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tenaga yang professional yang memungkinkan rumah sakit ini dipilih atau dijadikan 

rujukan pasien pasien luar kota tidak hanya dari Surabaya saja.   

1.6.4 Penentuan Subyek Penelitian 

Dalam menentukan subyek menggunakan teknik purposive mengambil semua 

kasus yang sesuai dengan kriteria tertentu dengan menggunakan berbagai metode 

(Lawrence, 2013). Teknik purposive adalah teknik dimana peneliti cenderung 

memilih subyek secara variatif berdasarkan alasan sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan subyek yang bervariasi. Penelitian ini menggunakan subyek penelitian 

orang tua anak penderita kanker yang berobat di RSU Dr. Soetomo  

1.6.5 Data dan Sumber Data 

Data digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) 

data primer, yaitu data yang diperoleh langsung  dari obyek yang akan diteliti; (2) 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau intitusi tertentu, 

(Suyatno,2005) . Data primer diperoleh dari indept interview yang dilakukan kepada 

subyek. Selain itu juga melalui pengamatan langsung kepada subyek dan anak yang 

menderita sakit. Data sekunder adalah data yang diperoh dari RSUD soetomo berupa 

jumlah pasien dan riwayat kesehatan pasien. Data sekunder juga didapatkan melaui 

media massa, internet dan badan pusat statistik. 

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif adalah 

pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam atau indept interview 

(Hendrarso, 2005:172). Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data 
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dengan cara memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung pada 

subyek. Peneliti datang langsung/betatap muka dengan subyek untuk menyampaikan 

beberapa pertanyaan.  

Teknik wawancara mendalam ini tidak dilakukan secara ketat dan terstruktur, 

tertutup dan formal, tetapi lebih menekankan pada suasana yang akrab dengan 

mengajukan pertanyaan terbuka cara pelaksanaan wawancara yang lentur dan longgar 

sehingga mampu menggali dan menangkap kejujuran subyek dalam memberikan 

informasi yang sebenarnya. Hal ini semakin bermanfaat bila informasi yang 

diinginkan berupa pendapat. Untuk memperlancar wawancara digunakan pedoman 

indept interview, dengan tujuan utama adalah memperoleh gambaran dan penjelasan 

mengenai tindakan sosial orang tua pada anak penderita kanker. 

1.6.7 Validitas data  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam mencapai 

validitas data. Teknik triangualsi adalah teknik penarikan keabsahan data dengan 

memanfatkan penggunaan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

penyelesaian atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada dimana dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Artinya membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu sumber informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakan sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang yang berpendidikan tinggi. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan 

(Neuman,2013) 

Dari kelima hal tersebut peneliti menggunakan metode membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, serta membandingkan keadaan dan 

prespektif seseorang yang tinggal di lingkungan pedesaan atau di lingkungan 

perkotaan serta orang tua yang mempunyai anak masih dalam keadaan stadium ringan 

dengan yang stadium lanjut atau parah. 

Keabsahan data juga dapat dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiono, 2011). 

Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama 

(Sugiono,2011) 
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1.6.8 Teknik Analisis Data  

Data yang di dapat dianalisis dengan teori namun teori disini bersifat 

menjelaskan fenomena analisis data merupakan bagian yang penting dalam 

penelitian. Proses analisis dalam penelitian kualitatif tidak sistematis seperti 

penelitian kuantitatif. Teknik analisis dapat dilakukan sebelum ke lapangan sampai 

setelah selesai ke lapangan selama proses penelitian berlangsung.  Dalam 

kenyataanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari 

pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiono,2011) .  

1. Analisis Sebelum ke Lapangan 

Analisis penelitian kualitatif dapat dilakukan sebelum turun ke lapangan 

dengan melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder 

yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di 

lapangan.  Penelitian awal yang dilakukan sebelum ke lapangan adalah menganalisis 

data data yang terdapat di media massa dan elektronik sebagai bekal bahwa fenomena 

kanker anak ada di masyarakat sebelum peneliti terjun ke lapangan langsung yaitu ke 

RSU Dr. Soetomo.   

