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ABSTRACT
Background: Colorectal cancer is the third most common cancer in
the world and the fourth leading cause of cancer death. The etiology
of colorectal carcinoma is an unhealthy lifestyle and a poor diet
such as excessive consumption of fat. This study aims to determine
the characteristic of the clinicoopatological on colorectal carcinoma
patients at Sanglah Hospital Denpasar 2013-2017.
Methods: A cross-sectional study was conducted with a purposive
sampling technique, on all patients who met the inclusion criteria. The
tools used in data collection are medical records and their complaints
that are found in the Anatomy Department of Sanglah Hospital. Data

recorded includes age, grade, stage, and histopathology. The data
analysis method uses SPSS version 17 for Windows.
Results: A total of 121 cases were collected where most were in the
age range of 50-60 years, as many as 48 cases (39.7%). In addition,
Grade 2 was 98 cases (81.0%), followed by histopathological type with
adenocarcinoma not otherwise specified as many as 118 cases (97.5%).
Stadium 2 cases were 65 cases (53.7%), and 72 cases (59.5%) were males.
Conclusion: Most cases are in the range of 50-60 years of age which
is followed by Grade 2, histopathological type of adenocarcinoma not
otherwise specified, stage 2 and male sex
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ABSTRAK
Latar belakang: Kanker kolorektal adalah kanker paling umum
ketiga di dunia dan keempat penyebab kematian kanker. Etiologi
terjadi karsinoma kolorektal adalah gaya hidup yang tidak sehat dan
diet yang buruk seperti konsumsi lemak secara berlebihan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karateristik klinokopatologi
karsinoma kolorektal pada pasien di RSUP Sanglah Denpasar tahun
2013-2017.
Metode: Penelitian potong lintang dilakukan dengan teknik purposive
sampling, terhadap semua pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Alat
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah rekam medis dan
keluhan mereka yang terdapat pada Departemen Patologi Anatomi
RSUP Sanglah. Data yang tercatat mencakup usia, grade, stadium, dan
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histopatologi. Metode analisis data menggunakan program SPSS versi
17 untuk Windows.
Hasil: Sebanyak 121 kasus terkumpul dimana terbanyak berada pada
rentang usia 50-60 tahun yaitu sebanyak 48 kasus (39.7%). Selain
itu, Grade 2 merupakan kasus terbanyak yakni 98 kasus (81.0%),
diikuti dengan tipe histopatologi yang adenocarcinoma not otherwise
specified sebanyak 118 kasus (97.5%). Kasus Stadium 2 yaitu sebanyak
65 kasus (53.7%), dan Lelaki sebanyak 72 kasus (59.5%).
Kesimpulan: Sebagian besar kasus berada pada rentangan usia
50-60 tahun dimana diikuti dengan Grade 2, tipe histopatologi
adenocarcinoma not otherwise specified, stadium 2 dan jenis kelamin
laki-laki.
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PENDAHULUAN
Kanker kolorektal adalah kanker paling umum
ketiga di dunia dan penyebab utama kematian
kanker keempat. Kejadian kanker kolorektal
berbeda di antara kelompok etnis atau populasi
yang berbeda. Menurut laporan dari Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO), kejadian kanker kolorektal meningkat drastis di banyak negara Asia seperti
Jepang, China, Korea dan Singapura.1 Berdasarkan
perkiraan Globocan, Badan Internasional untuk

