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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini penyakit tidak menular, termasuk kanker menjadi masalah 

kesehatan utama, baik di dunia maupun di Indonesia. Berdasarkan data WHO 

tahun 2013, insidens kejadian kanker meningkat dari 12,7 juta kasus pada 

tahun 2008 menjadi 14,1 juta kasus pada tahun 2012. Sedangkan jumlah 

kematian meningkat dari 7,6 juta orang pada tahun 2008 menjadi 8,2 juta pada 

tahun 2012. Menurut Kemenkes RI (2014), kanker menjadi penyebab 

kematian nomor 2 di dunia sebesar 13% setelah penyakit kardiovaskular. 

Diperkirakan pada tahun 2030 insidens kanker dapat mencapai 26 juta orang 

dan 17 juta diantaranya meninggal akibat kanker, terlebih untuk negara miskin 

dan berkembang kejadian kanker akan meningkat lebih cepat. 

Prevalensi kanker cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi kanker di Indonesia 

adalah 1,4 per 1.000 penduduk, atau sekitar 330.000 orang.  

Faktor risiko yang menyebabkan tingginya kejadian kanker di 

Indonesia, yaitu merokok, obesitas, kurangnya konsumsi buah dan sayur, 

konsumsi makanan yang diawetkan, konsumsi makanan berlemak, dan 

makanan dengan penyedap serta kurang aktivitas fisik. Prevalensi merokok 

sebesar 23,7%, obesitas umum penduduk berusia >15 tahun pada laki-laki 

13,9% dan perempuan 23,8%. Prevalensi kurang konsumsi buah dan sayur 
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sebanyak 93,6%, konsumsi makanan diawetkan 6,3%, makanan berlemak 

12,8%, dan makanan dengan penyedap 77,8%. Sedangkan prevalensi kurang 

aktivitas fisik sebesar 48,2% (Yayasan Kanker Indonesia, 2012). 

Menurut Yayasan Kanker Indonesia (2012), tingginya tingkat 

kematian akibat kanker di Indonesia, antara lain disebabkan oleh terbatasnya 

pengetahuan masyarakat tentang bahaya kanker, tanda dan gejala dini kanker, 

faktor risiko kanker, cara penanggulangannya secara benar, serta 

membiasakan diri dengan pola hidup sehat. Sering terjadi pada pasien kanker 

yang memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan ketika stadium 

kankernya sudah lanjut, sehingga perlu tindakan medis lebih lanjut dengan 

biaya yang mahal. 

   Terapi atau pengobatan untuk kanker dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 

pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Tujuan dari terapi kanker terbagi 

menjadi dua, yaitu tujuan kuratif dan tujuan paliatif. Tujan kuratif sebagai 

terapi untuk menyembuhkan kanker terutama untuk kanker stadium 1 dan 2. 

Sedangkan tujuan paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien 

kanker terutama untuk stadium 3 dan 4. Penanganan paliatif tidak hanya pada 

kondisi fisik pasien kanker saja, namun juga pada psikologis, emosional, serta 

keadaan sosial. Efek samping yang ditimbulkan membuat pasien merasa tidak 

nyaman, takut, cemas, bahkan sampai frustasi atau putus asa dengan 

pengobatan yang dijalani, sehingga dalam hal ini pasien kanker sangat 

membutuhkan dukungan dari keluarga (Sari, 2012).  
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   Pada penderita kanker, faktor hormonal dan emosi tidak dapat 

diabaikan. Seseorang yang divonis menderita kanker akan mengalami 

ketakutan dan kekhawatiran. Stres yang timbul akan merangsang hormon 

katekolamin, sejenis hormon yang dapat menurunkan nafsu makan yang 

disebut anoreksia. Anoreksia yang terjadi diikuti dengan penurunan berat 

badan secara drastis. Berat badan yang mengalami penurunan berkepanjangan 

akan menuju ke arah penurunan status gizi yang berakhir dengan keadaan 

kakheksia. Kakheksia pada kanker disebabkan karena kebutuhan zat gizi yang 

meningkat namun tidak diimbangi dengan asupan energi yang sesuai. Asupan 

energi yang menurun, selain akibat penyakit kanker itu sendiri, juga 

merupakan efek samping dari pengobatan (Uripi, 2002).  

Nafsu makan yang mengalami penurunan secara terus-menerus 

akan menuju ke arah  malnutrisi. Malnutrisi pada kanker disebabkan oleh 

faktor primer dan sekunder. Penyakit kanker secara primer dapat langsung 

mempengaruhi metabolisme dan mengakibatkan anoreksia, bahkan terjadi 

muntah dan diare yang akan menurunkan asupan gizi bagi penderita kanker. 

Selain akibat primer, anoreksia, muntah, dan diare juga merupakan akibat 

sekunder dari penyinaran dan kemoterapi. Oleh karena itu, keluarga sebagai 

orang terdekat pasien kanker harus mengambil sikap suportif dan positif. 