2. Analisis Selama di Lapangan Model Miles dan Huberman  

Penelitian kualitatif tidak menggunakan rumus yang paten atau kaku dalam 

menganalis data, namun lebih luwes dan tidak berurutan. Pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah 

analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi 
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sampai tahap tertentu (Sugiyono, 2011). Tahapan dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan secara berulang ulang. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011) 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclution 
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Skema I.2 

Kompunen Dalam Analisis Data (Interaktif Model) 

Sumber: Model Miles dan Huberman 

 

a. Data Reduction 

Peneliti yang turun ke lapangan akan mendapatkan data yang banyak, semakin 

lama maka data yang didapakatkan juga semakin banyak. Peneliti perlu melakukan 

pencatatan yang teliti dan cermat. Dalam reduksi data setiap peneliti akan dipandu 

oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. 

Ketika peneliti menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, 

belum memiliki pola justru itu yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam 

mereduksi data (Sugiyono, 2011). Mereduksi data adalah proses merangkum memilih 

hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari pola dan 

temanya.   

 

 

Data colletion 
Data display 

Data 

reduction 

Conclutions 

Drawing/verifying 
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b. Data Display 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah data disajikan 

berbeda dengan penelitian kuantitatif data banyak disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik dan diagram, penelitian kualitatif menyajikan data dalam bentuk  uraian 

singkat, bagan,  hubungan anatar kategori namun paling banyak dilakukan adalah 

dengan teks naratif.  

Tujuan utama dari penyajian data adalah mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan melakukan perencanaan kerja selanjutnya. (Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono, 2011) menyarankan dalam melakukan display data selain teks yang naratif 

juga berupa grafik, matrik dan jejaring kerja untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

c. Conclusion Drawing/Verivication 

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang awalnya bersifat sementara akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya namun apabila kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal kemudian 

dalam penelitian didukung dengan bukti yang valid dan kosisten saat peneliti kembali 

ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang valid atau kredibel.  

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang ditentukan sejak awal namun mungkin juga tidak karena masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan.  
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Kesimpulan penelitian kualitatif dapat berupa temuan baru yang belum pernah 

ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan yang kausal atau interaktif, hipotesis atau teori 
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BAB II 

SETTING PENELITIAN  

II.1 Profil RSU Dr Soetomo 

RSUD didirikan pada masa pemerintahan belanda tanggal 29 oktober 1938 

dengan nama Zienkenluis (CBZ) pada tahun 1943  pada saat penjajahan Jepang 

Rumah Sakit Karang Menjangan berubah menjadi Rumah Sakit Angkatan Laut 

setelah kemerdekaan rumah sakit ini berubah nama menjadi Roemah Sakit Oemoem 

(RSO) Soerabaja. Pada tahun 1950 nama rumah sakit ini berganti menjadi Rumah 

Sakit Pusat (RSU). Pada tahun 1964 berdasarkan SK Menkes RI 20 Mei 1964 

no.26769/KAB/76 RSU Dr.Soetomo. Pada tahun 1979 malalui surat kementrian 

kesehatan menetapkan RSU Dr.Soetomo sebagai rumah sakit kelas A dan dikenal 

sebagai rumah sakit pelayanan dan pendididkan, rumah sakit rujukan wilayah timur 

Indonesia, rumah sakit terbesar  di wilayah Indonesia bagian timur. RSU Dr. 

Soetomo juga disebut sebagai rumah sakit pusat. 

RSU Dr. Soetomo memiliki luas 163.875 m
2 

dengan kapasiatas tempat tidur 

(TT) 1.105 yang terdiri dari Graha Amerta 155 TT, ruangan 1204 TT, IRD 98 TT, 

GBPT 42 lain-lain 6 TT. Dokter yang ada dengan jumlah 317 orang, 237 adalah 

dokter spesialis. Rumah sakit ini tersedia semua kategori besar dokter termasuk 

dokter umum, spesialis, dokter gigi, spesialis gigi dan dokter bedah. 

 RSU Dr. Soetomo terdapat tempat tidur semua kelas dari kelas 1 sampai 

kelas VVIP. Mayoritas kamar kelas III dengan 714 TT termasuk kelas III. Tingkat 
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kesibukan pertahun rawat inap 43.217 orang/tahun, rawat jalan 561.042 orang/tahun, 

instalasi gawat darurat (IDG) 1.21 orang/tahun.  

