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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Limfoma merupakan istilah yang sering digunakan untuk beberapa tipe 

kanker darah dalam sistem limfatik. Jumlah kasus limfoma termasuk rendah 

daripada jenis kanker yang lain, namun perkembangan limfoma terus meningkat 

tiap tahunnya. Penderita limfoma di dunia mencapai satu juta orang, dan setiap 

harinya sekitar seribu orang didiagnosis menderita limfoma (Kemenkes RI, 2015). 

Limfoma Non Hodgkin (LNH) umumnya dikenal sebagai kanker kelenjar 

getah bening merupakan kanker yang diawali pada sel limfosit, yaitu bagian dari 

sistem kekebalan tubuh. Kejadian LNH terus meningkat sekitar 3,4% dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2012, LNH termasuk salah satu dari 10 keganasan dengan 

insiden tersering di dunia (GLOBOCAN, 2012). Pada tahun 2018, kasus baru 

insiden LNH di dunia yaitu 509.590 penderita dan 248.724 di antaranya 

dinyatakan meninggal. Pada 5 tahun terakhir, prevalensi insiden LNH 

menunjukkan Asia memiliki populasi kejadian terbanyak yaitu sebesar 39,4% atau 

sekitar 533.403 penderita (GLOBOCAN, 2018). Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 di Indonesia, sebesar 0,06% atau 

sekitar 14.905 orang menderita LNH. Hal ini menyebabkan LNH menduduki 

posisi keenam keganasan tersering di Indonesia (Kemenkes RI, 2016). 

Kemoterapi merupakan salah satu metode penanganan kanker yang telah 

terbukti mampu meningkatkan kesembuhan dan kualitas ketahanan hidup pada 

pasien kanker (Aziz dkk, 2006). Kemoterapi ini bertujuan untuk mengendalikan
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jumlah penyebaran sel-sel kanker pada tubuh pasien. Kemoterapi dilakukan 

dengan terapi pemberian obat berupa senyawa kimia yang berfungsi untuk 

mengurangi atau menghilangkan serta menghambat pertumbuhan sel kanker di 

tubuh pasien (Desen, 2008). Kemoterapi tidak hanya membunuh sel-sel kanker 

namun juga dapat mematikan sel-sel normal yang tumbuh secara cepat, seperti 

folikel rambut, sel mukosa usus, maupun jumlah sel darah merah yang 

menyebabkan anemia. Salah satu efek yang ditimbulkan yaitu terganggunya 

sistem hemopoetik yang ditandai dengan menurunnya jumlah sel darah seperti sel 

darah merah (hemoglobin), sel darah putih (leukosit), serta trombosit. Penurunan 

leukosit terutama neutrofil juga dapat melumpuhkan sistem imun sehingga 

mikroorganisme mudah masuk dalam sirkulasi darah dan meningkatkan risiko 

terjadinya infeksi (Ogata, 2010).  

Kondisi pasien limfoma non hodgkin yang menjalani kemoterapi dipantau 

dengan melakukan pemeriksaan laboratorium salah satunya pemeriksaan leukosit 

pada darah lengkap. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa obat kemoterapi 

tidak hanya memusnahkan sel-sel kanker, namun juga akan menyerang sel-sel 

sehat salah satunya leukosit. Kondisi ini dikhawatirkan akan membawa dampak 

buruk bagi pasien kemoterapi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai perbedaan kadar leukosit sebelum dan sesudah 

melakukan kemoterapi pada pasien limfoma non hodgkin. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan hasil kadar leukosit sebelum dan sesudah 

melakukan kemoterapi pada pasien limfoma non hodgkin di Rumah Sakit Umum 

Haji Surabaya? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menghitung perbedaan kadar leukosit sebelum dan sesudah melakukan 

kemoterapi pada pasien limfoma non hodgkin di Rumah Sakit Umum Haji 

Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menganalisis efek kemoterapi terhadap kadar leukosit pada pasien 

limfoma non hodgkin di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Memberikan gambaran, wawasan, dan pengetahuan mengenai perbedaan 

kadar leukosit sebelum dan sesudah melakukan kemoterapi pada pasien limfoma 

non hodgkin serta menambah kepustakaan bagi akademik dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktisi 

1. Memberikan pengetahuan mengenai pengertian limfoma non hodgkin. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh kemoterapi terhadap kadar 

leukosit.