Karena persoalan makan dan gizi merupakan masalah yang berkaitan dengan 

emosi dalam keadaan anoreksia, keluarga harus menyadari pentingnya 

pemberian motivasi pada pasien untuk memakan makanan yang dapat 

diterimanya (Wilkes, 2000).  
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Huda (2012) mengungkapkan bahwa jika dilihat dari sisi keluarga,  

makanan merupakan sesuatu yang dapat diberikan kepada anggota keluarga 

yang terkena kanker sebagai salah satu bentuk kasih sayang dan perhatian 

lebih terhadap kesehatannya. Penolakan pasien terhadap makanan yang telah 

dipersiapkan menimbulkan stress dan kecemasan tersendiri pada keluarga. 

Keluarga akan mengawasi intake makanan yang dikonsumsi pasien agar tidak 

terjadi penurunan berat badan yang dianggap berimbas pada semakin parah 

penyakitnya.  

Frahm (2002) dan Sari (2012) memaparkan bahwa keluarga 

terdekat dapat menjadi rekan seperjuangan dan teman terbaik bagi penderita 

kanker. Hal ini dapat dilakukan dengan ikut memberi dukungan makan serta 

mengubah pola makan keluarga agar sama dengan penderita kanker, sehingga 

seluruh anggota keluarga merasakan makanan yang sama dengan penderita 

kanker dan penderita kanker tidak merasa dibedakan. 

Pendapat yang sejalan dengan pernyataan Frahm (2002) juga 

dipaparkan oleh survivor kanker yang dapat bertahan dan lebih menikmati 

hidup karena adanya peran dukungan keluarga. Tanjung (2011) 

mengungkapkan bahwa peran dukungan keluarga sangat memotivasi dan 

menguatkan pasien dalam menjalani terapi. Tidak hanya disiplin dalam 

menjalani jadwal terapi, keluarga juga selalu teratur dalam mempersiapkan 

makan, menyediakan makanan kesukaan, bahkan tak jarang untuk makan 

bersama di luar. 
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  Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Reid, et al (2009) 

menunjukkan bahwa sering terjadi konflik antara pasien kanker dan keluarga 

dikarenakan masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Di satu sisi pasien kanker 

merasa tidak ingin makan karena merasa mual dan tidak berselera. Tetapi di 

sisi lain, keluarga memaksa pasien untuk terus makan, karena keluarga 

menganggap pasien terlalu kurus dan kurang nutrisi. Perilaku keluarga seperti 

ini mengakibatkan pasien merasa terintimidasi. Bagi keluarga, penolakan 

terhadap makanan yang telah disediakan diartikan sebagai penolakan kasih 

sayang dan perhatian yang diberikan, sehingga hal ini memicu konflik dalam 

keluarga. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Jawa Timur merupakan 

sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, 

yang bertujuan dalam upaya penanggulangan kanker. YKI Cabang Jawa 

Timur menyediakan tempat hunian sementara untuk penderita kanker yang 

menjalani pengobatan di Surabaya. Pada tahun 2013, pasien kanker yang 

menempati Rumah Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker 

Indonesia Cabang Jawa Timur sebanyak 165 orang. Rata-rata pasien kanker 

ada pada stadium IIB dan III, serta sedang menjalani radioterapi maupun 

kemoterapi di Surabaya (Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur, 

2013). 
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Pasien kanker yang menjalani terapi di rumah sakit mengalami 

masalah, baik secara fisik maupun psikologis sebagai efek dari perjalanan 

kanker ataupun efek samping dari terapi. Kemoterapi dapat menyebabkan 

mual, muntah, nyeri perut, mukositis, ileus, dan malabsorbsi. Sedangkan 

radioterapi dapat menyebabkan komplikasi akut maupun kronik yang 

mengganggu proses menelan dan absorbsi makanan, sehingga dapat 

menimbulkan malnutrisi. Perubahan pola nutrisi karena efek mual dan muntah 

secara terus menerus akan berpengaruh terhadap status gizi pasien (Indrawati, 

2009). 

Menurut penelitian yang pernah dilakukan Bejanaro (2009), 

penderita kanker serviks di Meksiko selain mengalami gangguan secara fisik 

juga mengalami gangguan psikologis yang mengarah pada depresi dan 

penurunan berat badan. Dalam hal ini keluarga memiliki peran terkait 

perawatan dan pemberian asupan nutrisi pada anggota keluarga yang sedang 

sakit. 