Penelitian Kanker (IARC) tahun 2012, kejadian
kanker kolorektal di Indonesia pada tahun 2012
oleh World Health Organization sebanyak 27.772
orang, dengan kejadian penomoran berbasis
gender karena banyak pria sebanyak 15.978 orang
(57,56%), sedangkan pada wanita 11.787 orang
(42,44%).1 Insiden menurut usia lebih sering terjadi
pada pria di atas usia 75 tahun dengan 2.621 orang
(51,94%), sedangkan pada wanita berusia di atas 75
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tahun dengan 2.425 orang (48,06%).2 Pada tahun
2006 ada 3.442 kasus (8,21%) kanker kolorektal
(Depkes, 2014). Kejadian puncak untuk kanker
kolorektal adalah usia 60-70 tahun, kurang dari
20% kasus terjadi pada usia kurang dari 50 tahun.
Kejadian pada pria sekitar 20% lebih sering daripada wanita.3
Berdasarkan tingkat kejadian kanker kolorektal
dan proporsi subatur tumor di Amerika Serikat dari
tahun 2006 sampai 2010, lokasi tumor yang paling
umum adalah kolon proksimal (42%), diikuti oleh
rektum (28%). Namun, distribusi subsite bervariasi
menurut jenis kelamin. Dibandingkan dengan pria,
wanita memiliki persentase tumor proksimal yang
lebih tinggi (46% vs 38%) dan persentase tumor
rektum yang lebih rendah (24% vs 31%).+4 Ada
juga perbedaan dalam distribusi subsite berdasarkan usia saat diagnosis, dengan peningkatan tumor
proksimal dan penurunan tumor dubur dengan
usia lanjut. Misalnya, 56% kanker kolorektal pada
wanita berusia 80 tahun ke atas berada di kolon
proksimal, dibandingkan dengan 26% pada mereka
yang berusia lebih muda dari 50 tahun.4 Akibatnya,
usia rata-rata diagnosis kanker dubur lebih muda
(63 tahun pada pria dan 65 tahun pada wanita)
dibandingkan kanker usus besar (69 tahun dan 73
tahun).4 Akan tetapi tidak terdapat hasil studi yang
bermakna pada anatomis lokasi kanker kolorektal
berdasarkan usia dan jenis kelamin di Indonesia
khususnya Denpasar.
Klasifikasi global tipe histologis dari kanker
kolorektal menurut WHO adalah adenokarsinoma, adenokarsinoma mukosin, karsinoma sel
cincin, karsinoma sel kecil, karsinoma sel skuamosa, karsinoma adenosquamous, karsinoma
meduler dan karsinoma yang tidak berdiferensiasi.5 Kanker kolorektal biasanya tumbuh secara
bertahap, dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun
seperti perkembangan keganasan dari adenoma.6
Mayoritas kanker kolorektal berkembang dari
adenoma yang dikenal sebagai kondisi pra-kanker
dimana polip tumbuh pada lapisan dalam usus
besar atau rektum. Adenoma berkembang dari
sel kelenjar yang membantu melumasi kolorektal
dengan memproduksi lendir.7 Seiring adenoma
meningkatkan probabilitas bahwa adenoma akan
berkembang menjadi kanker lebih tinggi. Sekitar
90% kanker kolorektal adalah adenokarsinoma
yang merupakan kanker yang berkembang pada
sel kelenjar. Persentase adenokarsinoma serupa
ditemukan pada pria dan wanita. Secara keseluruhan, persentase kasus adenokarsinoma meningkat
seiring bertambahnya usia sampai usia 59 tahun,
ketika persentase diratakan sekitar 96%.8
Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti
ingin mengetahui karakteristik klinikopatologi
karsinoma kolorektal berdasarkan beberapa
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parameter seperti usia, jenis kelamin, tipe histopatologi, lokasi, grading, gejala klinis dan stadium
di Rumah Sakit Sanglah di Denpasar mulai Januari
2013 sampai Desember 2017

METODE
Studi potong lintang terhadap 121 pasien dipergunakan untuk mengetahui karakteristik klinikopatologi karsinoma kolorektal dari bulan Juni
2018-Maret 2019 di Laboratoriun Patologi Anatomi
RSUP Sanglah Denpasar yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Beberapa parameter yang dinilai pada studi mencakup: 1) Usia,
diperoleh dari catatan registrasi hasil pemeriksaan
laboratorium patologi anatomi dan diklasifikasikan
sebagai <50 tahun, 50-60 tahun, 61-70 tahun dan
>70 tahun; 2) Jenis Kelamin, pria atau wanita;
3) Lokasi Anatomis, lokasi kanker kolorektal yang
diderita oleh pasien pada saat diagnosis dimana
mencakup proksimal (sekum, kolon ascending, dan
kolon transversal, fleksi hepar dan limpa), Distal
(koloni dan sigmoid descending), atau Rectum
(rectum dan rectum sigmoid junction); 4) Gejala
Klinis, didefiniskan sebagai gangguan atau keluhan
yang dirasakan oleh penderita karsinoma kolorektal
dengan skala nominal; 5) Stadium, tingkatan kanker
kolorektal yang dialami oleh pasien berdasarkan
kriteria ukuran tumor, keterlibatan nodul dan
ekstensi metastase dimana terbagi atas Stadium 0,
Stadium I, Stadium II, Stadium III, dan Stadium IV;
5) Grading, faktor prognosis yang kuat dan harus
dilaporkan dalam pelaporan hasil pemeriksaan
histopatologi karsinoma kolorektal yang mencakup
Grade 1 dan Grade 2 (berdiferensiasi baik) dan
Grade 3 dan Grade 4 (berdiferensiasi buruk); dan
6) Tipe histopatologi, meliputi Adenokarsinoma
mukosin, karsinoma selotip cincin, karsinoma sel
skuamosa, karsinoma meduler, dan karsinoma
yang tidak berdiferensiasi.
Data diinput ke dalam program SPSS versi
17 yang kemudian diverifikasi. Data yang didapat
akan diolah, dianalisa secara deskriptif, dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik disertai penjelasan untuk menentukan karakteristik
penderita karsinoma kolorektal.

