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Kanker Kulit 
Kanker kulit merupakan kanker yang umum terjadi. Tingkat insidensi kanker kulit di seluruh 
dunia telah meningkat pesat. Meskipun tingkat insidensi di Hong Kong jauh lebih rendah 
daripada negara-negara di belahan dunia Barat (Eropa dan Amerika Serikat), jumlah kasus 
baru terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan 
partisipasi dalam kegiatan luar ruang dan jumlah populasi lansia yang terus bertambah. 
Menurut Daftar Kanker Hong Kong dari Otoritas Rumah Sakit, ada 257 kasus baru kanker kulit 
pada tahun 2003 dan 558 kasus baru pada tahun 2013. Dengan kata lain, jumlah ini hampir 
meningkat dua kali lipat antara tahun 2003 dan tahun 2013.  Kanker kulit non-melanoma, 
jenis yang paling umum dari kanker kulit, menjadi salah satu dari 10 jenis kanker teratas di 
Hong Kong. Kanker ini meningkat dari posisi ke-11 pada tahun 2003 menjadi posisi ke-7 pada 
tahun 2013.          

Walaupun insidensi kanker kulit cukup tinggi, angka kematian yang diakibatkan olehnya tidak 
terlalu tinggi. Karena kulit adalah organ yang paling bisa lihat secara kasat mata, mudah bagi 
kita untuk mendeteksi adanya kelainan pada kulit. Oleh karena itu, kanker kulit bisa diobati 
secara dini. Jika Anda melihat adanya perubahan yang tidak biasa pada kulit Anda, Anda harus 
mengunjungi dan berkonsultasi dengan dokter sesegera mungkin. Deteksi dini akan 
meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan yang dilakukan.   

(Terima kasih kepada Dr. C. C. TONG, Mitra Konsultan, Departemen Onkologi Klinis, Rumah 
Sakit Queen Mary, yang telah mengulas dan meninjau informasi pada halaman ini.) 
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1. Apa itu Kanker Kulit? 

Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Fungsi utamanya adalah untuk 
melindungi tubuh terhadap cedera, mengatur suhu tubuh melalui keringat, dan mencegah 
tubuh dari dehidrasi. Kulit terdiri dari tiga lapisan utama: epidermis (lapisan atas), dermis 
(lapisan tengah), dan subkutis (lapisan terdalam). Epidermis terdiri dari tiga jenis sel utama, 
termasuk sel basal, sel skuamosa, dan melanosit. 

Secara umum, sel-sel kulit baru yang sehat mendorong sel-sel tua ke permukaan kulit, di mana 
sel-sel tua akan mati dan terkelupas. Proses ini dikendalikan oleh DNA. Walaupun demikian, 
jika DNA rusak, kerusakan akan terjadi selama tahapan proses ini, yang bisa menyebabkan 
sel-sel baru berkembang di luar kendali dan membentuk kanker. Kanker kulit biasanya 
berkembang pada bagian tubuh yang sering terpapar pada sinar matahari, seperti wajah, bibir, 
dan leher. Namun kanker ini juga bisa terbentuk pada daerah yang biasanya tidak terkena 
sinar matahari, seperti telapak tangan, telapak kaki, atau di antara jari-jari kaki. 

2. Ada berapa jenis Kanker Kulit yang berbeda? 

Kanker kulit diberi nama sesuai dengan jenis sel yang terpengaruh. Ada tiga jenis kanker kulit 
utama: karsinoma sel basal, karsinoma sel skuamosa (kanker kulit non-melanoma), dan 
melanoma. Jenis kanker kulit lainnya, seperti tumor kulit ganas yang timbul dari kelenjar 
keringat dan folikel rambut, tidak begitu umum ditemui. 

Karsinoma sel basal (KSB) 

Karsinoma sel basal merupakan kanker kulit yang paling umum ditemui dan paling mudah 
diobati. Kanker jenis ini mencakup sekitar 60% dari semua kasus kanker kulit yang ditemui. Hal 
ini biasanya terjadi pada orang yang berusia di atas 40 tahun. Kebanyakan BCC muncul di 
kepala, hidung, leher, dan badan bagian atas. Karsinoma sel basal biasanya dimulai sebagai 
benjolan berbentuk mutiara di bagian wajah, telinga atau leher. Jika berkembang di bagian 
dada atau punggung, kanker ini terlihat seperti bagian kulit yang bersisik atau kering. Bagian 
ini bisa saja berdarah atau menjadi ulserasi, lalu sembuh dan kambuh lagi. Dan bisa kambuh di 
tempat yang sama pada kulit. 