II.2 Pengertian Leukemia atau Kanker Darah  

Pertama kali istilah leukemia dijelaskan oleh Virchow sebagai darah putih pada 

tahun 184. Kanker darah atau yang dikenal dengan istilah leukemia berasal dari 

bahasa Yunani yaitu leukos yang berarti putih dan haima yang berarti darah. Sering 

juga disebut dengan bone marrow yang ditandai dengan meningkatnya sel darah 

putih yang bersifat tidak normal. Kegagalan bone marrow ini mengakibatkan dua 

proses penyakit. Pertama yaitu produksi sel darah akan menurun secara significan 

yang menyebabkan terjadinya anemia, trombositopenia, dan neutron penia dalam 

derajat yang bervariasi. Kedua poliferasi yang cepat dari sel-sel tersebut diikuti 

penurunan kemampuan untuk mencetuskan apoptis yang menyebabkan penumpukan 

di bone marrow darah, serta limfa dan hati. Darah yang befungsi sebagai organ 

transportasi kemudian akan membawa sel-sel ini ke tempat lain seperti manigen, otak, 

kulit, testis dan lainnya.  

  

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

Perbedaan Sel Darah Leukemia Dengan Normal 
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II.3 Klasifikasi Leukemia   

Leukemia dapat diklasifikasikan berdasarkan maturasi sel dan tipe sel asal 

secara sederhana akan dijelaskan sebagai berikut: 

II.3.1 Leukemia Akut  

 Leukemia akut adalah keganasan primer yang berakibat terdesaknya 

kompunen darah normal oleh kompunen darah abnormal (blastosir) yang kemudian 

disertai dengan penyebarannya ke organ organ yang lain. Leukemia akut memiliki 

perjalanan klinis yang cepat, tanpa pengobatan penderita akan meninggal rata-rata 4-6 

bulan 

a. Leukemia Limfotik Akut (LLA) 

  Leukemia limfotik akut adalah leukemia yang paling sering menjangkiti anak-

anak, namun juga dapat terjadi pada orang dewasa  yang lebih dari 65 tahun atau 

lebih. LLA merupakan jenis leukemia dengan karakteristik adanya proliferasi dan 

akumulasi sel-sel patologis dari sistem limfotik yang mengakibatkan organomegali 

(pembesaran organ-organ dalam) dan kegagalan organ. Kanker ini dapat menghambat 

fungsi limfotik sehingga pengidapnya berpotensi mengalami infeksi yang serius. 

Kanker darah ini umunya diidap oleh anak-anak (82%), menyerang orang dewasa 

(18%). Insiden LLA akan mencapai puncaknya pada umur 3-7 tahun. Tanpa 

pengobatan sebagian anak-anak akan hidup 2-3 bulan setelah terdiagnosis terutama 

disebabkan oleh kegagalan dari sumsum tulang. 

b. Leukemia Mielositik Akut (LMA)  
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  Leukemia Mielositik Akut (LMA) yang sering terjadi pada dewasa dari pada 

anak-anak. Leukemia nonlimfotik jenis kanker darah yang umumnya menyerang 

orang dewasa tetapi  (85%) juga dapat diidap oleh anak anak serta remaja (15%). 

Kanker ini dapat membentuk sel-sel miloid yang tidak sempurna yang dapat 

menyumbat pemuluh darah. LMA merupakan leukemia yang mengenai sel stem 

hematopoetik akan berdiferensiasi yang paling sering terjadi. Permulaanya mendadak 

dan progresif dalam masa 1 sampai 3 bulan dengan durasi gejala yang singkat. Jika 

tidak diobati segera akan berakibat fatal dalam 3 sampai 6 bulan. 

II.3.2 Leukemia Kronik 

  Leukemia kronik merupakan penyakit yang ditandai proliferasi neoplastik dari 

salah satu sel yang berlangsung atau terjadi karena keganasan hematologi 

a. Leukemia Limfotik Kronik (LLK) 

  Leukemia limfotik kronik (LLK) adalah suatu keganasan klonial limfosit B 

(jarang terjadi pada limfosit T).  Perjalanan penyakit ini biasanya perlahan. Dengan 

akumulasi progresif yang berjalan lambat dari limfosit kecil yang berumur panjang.  

