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Kanker Usus Besar 
Kanker usus besar merupakan kanker yang paling umum terjadi di Hong Kong. Menurut 
statistik dari Hong Kong Cancer Registry pada tahun 2013, ada 66 orang penderita kanker 
usus besar dari setiap 10.000 penduduk. Kanker usus besar, bila terdeteksi dan diobati 
secara dini, memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi. Memahami gejala dan penyebab 
penyakit ini bisa memungkinkan deteksi dan tindakan pengobatan secara dini. 
Pengetahuan dasar tentang penyakit, pengobatan, dan teknik perawatan yang diperlukan 
bisa memastikan adanya pemulihan yang cepat dan mengurangi risiko kambuhnya 
penyakit. Pola makan yang sehat, olahraga fisik, dan program pemeriksaan kesehatan 
yang sesuai sangat mengurangi risiko terjadinya kanker usus besar.  

(Terima kasih kepada Dr. Y. T. Fu, Pejabat Medis Senior, Onkologi Klinis, Rumah Sakit 
Queen Elizabeth, yang telah mengulas dan meninjau informasi ini.) 
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1. Apa itu Kanker Usus Besar? 

Usus besar merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan, yang terdiri dari usus 
besar dan rektum. Kadang-kadang, terjadi pertumbuhan sel yang tidak normal di dinding 
usus, polip, bisul atau massa jaringan lainnya. Sebagian besar dari pertumbuhan sel yang 
tidak normal ini bersifat jinak, namun ada beberapa polip yang bisa berkembang menjadi 
tumor ganas dan menjadi kanker usus. 

 
 

2. Siapa yang memiliki peluang lebih tinggi terkena Kanker Usus Besar? 
Penyebab pasti dari kanker usus besar masih belum diketahui saat ini. Orang dengan 
karakteristik berikut memiliki peluang lebih tinggi untuk terkena kanker usus besar: 

• Usia di atas 50 tahun  
• Dengan riwayat penyakit kanker usus pada keluarga  
• Menderita atau memiliki riwayat penyakit kolitis kronis atau polip usus pada 

keluarga  
• Kandungan lemak dan kolesterol dalam tubuh yang tinggi, pola makan rendah 

serat   
• Kegemukan (Indeks massa tubuh lebih dari 25)  
• Minum minuman keras secara berlebihan  
• Perokok  
• Tidak aktif secara fisik (jarang berolahraga)   
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3. Bagaimana cara untuk mencegah Kanker Usus Besar? 

Cara yang efektif untuk mencegah kanker usus besar mencakup:  

• asupan makanan berserat dalam jumlah yang memadai: asupan yang tinggi serat 
bisa merangsang gerakan usus dan mengurangi sembelit, membuang racun dan 
zat penyebab kanker; 

• asupan buah-buahan dan sayuran yang kaya vitamin dan zat anti-kanker dalam 
jumlah yang memadai; 

• mengurangi konsumsi daging merah; 
• memasak dengan sedikit minyak; gunakan metode kukus, bakar, dan panggang 

untuk memasak, hindari menggoreng makanan; 
• berolahraga secara teratur dan menjaga berat badan yang sehat; 
• berhenti merokok, kurangi minum minuman keras 
• prosedur pemeriksaan kesehatan yang tepat 
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4. Apa saja gejala-gejala Kanker Usus Besar? 

Tanda dan gejala umum kanker usus besar mencakup hal-hal berikut ini:  

• tinja dengan darah/bercak darah, tinja berwarna hitam, tinja dengan lendir, 
atau pendarahan dubur; 

• perubahan dalam kebiasaan buang air besar (konstipasi atau diare), berubahnya 
bentuk tinja (tipis dan panjang);  

• kehilangan berat badan yang tidak jelas penyebabnya;  
• nyeri di perut bagian bawah (perut buncit atau rasa nyeri kolik di perut);  
• perasaan akan buang air besar yang tidak tuntas;  
• gejala fisik anemia: tangan dan kaki dingin, kelelahan, detak jantung yang cepat, 

sesak napas, pucat, pusing 

 

5. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker Usus 
Besar? 

Individu yang berisiko tinggi dan orang-orang yang mengalami gejala 
tersebut di atas harus segera berkonsultasi dengan dokter keluarga 
dan mengatur jadwal pemeriksaan secepatnya. Pemeriksaan 
kesehatan yang terkait dengan penyakit usus besar mencakup:  

 

Kolonoskopi  

Kolonoskopi saat ini merupakan metode terbaik untuk memeriksa saluran pencernaan 
bagian bawah. Dengan endoskopi video yang fleksibel, seluruh bagian usus besar serta 
terminal usus kecil bisa diperiksa dengan saksama. Tindakan pemeriksaan ini umumnya 
berlangsung selama 10 hingga 45 menit.  