HASIL
Dari penelitian ini, didapatkan kasus terbanyak
berada pada rentang usia 50-60 tahun yaitu sebanyak
48 kasus (39.7%), diikuti rentang usia 61-70 tahun
sebanyak 28 kasus (23.1%), usia <50 tahun sebanyak 27 kasus (22.3%), dan kelompok rentang usia
>70 tahun adalah kelompok dengan jumlah kasus
terendah yaitu sebanyak 18 kasus (14.9%). Adapun
distribusi usia penderita karsinoma kolorektal dari
553

ORIGINAL ARTICLE

tahun 2013 – 2017 di RSUP Sanglah Denpasar
dapat dilihat dari Tabel 1.
Grading pada penelitian ini dikelompokkan
menjadi Grade 1, Grade 2, Grade 3, dan Grade 4. Pada
Grade 2 yaitu sebanyak 98 kasus (81.0%), Grade 1
yaitu sebanyak 12 kasus (9.9%), diikuti dengan Grade
3 sebanyak 11 kasus (9,1%), dan Grade 4 sebanyak
0 kasus (0%). Adapun distribusi grading penderita karsinoma kolorektal dari tahun 2013 – 2017 di
RSUP Sanglah Denpasar dapat dilihat dari Tabel 1.
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik
penderita karsinoma kolorektal berdasarkan tipe
histopatologi yang paling banyak adalah adenocarcinoma not otherwise specified sebanyak 118 kasus
Tabel 1 D
 istribusi karakteristik penderita karsinoma kolorektal di
RSUP Sanglah, Bali, Indonesia 2013-2017
Karakteristik

N=121

Persentase (%)

<50

27

22,3

50-60

48

39,7

61-70

28

23,1

>70

18

14,9

Laki-laki

72

59,5

Perempuan

49

40,5

1

12

9,9

2

98

81,0

3

11

9,1

4

0

0

1

35

28,9

2

65

53,7

3

18

14,9

4

3

2,5

118

97,5

3

2,5

Anus

0

0

Kolon

49

40,5

Rektum

34

28,1

Sigmoid

38

31,4

BAB berdarah

62

51,2

Diare

17

14,1

Sakit Perut

42

34,7

Usia Pasien (Tahun)

Jenis Kelamin

Grade

Stadium

Histopatologi
Adenocarcinoma Not Otherwise
Specified (NOS)
Mucinous Adenocarcinoma
Lokasi Anatomis

Gejala Klinis
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(97,5%). Jenis histopatologi kedua yaitu mucinous
adenocarcinoma sebanyak 3 kasus (2,5%). Adapun
distribusi tipe histopatologi penderita karsinoma
kolorektal dari tahun 2013 – 2017 di RSUP Sanglah
Denpasar dapat dilihat dari Tabel 1.
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik
penderita karsinoma kolorektal berdasarkan
stadium yang bervariasi. Kasus terbanyak berada
pada Stadium 2 yaitu sebanyak 65 kasus (53.7%),
diikuti Stadium 1 sebanyak 35 kasus (28.9%),
Stadium 3 sebanyak 18 kasus (14.9%), dan kelompok Stadium 4 adalah kelompok dengan jumlah
kasus terendah yaitu sebanyak 3 kasus (2.5%).
Adapun distribusi stadium penderita karsinoma
kolorektal dari tahun 2013 – 2017 di RSUP Sanglah
Denpasar dapat dilihat dari Tabel 1.
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik
penderita karsinoma kolorektal berdasarkan jenis
kelamin memiki gambaran karakteristik yang
terfiksasi yaitu adalah lelaki dan perempuan.
Lelaki sebanyak 72 kasus (59.5%) dan perempuan
sebanyak 49 kasus (40.5%) Adapun distribusi jenis
kelamin penderita karsinoma kolorektal dari tahun
2013 – 2017 di RSUP Sanglah Denpasar dapat dilihat dari Tabel 1.
Rentang lokasi anatomis secara keseluruhan
pada penelitian ini dikelompokkan menjadi anus,
kolon, rektum dan sigmoid. Kasus terbanyak berada
pada kolon yaitu sebanyak 49 kasus (40.5%), diikuti
sigmoid sebanyak 38 kasus (31.4%), dan kelompok
rektum adalah kelompok dengan jumlah kasus
terendah yaitu sebanyak 34 kasus (28.1%). Adapun
distribusi lokasi anatomis penderita karsinoma
kolorektal dari tahun 2013 – 2017 di RSUP Sanglah
Denpasar dapat dilihat dari Tabel 1.
Rentang gejala klinis secara keseluruhan pada
penelitian ini dikelompokkan menjadi BAB
berdarah, diare dan sakit perut. Kasus terbanyak
berada pada BAB berdarah yaitu sebanyak 62 kasus
(51.2%), diikuti sakit perut sebanyak 42 kasus
(34.7%), dan kelompok diare adalah kelompok
dengan jumlah kasus terendah yaitu sebanyak
17 kasus (14.1%). Adapun distribusi gejala klinis
penderita karsinoma kolorektal dari tahun 2013 –
2017 di RSUP Sanglah Denpasar dapat dilihat dari
Tabel 1.

