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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. 

Tahun 2012, insiden kanker secara global adalah 14,1 juta dengan angka 

mortalitas sebesar 8,1 juta jiwa. Angka mortalitas ini meningkat pada 2015 

menjadi 8,8 juta jiwa. Hal ini menjadikan kanker sebagai penyebab kematian 

nomor 2 di dunia. Sekitar 1 dari 6 orang meninggal karena kanker (GBD 2015 

Risk Factors Collaborators, 2016; WHO, 2018; Cancer Research UK). Distribusi 

stadium kanker di Amerika menunjukkan data yang cukup baik. Dengan 

menggunakan data yang terkumpul dari 1980-2014, distribusi stadium dini dan 

regional adalah sebanyak 88.6% pada 2014 (95% CI: 88.1-89.1), metastase jauh 

adalah sebanyak 7.6% pada 2014 (95% CI: 7.2-8.0), dan 3.8%  adalah stadium 

yang tidak bisa ditentukan tahun 2014 (95% CI: 3.5-4.1) (NIH, 2018). Berbeda 

dengan laporan tersebut, di Indonesia, sebagian besar pasien datang dan 

terdiagnosis pada staidum lanjut (Umbas et. al, 2017).  

 Angka kematian akibat kanker di Indonesia juga cukup tinggi. Tahun 2014 

sendiri angka kematian akibat kanker pada pria adalah 103.100 jiwa sedangkan 

pada wanita adalah 92.200 jiwa. Total angka kematian akibat kanker adalah 

195.300 jiwa dari angka kematian total sebesar 1.551.000 jiwa (WHO, 2014). 

Distribusi angka kematian pada setiap kasus kanker berbeda. Angka kematian 

kanker terbesar pada pria disebabkan oleh kanker paru (21,8%), kemudian diikuti 

oleh kanker hati (12,3%), kanker kolorektal (10,2%), kanker prostat (8,9%), kanker 

mulut dan orofaring (7,5%) dan kanker lainnya (39,3%) sedangkan pada wanita 

angka kematian kanker terbesar adalah kanker payudara (21,4%), diikuti oleh 
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kanker cervix (10,3%), trakea, bronkus dan paru (9,1%), kolorektal (8,5%), 

ovarium (7,6%), dan kanker lainnya (43,1%) (WHO, 2014). Kanker prostat di 

Indonesia menduduki urutan ke-empat sebagai jumlah kasus kanker terbanyak. 

Tahun 2014, terdapat 13.663 kasus kanker prostat yang terdiagnosis di Indonesia 

dengan angka kematian pada tahun tersebut sebesar 9.176 jiwa (WHO 2014). 

Namun, jumlah kasus kanker prostat di dunia tahun 2012 menduduki peringkat 

kedua, yaitu sebanyak 1.112.000 kasus dengan angka kematian sebesar 307.000 

jiwa (Ferlay et. al, 2015) dan di Amerika kanker prostat juga menduduki urutan 

kedua sebanyak 161.360 kasus dengan angka kematian sebesar 26.730 jiwa (Siegel 

et. al, 2017). Ada 5 jenis tumor prostat berdasarkan klasifikasi WHO tahun 2016, 

yaitu epithelial tumours (tumor-tumor epitel), neuroendocrine tumours (tumor-

tumor neuroendokrin), mesenchymal tumours (tumor-tumor mesenkimal), 

hematolymphoid tumours (tumor-tumor hematolimfoid), dan miscellanous tumour 

(Humphrey et al, 2016). Adenokarsinoma (tergolong dalam tumor epitel) 

merupakan jenis kanker prostat dengan insiden tertinggi (Randolph et. al,1997). 

Populasi yang memiliki faktor-faktor risiko terhadap kanker prostat lebih rentan 

untuk menjadi penderita kanker prostat. Beberapa penderita kanker prostat 

mengalami gejala-gejala klinis tertentu tetapi beberapa penderita lainnya tidak. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan preliminary test sebagai diagnosis tahap awal 

apakah pasien merupakan penderita kanker prostat atau bukan. Ada dua tes yang 

dapat dilakukan pada tahap awal, yaitu pemeriksaan serum PSA (prostate specific 

antigen) dan colok dubur. Kemudian, jika hasil dari preliminary test menimbulkan 

kecurigaan tetapi belum dapat memastikan adanya jaringan kanker pada pasien, 

maka pemeriksaan selanjutnya adalah biopsi prostat. Biopsi dilakukan untuk 

mengetahui differensiasi/derajat keganasan dari jaringan kanker prostat sedangkan 
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CT scan dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi metastasis pada pasien atau 

tidak. Setelah pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dilakukan, maka pasien akan 

didiagnosis sesuai dengan hasil yang diperoleh. Kemudian, hasil tersebut 

diklasifikasikan menurut kriteria TNM untuk menegakkan diagnosis stadium 

kanker prostat pasien. Pasien diterapi menurut tatalaksana yang sudah ada. 

Mengetahui gambaran distribusi diagnosis stadium kanker prostat, diharapkan 

dapat menjadi dasar untuk memonitor dan mengevaluasi skirining kanker dan 

meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker, baik bagi masyarakat maupun 

tenaga kesehatan. Akan tetapi, bagaimana gambaran statistik kanker prostat di 

RSUD Dr. Soetomo belum diketahui. Sebagian pasien kanker yang terdiagnosis 

lambat memiliki peluang untuk selamat (chance of survival) yang lebih kecil. Ada 

beberapa alasan di balik keterlambatan dalam mendiagnosis kanker, yaitu pasien 

kurang awas dalam mengenali gejala-gejala yang menyerangnya, dokter-dokter 

primer yang tidak mencurigai terhadap gejala-gejala kanker dan tidak 

mengusutnya dengan cepat atau merujuknya tepat waktu, dan pasien yang 

dicurigai menderita kanker tidak ditanggapi dengan cepat atau dirujuk ke 

spesialisasi yang salah oleh layanan sekunder (Al-Azri, 2016).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran stadium pada diagnosis awal pasien kanker prostat di 

SMF Urologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2014-2018? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

     Untuk mengetahui gambaran stadium pada diagnosis awal pasien kanker 

prostat di SMF Urologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2014-2018. 

1.3.2 Tujuan khusus 

      Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis rasio distribusi stadium pasien saat terdiagnosis pada 

setiap tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2018. 

2. Menganalisis trend distribusi stadium dari tahun ke tahun sejak tahun 

2014 hingga tahun 2018. 

3. Menganalisis distribusi hasil pemeriksaan-pemeriksaan (colok dubur, 

PSA, dan biopsi) yang dilakukan dalam mendiagnosis kanker prostat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

     Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran stadium 

pada diagnosis awal pasien kanker prostat di SMF Urologi RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya pada tahun 2014-2018. 

1.4.2  Manfaat praktis 

     Dengan mengetahui gambaran diagnosis stadium kanker prostat saat 

pertama kali terdiagnosis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

dasar untuk memonitor dan mengevaluasi skirining kanker, dan meningkatkan 

kewaspadaan terhadap kanker, baik bagi masyarakat maupun tenaga 

kesehatan. Selain itu, data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 
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menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai 

gambaran epidemiologi kanker prostat di Surabaya. 
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