Jenis kanker darah ini hanya dialami oleh orang dewasa. LLK umunya baru terdeteksi 

pada stadium lanjut antara umur 50-70 tahun karena pasien cenderung tidak 

merasakan gejala gejala untuk waktu yang lama.  

b. Leukemia Mielogen Kronis atau Chronic Myelogenous Leukemia (CML) 

  Jenis kanker darah ini umunya diderita oleh orang dewasa. CML memiliki dua 

tahap pada tahap pertama sel-sel abnormal akan berkembang secara perlahan-lahan, 

lalu saat memasuki tahap kedua sel-sel abnormal akan bertambah pesat sehingga 
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kondisi pasien akan menurun secara derastis. CML adalah gangguan mieloproliferatif 

yang ditandai dengan produksi berlebihan sel myeloid (seri granulosit) yang relatif 

matang. CML mencakup 20% leukemia dan paling sering dijumpai pada orang 

dewasa usia pertengahan (40-50 tahun). Abnormal genetic yang dinamakan 

kromosom philadelphia ditemukan pada 90-95% penderita CML sebagian penderita 

CLM akan meninggal memasuki fase akhir yang disebut dengan fase krisis blastik 

yaitu berlebihan sel muda leukosit, biasanya mieloblastik/promielostik yang disertai 

produksi neutrofil,trombosit dan sel darah merah yang amat kurang.  

II.3.3 Distribusi Frekuensi Leukemia  

1. Berdasarkan orang  

a. Umur 

  Amerika serikat pada tahun 2014 diperkirakan bahwa 15.780 anak anak dan 

remaja  usia 0-19 tahun akan didiagnosis dengan kanker dan 1.960 akan mati dari 

penyakit ini. Indonesia kanker pada anak terjadi sebanyak 2 hingga 3 persen dari 

jumlah kanker di Indonesia. Diperkirakan tahun ini ada sekitar 4100 kasus baru 

kanker anak hampir 60% adalah kanker darah yaitu leukemia.   

 Leukemia akut menyerang anak-anak dari semua golongan umur. Pada LLA 

puncak timbulnya usia penyakit adalah umur 3-4 tahun sedangkan pada anak LMA 

tidak tampak usia puncak. Besarnya kejadian leukemia akut  pada kelompok umur 0-

4 tahun  dikatakan dengan jenis LLA yang lebih sering terjadi dibandingkan dengan 

LMA (Sulastriana Dkk,2012). Hasil senada penelitian (Ghofani, 2011 dalam 

sulastriana dkk) di West Azerbaijan Province 2003-2009 terdapat anak yang 
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menderita LA 43% kelompok umur 0-4 tahun, 34 % kelompok umur 5-9 tahun dan 

22% kelompok umur 11-14 tahun. 

b. Jenis Kelamin  

 Leukemia akut lebih banyak ditemukan  pada anak laki-laki dibandingkan 

dengan anak perempuan  dalam penelitian (sulasrtiana,2012) distribusi proporsi jenis 

kelamin  anak yang menderita  leukemia akut rawat inap berdasarkan jenis kelamin di 

RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011-2012  bahwa anak yang menderita 

leukemia akut jenis LLA lebih besar  terjadi pada anak laki-laki dengan proporsi 

53,7% dan lebih kecil terjadi pada perempuan  dengan proporsi 46,3%.   