PEMBAHASAN
Pembahasan mengenai prevalansi usia pasien
karsinoma kolorektal di RSUP Sanglah Denpasar
dari tahun 2013-2017 tertinggi terjadi pada rentang usia 50-60 tahun yaitu sebanyak 48 kasus
(39.7%) dan terendah terjadi pada rentang usia usia
>70 tahun yaitu sebanyak 18 kasus (14.9%).
Data tersebut sesuai dengan penelitian El-Shami
dkk yang menyatakan bahwa angka insidensi
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kanker kolorektal lebih tinggi pada usia 50 tahun
ke atas dibandingkan dengan usia 20-49 tahun.9
Sehingga diperlukannya screening untuk individu dengan umur ≥50 tahun karena mempunyai
risiko tinggi untuk terjadinya kanker kolorektal.
Hal ini disebabkan karena pada penuaan terjadi
penurunan fungsi sel dan jaringan dalam mempertahankan struktur dan memperbaiki diri sehingga
terjadi penumpukan kerusakan sel.
Berdasarkan kategori kelompok usia, didapatkan
bahwa kasus terbanyak ditemukan pada kelompok
usia tua (>50 tahun) yaitu sebanyak 57,56%, dan
jika usia dibagi dalam rentang 10 tahun, didapatkan jumlah kasus mencapai puncak pada rentang
51 – 60 tahun. Hasil ini sama dengan penelitian
sebelumnya di RSUP H. Adam Malik Medan yang
menemukan bahwa kelmpok umur tertinggi
karsinoma kolorektal adalah usia 50-59 tahun.10
Prevalensi jenis kelamin pasien karsinoma
kolorektal di RSUP Sanglah Denpasar dari tahun
2013-2017 tertinggi terjadi pada lelaki yaitu
sebanyak 72 kasus (59.5%) dan terendah terjadi
pada perempuan yaitu sebanyak 49 kasus (40.5%).
Demikian juga dengan penelitian Wahidin dkk yang
menyatakan bahwa laki-laki lebih sering terserang
kanker kolorektal (4.13 per 100.000) dibandingkan
dengan perempuan (3.15 per 100.000).11 Menurut
penelitian Lin dkk, banyaknya kejadian kanker
kolorektal pada laki-laki berhubungan dengan
tingkat estradiol.12 Estradiol dalam jumlah normal
berfungsi dalam spermatogenesis dan fertilitas.
Namun, jumlah estradiol yang berlebihan menghambat sekresi protein gonadotropin seperti LH
yang selanjutnya akan mengurangi sekresi testosterone. Jumlah testosterone yang tinggi terbukti
memiliki hubungan dengan berkurangnya risiko
kanker kolorektal.12 Selain itu hal ini dapat pula
disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi alkohol,
serta merokok yang lebih banyak pada laki laki
sehingga mampu memicu terjadinya keganasan
pada usus besar.13 Hasil penelitian ini sama dengan
penelitian yang dilakukan oleh Ramachandaram
di RSUP Adam Malik Medan dimana didapatkan
54,3% kanker kolorektal ditemukan pada laki-laki
dan 45,7% pada wanita.10
Sedangkan ditinjau dari jenis histopatologinya,
prevalensi tipe histopatologi pasien karsinoma
kolorektal di RSUP Sanglah Denpasar dari tahun
2013-2017 tertinggi terjadi pada adenocarcinoma
not otherwise specified (NOS) yaitu sebanyak 118
kasus (97.5%) dan terendah terjadi pada mucinous
adenocarcinoma yaitu sebanyak 3 kasus (2.5%).
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Ramachandaram A di mana jenis
histopatologi dengan frekuensi tertinggi adalah
adenocarsinoma not otherwise specified (60,6%).10
Hal ini dapat disebabkan karena kanker kolorektal
Published by DiscoverSys | Intisari Sains Medis 2019; 10(3): 552-556 | doi: 10.15562/ism.v10i3.458