Karsinoma sel basal biasanya berkembang secara perlahan dan hampir tidak pernah menyebar 
ke tempat lain. Namun, bila tidak diobati, kanker ini akan berkembang ke dalam kulit dan 
merusak struktur di dekatnya. Hal ini bisa mempersulit tindakan pengobatan yang harus 
dilakukan. 
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Karsinoma sel skuamosa (KSS) 

Sekitar 30% dari kasus kanker kulit merupakan karsinoma sel skuamosa dan kebanyakan di 
antaranya terjadi di atas usia 50 tahun.  Kanker ini biasanya diamati sebagai nodul merah 
atau bisul dan umumnya muncul di daerah kulit yang terpapar pada sinar matahari seperti 
kepala, leher, tangan, dan lengan. Kanker ini juga bisa terjadi pada bagian paha dan kaki. SCC 
yang terjadi di bibir atau telinga bersifat lebih agresif dan lebih berpotensi untuk menyebar. 

Melanoma 

Meskipun melanoma hanya mencakup 10% dari semua kasus kanker kulit yang ditemui, 
penyakit ini merupakan bentuk kanker kulit yang paling berbahaya dan bertanggung jawab 
atas sebagian besar kematian akibat kanker kulit. Sel melanoma bisa berkembang cepat dan 
menyebar ke bagian tubuh lainnya seperti paru-paru, hati atau otak, bahkan pada stadium 
awal sekalipun. 

Melanoma terjadi pada orang-orang Asia biasanya berkembang pada daerah yang tidak 
terpapar pada sinar matahari, seperti telapak kaki, telapak tangan, ujung kuku atau selaput 
lendir, dll. Melanoma bisa terbentuk dan terlihat seperti tempat pigmen baru pada kulit. 
Melanoma juga bisa mulai sebagai perubahan dalam ukuran, bentuk atau warna dari tahi lalat 
atau bintik kulit yang ada. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa minggu hingga 
beberapa bulan. Melanoma biasanya memiliki bentuk yang tidak teratur, berantakan, dan 
warna yang tidak merata. Melanoma muncul ke atas permukaan kulit dan tampak seperti 
kotoran biasa. Melanoma bisa tumbuh dengan cepat dan menimbulkan lesi di sekitarnya. 
Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter segera setelah Anda melihat 
karakteristik-karakteristik tersebut di atas.  
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3. Bagaimana cara untuk mencegah Kanker Kulit? 

Penelitian menunjukkan bahwa 80% dari kanker kulit bisa dicegah. Cara terbaik untuk 
mencegah kanker kulit adalah dengan melindungi kulit Anda dari sinar matahari. Berikut 
adalah beberapa kiat yang berguna:  

* Cobalah untuk menghindari sinar matahari: 

  - saat Indeks UV berada di angka 3 ke atas 

  - di antara pukul 11:00 hingga 15:00 setiap harinya, di mana sinar matahari memancar 
dengan sangat terik 

* Gunakan tabir surya dengan faktor pelindung matahari SPF15+ dan PA++ pada semua 
bagian kulit yang tidak tertutup pakaian, termasuk bibir. Oleskan tabir surya 30 menit 
sebelum keluar dari ruangan dan gunakan kembali setiap 2 hingga 3 jam. SPF15 menyerap 
93% radiasi UV, sedangkan SPF30 menyerap 97% radiasi UV.  

* Berteduhlah di bawah pohon, payung, atau kanopi.  

* Kenakan topi yang lebar, kacamata hitam, dan pakaian tenun berwarna gelap yang 
menutupi lengan dan kaki Anda.  

* Jangan menggunakan tanning bed dan sunlamp (peralatan untuk berjemur dan 
menggelapkan warna kulit). 