 Berdasarkan laporan Surveyillance Epidemiology And Result (SEER)(2015) di 

Amerika  tahun 2015, 24.450 orang diperkirakan meninggal karena leukemia (14.040 

laki-laki dan 10.050 perempuan). Dalam 2007-2011, leukemia adalah penyebab 

umum kelima akibat kanker pada laki-laki dan keenam yang paling umum pada 

perempuan di Amerika Serikat. 

c. Ras 

IR (index ras) di negara barat adalah 4 per 100.000 anak-anak dibawah usia 15 

tahun.  Angka kejadian terendah terdapat di Afrika (1,18-1,61/100.000) dan 

tertinggi di antara anak-anak hispanik (Costa Rika 5,94/100.000 dan Los 

angeles 5,02/100.000). IR ini lebih umum dibandingkan dengan kulit putih  

(42,1 per 100.000 per tahun)  dari pada kulit ras berwarna (24,3 per 100.000 per 

tahun) 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINDAKAN SOSIAL ORANG ... TITIN NURJANAH



7 

 

 Berdasarkan leukemia and lymphoma society (2009), leukemia merupakan 

salah satu pentyakit  dari 15 penyakit kanker yang sering terjadi  dalam semua ras 

aatu etnis. Insiden kasus leukemia paling tinggi adalah  pada kulit putih  (12,8 per 

100.000) dan yang paling rendah  pada suku indian / penduduk asli Alaska(7,0 per 

100.000) 

 Leukemia akut pada anak-anak merupakan 30-40% dari keganasan insidens 

rata-rata 4-4,5 kasus/tahun/100.000 anak dibawah umur 15 tahu. Di negara 

berkembang 83% ALL, 17% AML, lebih tinggi pada anak kulit putih daripada kulit 

hitam. Di Asia kejadian leukemia pada anak lebih tinggi dari pada anak putih di 

Jepang mencapai 4/100.000 anak, dan diperkirakan tiap tahun terjadi 1000 kasus baru 

(Pramono dalam Lubis, 2013) 

2. Berdasarkan Tempat dan Waktu  

 Menurut Surveyillance Epidemiology And Result /SEER(2015) Di Amerika 

Lima tahun tingkat kelangsungan hidup relatif untuk total penduduk dengan leukemia 

adalah 34,2 persen, dan 2004-2010, tingkat kelangsungan hidup relatif keseluruhan 

adalah 60,3 persen. Dari 2004-2010, lima tahun tingkat kelangsungan hidup secara 

keseluruhan relatif  CML - 59,9 persen, CLL - 83,5 persen,  AML - 25,4 persen 

secara keseluruhan dan 66,3 persen untuk anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 

tahun,  ALL - 70 persen secara keseluruhan, 91,8 persen untuk anak-anak dan remaja 

berusia di bawah 15 tahun, dan 93 persen untuk anak-anak muda dari 5 tahun.  

 Berdasarkan data yang di dapat dari RSUP. H  Adam Malik Medan pada tahun 

2009 terdapat 101 anak yang menderita leukemia akut, tahun 2010 terdapat 89 anak, 
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tahun 2011 terdapat 84 anak.  Tahun 2012 tedapat 90 anak . dari persamaan y100,5 -

3,8x maka dapat diprediksi tahun 2024 yaitu 40 anak, dapat disimpulkan bahwa 

setiap tahunnya terdapat penurunan jumlah kasus  anak yang menderita leukemia akut 

rawat inap di RSUP H. Adam Malik (Sulastriana dkk, 2012). 

II.4 Determinan Penyakit Leukemia  

 Penyebab pasti dari penyakit leukemia masih belum ditemukan dengan jelas 

hingga kini, namun menurut beberapa penelitian orang dengan  faktor tertentu lebih 

meningkatkan resiko timbulnya leukemia. Berikut adalah faktor-faktor tersebut. 

1. Host  

a. Umur Jenis Kelamin dan Ras 

 Insiden leukemia secara keseluruhan bervariasi menurut umur. LLA merupakan 

leukemia yang sering menjangkiti anak-anak dengan usia 2-4 tahun. LMA terdapat 

pada umur 30-50 tahun. LLK  merupakan  kelainan pada orang tua. Kasus leukemia 

lebih banyak terjadi pada laki-laki dari pada perempuan (Sulasrtiana dkk,2012) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lee All (2009) dengan dasain kohort di Los 

Angel County-university of Southem California (LAC+USC) medical centre 

melaporkan bahwa penderita leukemia menurut etnis terbanyak yaitu hispanik 

(60,9%) yang mencerminkan keseluruhan populasi yang dilayani oleh LCA+USA 

medical center. Dari pasien bonhispanik (60,9%),  yang umum berikutnya yaitu Asia 

