarakat 

Meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran pada golongan usia subyek 

dengan kecenderungan memiliki rekurensi KKR stadium III dengan 

kemampuan invasi yang tinggi. 

1.4.3 Manfaat untuk Penelitian 

Memberikan informasi dan data yang dapat digunakan sebagai dasar 

penelitian selanjutnya mengenai rekurensi KKR stadium III. 
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1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian  

No. Nama Metode Hasil 

1 Efek dari bidang 

operasi yang dicapai 

pada kekambuhan 

lokal pada pasien 

dengan kanker 

rectum yang dapat 

dioperasi: sebuah 

studi prospektif 

yang menggunakan 

data dari uji coba 

klinis acak MRC 

CR07 dan NCIC-

CTG CO16 

 

Peneliti : 

NCRI Colorectal 

Cancer Study 

Group. 

 

2009 

 

Dalam studi 

prospektif ini, 

bidang operasi 

dicapai dan 

keterlibatan margin 

reseksi melingkar 

dinilai oleh ahli 

patologi lokal, 

menggunakan 

protokol patologis 

standar pada 1156 

pasien dengan 

kanker rectum yang 

dapat dioperasi dari 

uji coba CR07 dan 

NCIC-CTG CO16, 

yang 

membandingkan 

radioterapi pre 

operasi jangka 

pendek (5 hari) dan 

kemoradioterapi 

pascaoperasi 

selektif, antara 

bulan Maret 1998 

dan Agustus 2005. 

Semua analisis 

dilakukan dengan 

tujuan pengobatan. 

Uji coba ini 

terdaftar, nomor 

ISRCTN 

28785842. 

 

 

 

 

128 pasien (11%) 

memiliki keterlibatan 

margin reseksi 

melingkar, dan 

keberhasilan dalam 

operasi diklasifikasikan 

sebagai baik (mesorektal) 

pada 604 (52%), 

menengah 

(intramesorektal) pada 

398 (34%), dan buruk 

(bidang muscularis 

propria) di 154 (13%). 

Kami menemukan bahwa 

kedua margin reseksi 

circumferential negatif 

dan bidang operasi 

superior yang diraih 

berkaitan dengan tingkat 

kekambuhan lokal yang 

rendah. Rasio bahaya 

(HR) adalah 0 · 32 (95% 

CI 0 · 16-0 · 63, p = 0 · 

0011) dengan tingkat 

kekambuhan lokal 3 

tahun sebesar 6% (5-8%) 

dan 17% (10-26 %) untuk 

pasien yang negatif dan 

positif untuk margin 

reseksi melingkar. Untuk 

keberhasilan operasi 

yang diraih, HR untuk 

kelompok mesorektal dan 

intramesorektal 

dibandingkan dengan 

kelompok muskularis 

propria masing-masing 0 

· 32 (0; 16-0 · 64) dan 0 · 

48 (0; 25-0 · 93). Pada 3 

tahun, perkiraan tingkat 

kekambuhan lokal adalah 

4% (3-6%) untuk 

mesorektal, 7% (5-11%) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=NCRI%20Colorectal%20Cancer%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=NCRI%20Colorectal%20Cancer%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=NCRI%20Colorectal%20Cancer%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
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untuk kelompok 

intramesorektal, dan 13% 

(8-21%) untuk kelompok 

muskularis propria. 

Manfaat radioterapi pra-

operasi singkat tidak 

berbeda dalam tiga 

bidang kelompok operasi 

(p = 0 · 30 untuk umum). 

Pasien dalam kelompok 

radioterapi pra-operasi 

jangka pendek yang 

memiliki reseksi di 

bidang mesorektal 

memiliki tingkat 

kekambuhan lokal 3 

tahun hanya 1%. 

2. Gambaran pasien 

karsinoma 

kolorektal di rsup 

dr. Kariadi 

semarang yang 

mengalami 

obesitas, hipertensi, 

dan hiperglikemia 

 

Peneliti: 

Pradipta, 

Emmanuel Joseph 

Bagus Hestu dan 

Prajoko, Yan 

Wisnu dan Firdaus 

Wahyudi (2017) 

 

Penelitian ini 

termasuk penelitian 

deskriptif 

observasional yang 

menggunakan data 

rekam medis pasien 

karsinoma 

kolorektal dan non 

karsinoma 

kolorektal di RSUP 

Dr.Kariadi periode 

 2015-2016 

Terdapat 90 kasus yang 

peneliti dapatkan selama 

penelitian di Instalasi 

Rekam Medis RSUP Dr. 

Kariadi Semarang, lalu 

setelah dilakukan 

pengumpulan data, 

terdapat 66 kasus 

karsinoma kolorektal 

yang memenuhi syarat. 

Pada pendataan, terdapat 

5 pasien dengan obesitas, 

13 pasien dengan 

hipertensi, dan 24 pasien 

dengan keadaan 

hiperglikemia pada 

pasien karsinoma 

kolorektal.  

 

3.  Indeks Massa 

Tubuh (IMT) Pada 

Pasien Kanker 

Kolorektal Stadium 

III Pada Pra dan 

Pasca Operasi di 

RSUP dr. Kariadi 

Peneliti : 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

analitik retrospektif 

dengan pendekatan 

Crossectional. Data 

diperoleh dari 

rekam medik 
pasien kanker 

Tidak terdapat perbedaan 

bermakna antara IMT 

praoperasi dan 

pascaoperasi kanker 

kolorektal (p=0,344). 

Terdapat penurunan 

rerata IMT 

praoperasi(21,07) dan 

pascaoperasi (21,95). 
Subyek dengan IMT 
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Prashanantyo, 

Pandu and Budiono, 

B. 

Parish and Farida, 

Helmia (2017)  

 

 

kolorektal  di RSUP 

Dr. Kariadi 

Semarang periode 

Februari 2010 

hingga Desember 

2015. Sejumlah 17 

subyek penelitian 

diperoleh 

menggunakan 

metode consecutive 

sampling. Data 

dianalisis 

menggunakan uji t 

berpasangan dan uji 

Fisher. 

praoperasi underweight 

66,66% mengalami 

penurunan IMT. Faktor 

IMT pra-operasi, jenis 

kelamin, dan usia 

terhadap perubahan IMT 

memiliki p>0,25 

sehingga tidak bisa 

dilanjutkan uji 

multivariat. 

 

 Perbedaan penelitian dia atas dengan penelitian yang akan dilakukan saat 

ini adalah dimana penelitian kali ini, penelitia akan menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian rekurensi KKR stadium III di RSUP dr. Kariadi 

Semarang, dengan rancangan metode penelitian deskriptif analitik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