* Waspada terhadap obat yang menimbulkan kepekaan pada sinar matahari. Beberapa resep 
dan obat-obatan yang dijual dengan bebas bisa membuat kulit Anda lebih sensitif terhadap 
sinar matahari. Termasuk di antaranya obat untuk penderita tekanan darah tinggi, diabetes, 
dan obat anti jerawat. Tanyakan kepada dokter Anda tentang efek samping dari obat yang 
Anda konsumsi. Lakukan tindakan pencegahan tambahan jika obat-obatan tersebut 
meningkatkan sensitivitas Anda terhadap sinar matahari. 

* Periksa kondisi kulit Anda secara berkala. Periksa perubahan tahi lalat yang ada pada kulit 
Anda. Periksa apakah ada perubahan ukuran, bentuk atau warna. Dengan bantuan cermin, 
periksa wajah, leher, kulit kepala, punggung, tangan, lengan, kaki, ujung kaki, telapak kaki, 
dan di lipatan pantat Anda. 
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4. Apa penyebab Kanker Kulit? 

Kanker kulit terutama disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet (UV) dari matahari atau 
sumber lainnya seperti mesin tanning di solarium. Sinar UV dibagi menjadi tiga pita panjang 
gelombang yang berbeda: UVA, UVB, dan UVC. Sinar UVB merupakan penyebab kanker sel 
basal dan kanker sel skuamosa. UVA juga merupakan penyebab kanker kulit, terutama 
melanoma. Tanning bed mengirimkan UVA dengan dosis yang tinggi dan bisa meningkatkan 
risiko melanoma. 

Kerusakan disebabkan oleh sinar UV yang terkumpul dari waktu ke waktu. Paparan sinar 
matahari yang berkepanjangan selama bertahun-tahun akan menyebabkan kerusakan pada 
jaringan kulit, bahkan tanpa perlu membakar kulit. Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan 
sel-sel kulit akibat matahari bisa dimulai sejak masa kanak-kanak. Individu yang terus 
menerima paparan sinar matahari yang berlebihan tanpa perlindungan yang memadai di usia 
dewasa bisa menyebabkan kerusakan sel-sel kulit dan menyebabkan kanker kulit.  

Kanker kulit juga bisa terjadi di daerah kulit yang biasanya tidak terpapar pada sinar matahari. 
Keturunan genetik bisa berperan dalam hal ini. 

Siapapun bisa menderita kanker kulit, terlepas dari warna kulit mereka. Anda harus 
berhati-hati jika Anda:  

− memiliki banyak tahi lalat 
− memiliki bintik-bintik pigmen (keratosis solar) 
− memiliki riwayat keluarga yang menderita melanoma 
− bekerja di luar ruang, di bawah terpaan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama 
− memiliki riwayat pernah mengalami kulit yang terbakar matahari, terutama kulit yang 

terkelupas setelah terbakar matahari secara parah 
− memiliki kulit sensitif yang mudah terbakar dan tidak berubah warna menjadi 

kecokelatan 
− memiliki rambut merah atau pirang dengan warna mata yang cerah 
− memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah karena HIV/AIDS atau setelah 

dilakukannya transplantasi organ 
− memiliki kulit yang sangat sensitif, seperti kulit yang baru terbakar, terluka atau lemah 

akibat pengobatan kondisi kulit lainnya, misalnya perawatan psoriasis dan krim eksim 
tertentu 

− terpapar pada bahan kimia beracun secara konstan 
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5. Apa saja gejala-gejala Kanker Kulit? 

Berbagai jenis kanker kulit bisa terlihat berbeda-beda. Gejala yang paling umum ditemui 
adalah: 

− Titik atau bintik baru yang berbeda dari tempat lain pada kulit di sekitarnya. 
− Lesi yang gatal, sakit atau meradang. 
− Rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh. 
− Tahi lalat atau titik yang menjadi semakin besar, berubah bentuk atau warna. 
− Perhatikan tahi lalat yang: 

− memiliki bagian yang tidak sama dengan bagian lainnya 
− memiliki perbatasan daerah yang tidak teratur atau tidak jelas 
− berwarna-warni atau distribusi warna yang tidak merata 
− lebih besar dari 6 mm atau semakin besar dari waktu ke waktu 
− muncul ke permukaan kulit dengan bentuk yang tidak beraturan 

  
 

6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker Kulit? 

