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Kanker payudara merupakan tumor ganas yang tumbuh pada sel – 

sel payudara. Perkembangan kanker payudara berkaitan erat dengan 
peningkatan kadar estrogen dalam darah secara konsisten yang kemudian 
berikatan dengan reseptor estrogen α (ERα) yang berkontribusi dalam 
karsinogenesis. 

Nyeri merupakan sebuah rasa yang tidak menyenangkan dan 
pengalaman emosional yang berhubungan dengan jaringan yang berpotensi 
untuk rusak atau jaringan yang benar – benar telah rusak. Nyeri bersifat 
sangat subyektif sehingga dalam penilaiannya sesuai dengan apapun yang 
dikatakan sakit oleh pasien. Apabila  nyeri yang diderita oleh pasien 
termasuk dalam golongan nyeri berat (menunjukkan skala 7 – 10 dalam 
skala nyeri numerikal) maka obat terpilih untuk meredakan nyeri tersebut 
adalah golongan opioid dan juga dikombinasi dengan non opioid dan 
adjuvant analgesic. Morfin sebagai analgesik opioid kuat direkomendasikan 
sebagai obat lini pertama dan “gold standard” untuk meredakan nyeri 
sedang hingga berat yang berkaitan dengan kanker atau nyeri yang dengan 
pemberian analgesik opoid ringan dan analgesik bukan opioid sudah tidak 
adekuat/nyeri tetap bertahan. Penggunaan morfin untuk terapi didukung 
pula oleh Undang – Undang No. 35 tahun 2009, morfin termasuk narkotika 
golongan 2 yang berkhasiat untuk mengobati dan boleh digunakan dalam 
terapi meskipun penggunaannya dibatasi karena berpotensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola penggunaan analgesik 
khususnya morfin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, terkait : jenis, dosis 
harian,dan frekuensi penggunaan morfin. Selain itu penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh morfin dan analgesik lainnya pada 
kualitas hidup pasien serta mengidentifikasi berbagai masalah aktual terkait 
penggunaan morfin pada pasien kanker payudara stadium III atau IV di 
Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri. Penelitian ini dilakukan secara 
retrospektif dengan melakukan wawancara kepada pasien pada periode 1 
Maret 2014 – 1 November 2014. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh 
pasien kanker payudara stadium III atau IV yang mendapatkan terapi 
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analgesik morfin. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode 
time limited sampling.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendosisan morfin sangat 
individual, hal ini dapat terlihat pada beberapa data yang menunjukkan 
pendosisan morfin dapat berbeda pada intensitas nyeri yang sama. Ada 2 
jenis morfin oral yang digunakan di Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya, yaitu : (1) Tablet morfin konvensional (60%) 
dengan dosis awal 30-90 mg/hari dengan frekuensi penggunaan 4-6x sehari. 
Dosis penjagaan sebesar 20–180 mg/hari dengan frekuensi penggunaan 4-
6x sehari. (2) Tablet morfin sustained release (40%) dengan dosis awal 20 – 
30 mg/hari dengan frekuensi 2x sehari. Dosis penjagaan sebesar 20-90 
mg/hari dengan frekuensi penggunaan 2-3x sehari.  

Peningkatan kualitas hidup pasien setelah penggunaan morfin beserta 
analgesik lainnya dapat digambarkan dari 4 aspek, antara lain : adanya 
penurunan intensitas nyeri yang dialami pasien (80%), membaiknya 
kemampuan pasien dalam beraktivitas (60%), adanya peningkatan kualitas 
tidur dan adanya penurunan tingkat ketergantungan pasien kepada orang 
lain (50%). 

Berbagai masalah aktual terkait penggunaan morfin yang ditemukan 
selama penelitian antara lain : pasien membutuhkan terapi tambahan untuk 
mengatasi breakthrough pain (50%). Dosis harian morfin yang diresepkan 
dokter kurang adekuat untuk mengatasi nyeri terkait kanker pada pasien 
(20%). Pasien masih memperlihatkan gejala konstipasi walaupun telah 
meminum laktulosa (100%). Sebanyak 7 orang pasien mengalami efek 
samping, antara lain : mengantuk (100%), konstipasi (57,14%), mual dan 
muntah (42,86%) dan vertigo (14,29%). Masalah ketidakpatuhan pada 
penggunaan morfin diartikan seperti menggunakan morfin hanya saat 
timbul nyeri (25%) dan pasien menambah dosis harian atas kemauan sendiri 
(75%). 

Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian kembali 
terkait pendosisan morfin yang dihubungkan dengan skala nyeri pasien 
dengan jumlah sampel yang lebih besar, juga untuk meningkatkan 
pemahaman pasien terkait pengunaan morfin secara tepat perlu diberikan 
penjelasan secara lebih rinci sesuai dengan kemampuan pasien. 

 
 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI PENGGUNAAN ... NONNY OCTA WISANTI