diawali dengan polip adenomatosa dimana polip
ini nantinya berkembang menjadi adenoma dengan
grading buruk dan kemudian menjadi kanker invasive.14 Oleh sebab itu, deteksi dini dan terapi polip
sebelum menjadi kanker sangat penting dilakukan.
Gambaran histopatologi terbanyak pada penelitian ini adalah adenocarcinoma not otherwise specified (NOS) sebanyak 168 kasus (81,95%). Beberapa
penelitian sebelumnya di Pontianak, Medan dan
Padang juga menemukan hal yang sama.15 Hal ini
berkaitan dengan lesi awal pada kolon yang sering
berubah menjadi adenocarcinoma not otherwise
specified (NOS), salah satunya Chron’s disease.
Keseluruhan insiden dari adenokarsinoma yang
muncul pada penyakit Chron’s disease adalah sekitar 20%.16
Selain itu, prevalensi lokasi anatomis pasien
karsinoma kolorektal di RSUP Sanglah Denpasar
dari tahun 2013-2017 tertinggi terjadi pada kolon
yaitu sebanyak 49 kasus (40.5%) dan terendah
terjadi pada rektum yaitu sebanyak 34 kasus
(28.1%). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian di Iraq oleh Al-Bahrani dkk di mana lokasi
tersering adalah kolon (kolon bagian kiri dan kolon
sigmoid 27% dan kolon bagian kanan 26%).17
Penelitian menujukkan gejala klinis yang paling
sering ditemukan adalah BAB berdarah yaitu
sebanyak 62 kasus (51.2%) dan terendah terjadi
pada diare yaitu sebanyak 17 kasus (14.1%). Hasil
ini serupa dengan penelitian Al-Bahrani dkk di
Iraq yang mendapatkan keluhan utama yang paling
banyak dikeluhkan adalah buang air besar berdarah sebanyak 71,5%.17 Hasil ini ditunjang juga oleh
penelitian Sander MA dkk di RSUP Hasan Sadikin
Bandung (2009) didapatkan keluhan utama yang
terbanyak adalah buang air besar berdarah sebanyak 76 kasus (46,6%).18
Berdasarkan hasil penelitian mengenai prevalensi grading pasien karsinoma kolorektal di RSUP
Sanglah Denpasar dari 2013- 2017 yang paling
sering ditemukan adalah Grade 2 yaitu sebanyak
98 kasus (81.0%) dan terendah terjadi pada Grade 3
yaitu sebanyak 11 kasus (9.1%). Hal tersebut sesuai
dengan penelitian sebelumnya dimana sebagian
besar sampel keganasan kolorektal ditemukan pada
grading diferensiasi baik yaitu Grade 2.14 Namun,
hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Stewart SL dkk yang dilakukan di Amerika
Serikat pada tahun 1998-2001 dimana sampel
adenokarsinoma kolorektal lebih sering ditemukan
pada grading diferensiasi sedang yaitu Grade 3.8

SIMPULAN
Karakteristik
kasus
karsinoma
kolorektal
RSUP Sanglah Denpasar didominasi oleh rentang usia 50-60 tahun, jenis kelamin laki-laki,
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adenocarcinoma not otherwise specified (NOS),
lokasi kolon, Grade 2, gejala buang air besar (BAB)
berdarah, dan Stadium 2. Berkaitan dengan hasil
tersebit maka sekiranya perlu dilakukan penelitian
analitik untuk mengetahui hubungan mengenai
gambaran karakteristik penderita karsinoma
kolorektal pada penelitian ini untuk mencari
hubungan antara usia, jenis kelamin, lokasi
anatomi, gejala klinis, stadium, grading dan tipe
histopatologi karsinoma kolorektal.
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7.
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