Jika Anda melihat bintik-bintik atau tahi lalat yang mencurigakan, segera konsultasikan hal 
tersebut dengan dokter Anda. Jika Anda dicurigai menderita kanker kulit, dokter akan 
menyarankan Anda untuk menjalani proses biopsi. Tindakan medis ini bersifat cepat dan 
sederhana. Anda akan diberikan anestesi lokal; dokter akan mengambil sedikit sampel kulit 
Anda dari daerah yang mencurigakan. Luka biopsi lalu akan dijahit untuk membantu 
menyembuhkan luka. Sampel tersebut akan dikirimkan ke laboratorium di mana para ahli 
patologi akan memeriksanya dengan bantuan mikroskop. Dibutuhkan waktu sekitar satu 
minggu untuk mendapatkan hasilnya. 
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Kulit? 

Pengobatan kanker kulit bisa bervariasi, tergantung pada ukuran, jenis, lokasi, dan stadium 
kanker. Dokter akan menggunakan teknik pengobatan yang sesuai dengan kondisi penyakit 
terkait.  

Operasi Bedah 

Kadang-kadang, kanker kulit bisa diangkat selama proses biopsi dan tidak diperlukan adanya 
tindakan perawatan lebih lanjut.  Jika kanker berukuran besar atau telah menyebar ke luar 
dari permukaan kulit, lebih banyak jaringan yang perlu untuk diangkat.  

Bedah Mohs 

Tindakan pengobatan ini merupakan tindakan bedah yang dikendalikan secara mikroskopis 
untuk mengangkat sel-sel kanker tanpa perlu membuang jaringan yang sehat secara 
berlebihan. Pertumbuhan kulit diangkat secara lapis demi lapis dan diperiksa dengan bantuan 
mikroskop. Pengangkatan terus dilakukan hingga tidak ada sel-sel kanker yang teramati. 
Prosedur ini digunakan untuk mengobati kanker kulit yang berukuran besar yang telah 
menembus ke dalam kulit atau telah berulang-ulang terjadi. Tindakan ini juga digunakan 
untuk mengobati kanker kulit di daerah yang sulit diobati, seperti di daerah dekat mata. 

Bedah Krio 

Bedah krio sering digunakan untuk pasien yang tidak mampu menjalani jenis operasi bedah 
lainnya. Tindakan bedah ini dilakukan dengan teknik pembekuan. Nitrogen cair disemprotkan 
ke atas kanker kulit untuk membekukan dan membunuh kankernya. Luka akan terasa sakit 
dan merah selama beberapa hari dan bisa melepuh. Jaringan yang mati kemudian akan 
terkelupas. Proses penyembuhan bisa berlangsung hingga beberapa minggu. Pengobatan ini 
bisa meninggalkan bekas luka berwarna putih.    

Elektrodesikasi dan kuretase 

Tindakan pengobatan ini biasa dilakukan untuk mengobati kanker sel basal superfisial. 
Anestesi lokal diberikan di sekitar benjolan atau tempat kanker berada, dan kanker diangkat 
dengan kuret. Arus listrik lalu diterapkan pada kulit untuk menghentikan pendarahan di 
daerah tersebut dan menghancurkan sel-sel kanker yang tersisa. Luka akibat tindakan ini akan 
sembuh dalam waktu beberapa minggu, meninggalkan bekas luka berwarna pucat. 
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Kemoterapi 

Pengobatan ini sering digunakan ketika kanker kulit berukuran terlalu besar untuk 
dilakukannya operasi bedah. Secara umum, obat antikanker seperti Imiquimod atau 
Fluorouracil (5-FU) diterapkan secara langsung pada kulit untuk menghancurkan sel-sel 
kanker dengan merangsang sistem kekebalan tubuh. Kemoterapi biasanya diterapkan 
sebanyak satu atau dua kali sehari selama enam minggu. Kulit yang diobati bisa menjadi 
berwarna kemerahan, terasa gatal, sakit, dan mungkin mengalami koreng.  Namun, efek 
samping dari pengobatan ini akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu dan tidak 
meninggalkan bekas luka.    