(23,0 %), Afrika (11,5%), dan Kaukasoid (4,%). 

b.  Faktor Genetik 
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 Pada anak-anak penderita sindrom down memiliki resiko lebih tinggi yaitu 20 

kali lebih banyak daripada normal. Kelainan pada kromosom 21 dapat menakibatkan 

leukemia akut. Kasus leukemia meningkat  pada penderita dengan kelainan 

kongenital  mislanya agranulositosis kongenital, sindrom Ellis Van Creveld, penyakit 

seliak, sindrom bloom, anemia panconi, sindrom wiskott aldrich, sindrom kleinefe 

dan sindrom trisoni D.  

 Kasus juga meningkat apabila memiliki saudara kandung yang memiliki kasus 

leukemia yaitu 2-4 kali  itu juga terjadi pada anak dengan kembar identik. 

Berdasarkan penelitian Hadi, et al (2008) di Iran, desain care control menunjukkan 

bahwa orang yang memiliki riwayat keluarga positif  leukemia beresiko untuk 

menderita LLA (OR-3,5 : C1-1,32-10,99) artinya orang yang menderita leukemia 

kemungkinan 3,75 kali memiliki riwayat keluarga positif leukemia dibandingkan 

dengan orang yang tidak memiliki keluarga leukemia.     

2. Agent  

a. virus 

 Beberapa virus tertentu sudah dibuktikan menyebabkan leukemia pada 

binatang. Ada beberapa hasil penelitian yang mendukung teori virus tersebut  sebagai 

salah satu penyebab leukemia yaitu enzyme reserve transcriptase ditemukan dalam 

darah penderita leukemia. Seperti diketahui enzim ini ditemukan di dalam virus 

onkogenik seperti retrovirus tipe C yaitu jenis RNA yang menyebabkan leukemia 

pada binatang.  
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 Pada manusia, terdapat bukti bukti kuat bahwa virus  merupakan etiologi 

terjadinya leukemia HTLV (virus leukemia T manusia) dan retrovirus jenis cRNA, 

telah ditunjukan oleh mikrosof elektron dan kultur pada sel pasien  dengan jenis 

kasus leukemia  sel T yang umum pada provinsi tertentu di Jepang  dan sporadis di 

tempat yang lain  khususnya di daerah Negro, Karibia dan Amerika serikat. 

b. Sinar Radioaktif  

Faktor dari luar yang dapat mempengaruhi penyebab terjadinya penyakit 

leukemia adalah sinar radioaktif. Orang yang sering terkena sinar radioaktif dapat 

meningkatkan resiko terkena leukemia, ahli radiologi sebelum ditemukannya proteksi 

radioaktif memiliki resiko 10 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak 

terkena sinar radioaktif. Penduduk Hirosima dan Nagasaki setelah ledakan bom 

dalam insiden peledakan bom atom pada tahun 1945 ditemukan kasus 20 kali lebih 

banyak. Leukemia timbul terbanyak sampai 5 sampai 7 setelah ledakan tersebut 

terjadi. Begitu juga dengan penderita ankylosing spodylitis yang yang diobati dengan 

sinar lebih dari 2000 rads memiliki resiko 14 kali lebih banyak 

II.5 Diagnosis dan  Pengobatan Kanker Secara Medis 

Pemeriksaan awal yang dilakukan adalah tes darah yang akan menunjukkan 

kadar darah sel darah putih yang abnormal. Sementara biopsy sumsum tulang 

digunakan untuk memastikan keberadaan sel-sel kanker darah. Prosedur yang 

digunakan dengan mengambil sampel tulang ini juga digunakan untuk mengetahui 

jenis kanker darah. Setelah diagnosis maka selanjutkan dilakukan proses pengobatan 

yang sesuai atas rekomendasi dokter.  
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1. Kemoterapi 

Untuk membunuh sel-sel kanker yang dilakukan secara bertahap, meskipun 

tidak semua orang menggunakan fase tersebut. Berikut adalah tahap-tahap dalam 

kemotrapi. 

a. Tahap 1 (tahap induksi ) 

