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ABSTRAK

Latar Belakang: Kanker paru menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak akibat 
kanker di dunia. Berdasarkan data GLOBOCAN tahun 2012, kanker paru menyebabkan 
30% kematian akibat kanker pada pria dan 11,1 % kematian pada wanita.

Tujuan: Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui karakteristik pasien kanker 
paru primer di RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2017. 

Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional deskriptif dengan 
desain penelitian cross-sectional melalui data sekunder yang diambil dari rekam medis 
pasien kanker paru primer di RSUD Dr. Soetomo selama tahun 2017, untuk mengetahui 
karakteristik pasien kanker paru primer berdasarkan distribusi usia, jenis kelamin, 
pekerjaan, jenis histopatologi anatomi, pendidikan, stadium, metastasis, domisili, 
komplikasi, gejala klinis, dan obat kemoterapi.

Hasil : Sampel yang diteliti sebanyak 186 sampel. Didapatkan distribusi kelompok usia
paling sering ditemukan pada kelompok 51-60 tahun (35,5%). Pasien didominasi oleh 
jenis kelamin laki-laki (70,4%). Distribusi pekerjaan terbanyak yaitu pegawai swasta 
(38,2%). Distribusi pendidikan terbanyak pada SLTA (70,4%). Distribusi domisili 
pasien dominan pada Jawa Timur (97,3%) dan spesifik terbanyak di Surabaya (39,2%). 
Distribusi histopatologi anatomi terbanyak adalah jenis kanker paru bukan sel kecil 
(95,9%) dengan rincian adenokarsinoma yang paling sering ditemui  (81%). Distribusi 
stadium kanker paru bukan sel kecil dan kanker paru sel kecil terbanyak pada stadium 
IV (82,3%)  dan extensive (3,8%). Metastasis terbanyak ditemukan pada kontralateral 
paru (58,1%), sedangkan metastasis jauh terbanyak pada organ otak (66,7%). 
Komplikasi tersering ditemukan yaitu efusi pleura (42,5%). Distribusi gejala klinis 
terbanyak  adalah sesak napas (59,1%). Obat kemoterapi yang paling sering digunakan 
adalah pemetrexed-cisplatin (17,1%). 

Kesimpulan: Karakteristik pasien kanker paru primer RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 
yaitu mayoritas pada kelompok usia 51-60 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, 
pekerjaan sebagai pegawai swasta, pendidikan SLTA, Domisili di Surabaya, Jawa 
Timur, jenis histopatologi anatomi adalah adenokarsinoma, stadiumnya adalah IV, 
metastasis ke kontralateral paru dan otak, komplikasi adalah efusi pleura, gejala klinis 
yaitu sesak napas, dan obat kemoterapi adalah pemetrexed-cisplatin.
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