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 Kanker serviks merupakan penyakit yang ditandai dengan 
pertumbuhan sel-sel serviks secara abnormal dan tak terkendali. Terapi 
untuk kanker serviks dapat berupa operasi, radiasi, maupun kemoterapi 
bergantung dari stadium dan tingkat metastase jaringan tumor. National 
Cancer Institute merekomendasikan kemoterapi dengan cisplatin sebagai 
pertimbangan bagi semua wanita yang memperoleh radiasi sebagai terapi 
kanker serviks. Efek samping cisplatin bisa berupa mual-muntah, 
myelosupresi, ototoksik, neurotoksik, nefrotoksik, anemia serta gangguan 
serum elektrolit. Cisplatin yang digunakan sebagai kemoterapi bisa dalam 
bentuk cisplatin tunggal maupun kombinasi. Kemoterapi yang diberikan 
pada pasien kanker serviks harus diberikan secara tepat baik jenis obat, 
dosis, frekuensi dan lama pemberian karena terkait dengan efek samping 
cisplatin yang begitu banyak dan efektifitas dari kemoterapi tersebut. Oleh 
karena itu perlu pemahaman profil penggunaan cisplatin tunggal dan 
kombinasi pada pasien kanker serviks. 
 Tujuan penelitian ini adalah mengkaji profil penggunaan cisplatin 
tunggal dan kombinasi pada pasien kanker serviks di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya yang meliputi  jenis kemoterapi, regimen dosis,, siklus 
penggunaan, dan efek samping, serta mengidentifikasi adanya masalah 
terkait obat (DRP) yang digunakan pada pasien kanker serviks di IRNA 
Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  
 Penelitian ini merupakan penelitian observasional bersifat 
retrospektif dengan analisis deskriptif. Sampel penelitian adalah data rekam 
medik pasien dengan diagnosis akhir kanker serviks yang mendapat terapi 
cisplatin baik tunggal maupun kombinasi yang mempunyai data DMK 
lengkap yang menjalani rawat inap di IRNA  Obstetri dan Ginekologi 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama periode 1 Januari – 31 Desember 
2013 ( N = 71). Penelitian ini melalui review dari Komisi Etik RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. 
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kemoterapi yang 
digunakan pada pasien kanker serviks stadium IB ialah  neoajuvan cisplatin 
dengan dosis 50 mg/m²/ 3minggu, pada stadium IIA ialah ajuvan cisplatin 
75 mg /m², pada stadium IIB ada beberapa macam jenis kemoterapi yang 
digunakan antara lain :neoajuvan cisplatin dengan dosis 50 mg/m²/ minggu, 
neoajuvan cisplatin 75 mg /m²/3 minggu, kombinasi neoajuvan  cisplatin 50 
mg/m²/ minggu lalu dilanjutkan dengan paclitaxel-carboplatin, dan 
kombinasi paclitaxel-carboplatin. Untuk stadium IIIA kemoterapi yang 
digunakan ialah neoajuvan cisplatin dengan dosis 50 mg/m²/ minggu, 
neoajuvan cisplatin dengan dosis 50 mg/m²/ 3 minggu, neoajuvan cisplatin 
75 mg/ m²/ 3 minggu dan kombinasi neoajuvan cisplatin 75 mg /m²/3 
minggu lalu dilanjutkan dengan paclitaxel-carboplatin. Dan untuk stadium 
IIIB kemoterapi yang digunakan ialah neoajuvan cisplatin dengan dosis 50 
mg/m²/ minggu, neoajuvan cisplatin dengan dosis 50 mg/m²/ 3 minggu, 
neoajuvan cisplatin 75 mg / m²/ 3 minggu. Problem obat yang terjadi pada 
pasien kanker serviks adalah efek samping dari cisplatin yaitu 
nefrotoksisitas sehingga perlu adanya penyesuaian dosis (68%), 
nefrotoksisitas sehingga perlu pergantian jenis kemoterapi (28%), anemia 
(30%), hipokalemia (23%), dan mual muntah..DRP lain yang terjadi pada 
pasien kanker serviks ialah dosis pemberian cisplatin yang tidak tepat , baik 
itu dosis terlalu besar (8%) atau dosis terlalu kecil (23%). 

Dari penelitian ini diharapkan peran aktif farmasis dalam 
pelayanan terkait ketepatan pemberian jenis kemoterapi, waktu dan lama 
pemberian kemoterapi, dan dosis yang digunakan agar tercapainya tujuan 
terapi, serta pemantauan problema terkait kemoterapi yang aktual maupun 
potensial agar bisa dicegah dan diatasi. Selain itu perlu dilakuan penelitian 
lebih lanjut dengan metode observasional prospektif agar bisa mengetahui 
dengan lengkap problem obat yang timbul dan penyelesaian efek samping 
seperti hidrasi, suplementasi elektrolit, dan transfusi PRC pada pasien 
kanker serviks. 
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