Tujuan dari pengobatan  ini adalah untuk tahap awal yaitu membunuh sel-sel 

kanker yang terdapat dalam  tulang. Terapi induksi biasanya dilakukan dengan di 

rumah sakit karena memerlukan perawatan yang panjang. Efek samping dari terapi 

ini adalah obat yang digunakan juga dapat merusak sel yang normal  dalam 

membunuh sel-sel leukemia. Pada tahap ini dengan memberikan kemoterapi 

kombinasi yaitu daurubisin, vincristin dan asparaginase.  

b. Tahap 2 (terapi induksi ) 

Setelah mencapai remisi komplit, segera dilakukan terapi intensifikasi  yang 

bertujuan untuk menghilangkan sel leukemia yang residual untuk mencegah resisten 

terhadap obat. Obat ini dilakukan setelah 6 bulan kemudian.  

c. Tahap 3 (profilaksis SSP)  

 Profilaksasi SSP diberikan untuk mencegah kekambuhan pada SSP 

perawatan yang digunakan  dalam tahap ini sering diberikan pada dosis yang lebih 

rendah. Pada tahap ini menggunakan obat kemoterapi yang berbeda, kadang-kadang 

dikombinasikan dengan terapi radiasi, untuk mencegah leukemia  memasuki otak dan 

sistem saraf otak 
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d. Tahap 4 (tahap pemeliharan jangka panjang) 

Pada tahap ini dimaksudkan untuk mempertahankan masa remisi. Tahap ini 

biasanya memerlukan 2-3 tahun. Angka harapan hidup  yang membaik dengan  

pengobatan sangat dramatis 95% anak mencapai remisi penih tetapi 60% menjadi 

sembuh . 

2. Radioterapi  

Radioterapi digunakan untuk menghancurkan dan menghambat pertumbuhan 

sel-sel kanker menggunkan sinar berenergi tinggi yang ditujukan pada bagian limfa 

atau bagian lain yang menunjukkan banyakknya sel kanker  tempat menumpukknya 

sel  kanker.  Energi ini bisa menjadi gelombang partikel seperti proton,elektron, X-

tray dan sinar gamma.  Pengobatan  dengan cara ini dapat memberikan  jika terdapat 

keluhan pendesakan karena pembekakan kelenjar getah bening stempat. 

 

 

3. Transplantasi  Sel Induk atau Stem Cell 

Transplantasi sel induk atau stem cell berfungsi untuk pergantian sum-sum 

yang telah rusak  dengan yang sehat. Sel-sel induk sendiri atau tubuh orang lain 

sebagai pendonor. Kemoterapi biasanya akan dilakukan sebagai langkah persiapan 

sebelum menjalani prosedur transplantasi ini. Pada penderita LMK hasil terbaik (70-

80% angka keberhasilan) dapat dicapai jika menjalani transplantasi ini  dalam waktu 

1 tahun  setelah terdiagnosis dengan donor human lymphocytik antigen (HLA) yang  

sesuai   
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II. 6 Klinik dan Pengobatan Alternatif  Kanker yang Terdapat di Surabaya  

Tabel II.2 

Klinik dan Pengobatan Alternatif Kenker di Surabaya 

No Nama Alamat Metode 

1 Klinik Herbal dan Salon Aura  

Jeng Ana 

Jalan Kampar 

no.16 surabaya 

Obat herbal, 

akupuntur dan 

pijat 

2 Modern Cancer Hospital 

Cuangzhou 

Wisma BII lantai 

7 no.175 jalan 

pemuda no.60-70 

Surabaya 

Terapi dan obat 

herbal 

3 Tahutan Noni Juice Jl. Bintang 

Diponggo 837 

Surabaya 

Obat herbal 

4 Akupuntur, herbal dan fisioterapi 

TCM surabaya 

Ling Sien TCM 

Jl.Raya Darmo 

Permai III Pasar 

Modal 

Akupuntur, obat 

herbal dan terapi 

5 Tramedica Medical Nature 

International 

Jalan Jeruk Barat 

No. 25 Pondok 

Candra Surabaya 

Obat herbal 

 