Berbagai macam jenis pasien kanker yang tinggal sementara di 

Rumah Singgah Sasana Mardi Husada, antara lain pasien kanker serviks, 

kanker rahim, kanker nasofaring, kanker prostat, kanker kelenjar getah bening, 

serta kanker kolon. Mayoritas pasien berasal dari luar kota Surabaya, sehingga 

hampir seluruhnya didampingi oleh anggota keluarganya, seperti suami/istri 

maupun anaknya, namun ada pula pasien yang didampingi oleh kerabatnya 

(Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur, 2013).  
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Menurut Friedman (1998), bentuk dukungan keluarga terdiri dari 

dukungan emosional, finansial, dan instrumental. Bentuk dukungan keluarga 

pada pasien kanker berupa dukungan emosional, yaitu pemenuhan kebutuhan 

spiritual, menciptakan kasih sayang, dan mendapatkan kebahagiaan, termasuk 

juga untuk kondisi psikologis penderita kanker. Bentuk dukungan finansial 

adalah penyediaan sumber biaya untuk proses pengobatan kanker. Sedangkan 

bentuk dukungan instrumental berupa pemenuhan kebutuhan intake makanan 

serta pemenuhan kebutuhan berpakaian pada penderita kanker (Anggraeni, 

2010). 

Anggota keluarga pasien kanker dalam perawatan pola konsumsi 

menempati peran penting, karena pasien yang menjalani terapi radiasi dan 

kemoterapi mengalami penurunan nafsu makan. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, dilakukan penelitian untuk 

melihat hubungan antara peran dukungan pendamping dengan pola konsumsi 

pada pasien kanker selama menjalani terapi yang tinggal sementara di Rumah 

Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa 

Timur. Selain itu, penelitian mengenai hubungan antara peran dukungan 

pendamping dengan pola konsumsi pasien kanker yang menjalani terapi masih 

jarang dilakukan di Indonesia. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “Adakah hubungan antara peran dukungan pendamping dengan pola 
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konsumsi pasien kanker di Rumah Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan 

Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur selama menjalani terapi?” 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi hubungan antara peran dukungan pendamping 

dengan pola konsumsi pasien kanker di Rumah Singgah Sasana Marsudi 

Husada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur selama menjalani 

terapi. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi karakteristik pasien kanker di Rumah Singgah 

Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa 

Timur meliputi usia, jenis kelamin, jenis kanker, stadium kanker, dan 

jenis terapi. 

2. Mengidentifikasi karakteristik pendamping pasien kanker di Rumah 

Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia Cabang 

Jawa Timur meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, dan hubungan 

keluarga dengan pasien kanker. 

3. Mengidentifikasi peran dukungan pendamping kepada pasien kanker di 

Rumah Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia 

Cabang Jawa Timur selama menjalani terapi. 
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4. Mengidentifikasi pola konsumsi pasien kanker, meliputi jenis dan 

frekuensi makan, konsumsi suplemen, serta cara memasak makanan 

yang sering dikonsumsi pasien di Rumah Singgah Sasana Marsudi 

Husada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur selama 

menjalani terapi. 

5. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pendamping pasien kanker di 

Rumah Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia 

Cabang Jawa Timur mengenai kanker dan pola konsumsi. 

6. Mengidentifikasi hubungan antara peran dukungan pendamping 

dengan jenis dan frekuensi makan terhadap Healthy Eating Index 

pasien kanker di Rumah Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan 

Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur. 

7. Mengidentifikasi hubungan antara peran dukungan pendamping 

dengan konsumsi suplemen pasien kanker di Rumah Singgah Sasana 

Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur. 

8. Mengidentifikasi hubungan antara peran dukungan pendamping 

dengan cara memasak makanan yang sering dikonsumsi pasien kanker 

di Rumah Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia 

Cabang Jawa Timur. 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PERAN DUKUNGAN... STEFANA DANTY PUTRI CAESANDRI



10 
 

 
 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

 Peneliti dapat memperkaya wawasan tentang hubungan antara 

peran dukungan pendamping dengan pola konsumsi pasien kanker yang 

tinggal sementara di Rumah Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan 

Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur. Serta dapat menambah ketrampilan 

dalam mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat, terutama ilmu gizi 

dalam penelitian yang dilakukan. 

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Menambah sumber data serta informasi mengenai hasil penelitian 

tentang hubungan antara peran dukungan pendamping dengan pola 

konsumsi pasien kanker selama menjalani terapi, serta dapat digunakan 

sebagai informasi dalam pemantauan konsumsi pasien kanker. 

3. Bagi Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur 

Menambah sumber informasi baru mengenai hasil penelitian 

tentang hubungan antara peran dukungan pendamping dengan pola 

konsumsi pasien kanker selama menjalani terapi, sehingga dapat 

digunakan sebagai evaluasi atau pun pedoman untuk menentukan program 

terkait. 

4. Bagi Peneliti Lain 

 Dapat dijadikan tambahan wawasan dan informasi mengenai 

pasien kanker, terutama hubungan antara peran dukungan pendamping 
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dengan pola konsumsi pasien kanker selama menjalani terapi. Serta 

memperkaya penelitian sejenis dengan karakteristik spesifik berbeda. 

5. Bagi Pasien Kanker 

 Dapat menambah informasi mengenai pola konsumsi serta 

mengevaluasi pola konsumsi selama berada di rumah singgah. 

6. Bagi Pendamping Pasien Kanker 

 Dapat menambah pengetahuan pendamping mengenai kanker dan 

pola konsumsi, terutama dalam perawatan makan pada anggota keluarga 

yang menjadi penderita kanker. 
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