Terapi fotodinamik (PDT) 

PDT menggunakan sumber cahaya dan krim khusus yang diterapkan ke kanker kulit untuk 
membunuh sel-sel kanker. Tindakan ini terutama digunakan untuk mengobati kanker yang 
terdapat di atau dekat permukaan kulit. 

Pertama-tama, krim peka cahaya diterapkan pada permukaan kulit dan setelah beberapa jam 
berlalu, cahaya disinarkan ke tempat tersebut. Daerah yang diobati tersebut akan ditutup 
dengan perban untuk melindunginya dari cahaya.  Kadang-kadang PDT perlu diulang dalam 
rentang waktu 2-4 minggu. Orang yang menggunakan metode pengobatan PDT harus 
menghindari sinar matahari langsung selama minimal enam minggu setelah pengobatan 
dilakukan. Setelah PDT, kulit biasanya akan sembuh dengan cepat dan tanpa meninggalkan 
bekas luka. 

Beberapa orang mungkin akan mengalami rasa sakit selama PDT, khususnya jika dilakukan di 
daerah wajah.  Pasien bisa diberikan anestesi lokal sebelum PDT dilakukan untuk membantu 
meringankan rasa sakit. 

Radioterapi 

Radioterapi menggunakan satu atau beberapa dosis sinar berenergi tinggi untuk membunuh 
sel-sel kanker. Tindakan ini umumnya dilakukan kepada orang yang berusia lanjut atau 
mereka yang tidak bisa menjalani proses operasi bedah. Juga sering dilakukan di daerah kulit 
di mana tindakan operasi sulit dilakukan, seperti kelopak mata, hidung, dahi, telinga, atau 
kanker yang telah berkembang ke dalam kulit. Tindakan pengobatan ini juga bisa dilakukan 
untuk mengobati kanker yang telah muncul berkali-kali. 
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8. Apa komplikasi dari Kanker Kulit? 

Efek samping bisa terjadi selama masa pengobatan, seperti daerah kulit yang kemerahan, 
bengkak, dan sakit. Namun, efek samping ini akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. 
Jika daerah kulit yang luas harus diangkat dan luka bedah tidak bisa dijahit, pencangkokan 
kulit atau bedah rekonstruksi diperlukan untuk memperbaiki daerah tersebut. 

 

9. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Kanker Kulit? 

Secara umum, karsinoma sel basal dan karsinoma sel skuamosa memiliki prognosis yang lebih 
baik. Melanoma memiliki risiko kekambuhan yang lebih tinggi. Pasien penderita kanker kulit 
harus mematuhi semua tindakan pengobatan lanjutan untuk mengendalikan kanker yang 
dideritanya. Untuk mencegah kambuhnya penyakit, mereka juga harus memeriksakan kulit 
secara berkala untuk setiap bintik pada kulit yang tidak biasa, atau pada bintik atau luka yang 
tidak kunjung sembuh. 

Setelah tindakan operasi atau pengobatan yang dilakukan, pasien harus mengikuti saran 
dokter yang berkaitan dengan aktivitas mandi, olahraga atau kegiatan lainnya. Pasien kanker 
kulit bisa berpartisipasi dalam kegiatan luar ruang; namun pastikan agar pasien mematuhi 
tindakan pencegahan terhadap paparan sinar matahari. Operasi bedah hampir selalu 
meninggalkan beberapa jenis bekas luka pada daerah yang diobati. Anda tidak perlu khawatir 
tentang pendapat orang lain terhadap bekas luka tersebut. Ikut sertalah dalam kegiatan sosial 
seperti biasa, kegiatan ini bisa membantu meringankan tekanan emosional.   

Penelitian menunjukkan bahwa antioksidan dalam makanan seperti beta-karoten dan vitamin 
E bisa membantu melindungi kerusakan kulit akibat sinar UV dan mencegah kanker kulit. 
Makanan yang kaya kandungan beta karoten adalah wortel, ubi jalar, pepaya, dan aprikot, dll. 
Selain itu, makanan yang kaya kandungan vitamin E adalah minyak zaitun, sayuran hijau, 
gandum, kacang-kacangan dan buah. 
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