II.7 Komunitas Kanker Anak  

Komunitas kanker anak internasional memiliki nama The Internasional 

Confederation Of Childhood Cancer Parent Organization (ICCCPO) pada tahun 

1994 yang terdiri dari 177 orang tua dari 90 negara yang didirikan di Spanyol. Pada 

tahun 2014 ICCCPO berubah nama menjadi Childhood Cancer International (CCI) 

dengan 147 organisasi dari 81 negara. CCI memiliki misi berbagi informasi dan 
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pengalaman dalam rangka meningkat ases ke perawatan  yang terbaik mungkin dan 

merawat anak-anak dengan kanker di berbagai belahan dunia. Visinya adalah diakui 

seluruh dunia sebagai keluarga anak-anak dengan kanker. CCI dalam program 

kerjanya menawarkan hubungan kerja dengan jaringan luas di seluruh dunia, 

informasi reguler  pada kanker anak dan dukungan keluarga, pertemuan sidang umum 

tahunan dapat memilih negara yang ingin dituju, sebuah daftar internasional  sumber 

daya yang diterbitkan, representasi pada pertemuan, representasi internasional dan 

masalah keluarga serta memfokuskan pada pendidikan dan dukungan atau kelompok 

orang tua.  

Komunitas yang terdapat di indonesia diantaranya adalah Yayasan Onkologi 

Anak Indonesia  (YOAI) yang didirikan pada tanggal 24 mei 1993 oleh beberapa 

orang tua latar beakang dari berdirinya. YOAI adalah  ungkapan rasa syukur karena 

putra-putrinya telah sembuh dari kanker yang banyak dibantu oleh simpatisan, 

relawan, psikolog dan dokter selain itu juga anak-anak berhak mendapatkan fasilitas  

yang sama dalam perawatan dan penanggunalangan penyakit kanker.  

Visi dari yayasan ini adalah membantu usaha pemerintah dalam pembangunan 

di bidang kesehatan anak khusunya penanggulangan penyakit kanker pada anak di 

Indonesia serta meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap penyakit kanker pada 

anak. Visi itu kemudian dioperasionalkan menjadi misi dan program kerja  

diantaranya yaitu membantu pengobatan atau perawatan bagi anak yang tidak 

mampu, menyebarluaskan informasi mengenai penyakit kanker pada anak, deteksi 

dini dan penanggulangannya berupa seminar pada sekelompok masyarakat, sekolah-
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sekolah dan penyuluhan bagi petugas sosial masyarakat, kursus ilmiah dan workshop 

untuk dokter, memberikan konseling, berbagai rasa dan pengalaman antar pasien 

kanker anak dan keluarganya melalui program ―family supporting group‖, 

mewujudkan fasilitas atau pusat sarana penanggulangan kanker secara terpadu, 

mamadai, terjangkau dan berstandar internasional. 

YOAI berkerjasama dengan 5 rumah sakit di jakarta yaitu RSUPN Cipto 

Mangun Kusumo, RS Kanker ―Dharmis‖, RSUPN Fatmawati, RS Anak & Bunda 

Harapan Kita, RSPAD Gatot Subroto. YOAI juga menjalin hubungan dengan 

ICCCPO sejak tahun 1999 yang sekarang berubah nama menjadi Childhood Cancer 

International (CCI).   

Komunitas yang konsen terhadap kanker anak yang lain adalah Yayasan 

Kasih  Anak Kanker (YKAKI) yayasan ini didirikan pada tanggal 1 november 2006  

yang diketuai oleh Maya Irawati (Ira Solistyo) latar belakang pendirian yayasan ini 

adalah pengalaman dengan kanker serta berdasarkan kasih, empati pada anak 

penderita kanker serta orang tua  dan keluarga mereka yang diharapkan dapat 

mendampingi putra-putrinya dalam pengobatan, perawatan termasuk pendidikannya.  

Pengobatan dan perawatan anak penderita kanker  sangat menguras tenaga, 

pikiran serta membutuhkan biaya yang tinggi. YKAKI menyediakan akomodasi, 

fasilitas pendidikan, serta transportasi bagi anak-anak yang sedang dalam pengobatan 

dan perawatan di rumah sakit. Memberikan informasi pada masyarakat  dan berbagai 

pengalaman mengenai penyakit kanker. 
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