Kolonoskopi digunakan untuk memeriksa seluruh bagian usus besar. Sigmoidoskopi 
digunakan untuk memeriksa bagian akhir dari usus besar dan rektum.  

Kolonoskopi tidak hanya berguna untuk keperluan diagnosis. Dengan menggunakan 
peralatan aksesori yang berbeda, kolonoskopi bisa melakukan biopsi dan menerapkan 
prosedur pengobatan yang ditargetkan, seperti pengangkatan polip. 
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Risiko dan Komplikasi  

Rasa tidak nyaman yang ringan, termasuk sakit perut dan distensi, umum terjadi. 
Komplikasi utama, termasuk perforasi, perdarahan, komplikasi jantung dan paru-paru, 
infeksi atau obstruksi usus akut jarang terjadi. Secara umum, tingkat risiko komplikasi 
utama adalah kurang dari 1%.  Pasien harus segera meminta bantuan medis bila mereka 
merasakan sakit perut atau menemukan adanya darah di tinja setelah prosedur 
pengobatan yang dilakukan.  

Pemeriksaan Barium Enema 

Barium enema merupakan prosedur sinar x khusus yang digunakan untuk melihat dan 
mempelajari usus besar. Ahli radiologi akan menerapkan barium melalui tabung yang 
dilumasi ke dalam rektum. Barium cair bertindak sebagai kontras warna yang menyoroti 
area tertentu di dalam tubuh. Aliran barium akan ditampilkan pada layar fluoroskop sinar 
x untuk menunjukkan adanya kelainan dari dinding usus besar bagian dalam.   

Pemeriksaan Rektal 

Dokter akan mengenakan sarung tangan berpelumas dan memasukkan jarinya ke dalam 
rektum pasien melalui anus dan meraba bagian dalamnya untuk melakukan pemeriksaan 
adanya daerah atau tumor yang bersifat tidak normal.  

Tes Okultisme Darah Tinja 

Perdarahan pada usus mungkin tidak terlihat secara fisik. Tes ini memeriksa kandungan 
darah yang tersembunyi dalam tinja.  

Jika tumor ditemukan, pasien mungkin perlu menjalani tes tomografi terkomputasi lebih 
lanjut dan tindakan pencitraan lainnya.  
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6. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Usus Besar? 
Modalitas pengobatan yang umum digunakan untuk kanker usus besar mencakup: 

Operasi Bedah  

Operasi pengangkatan tumor merupakan tindakan pengobatan utama untuk kanker usus 
besar. Tindakan pengobatan ini bisa menyembuhkan kanker usus besar stadium awal dan 
sebagian kecil kasus yang sudah menyebar ke hati atau paru-paru. Munculnya tindakan 
bedah minimal invasif akhir-akhir ini tidak hanya mempercepat masa rehabilitasi, namun 
juga sangat mengurangi risiko komplikasi, meskipun tindakan ini tidak cocok untuk semua 
pasien. Untuk kanker rektum, reseksi mesorektal secara menyeluruh dianjurkan untuk 
meningkatkan hasil pengobatan. Stoma yang bersifat sementara atau permanen mungkin 
diperlukan pada pasien-pasien tertentu.  

Terapi Adjuvan  

Terapi adjuvan bisa mengurangi kemungkinan kambuh pada pasien tertentu. Pengobatan 
adjuvan yang bisa dipertimbangkan mencakup terapi radiasi dan kemoterapi. Terapi 
radiasi adalah tindakan pengobatan menggunakan radiasi berenergi tinggi untuk 
menghancurkan sel-sel kanker. Tindakan ini utamanya digunakan pada pasien kanker 
rektum. Kemoterapi adalah tindakan pengobatan menggunakan obat anti-kanker untuk 
membunuh sel-sel kanker. Pengobatan ini biasanya diberikan setelah dilakukannya 
operasi radikal, meskipun beberapa pasien memerlukan tindakan perawatan tersebut 
sebelum operasi untuk memfasilitasi reseksi bedah.  

Pasien yang membutuhkan terapi adjuvan:  

Pasien Stadium II  

Pengobatan adjuvan bisa dipertimbangkan bagi pasien kanker usus besar dan 
rektum stadium II dengan fitur berisiko tinggi.  

• Pasien Stadium III 
Pengobatan adjuvan umumnya direkomendasikan bagi pasien kanker usus besar 
dan rektum stadium III. 

• Pasien Stadium IV  
Pengobatan adjuvan hanya dipertimbangkan jika semua lesi metastasis dan tumor 
primer sudah benar-benar direseksi.  
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7. Apa komplikasi dari Kanker Usus Besar dan perawatannya? 

Penderita hipertensi, kencing manis, penyakit jantung koroner, dan penyakit kronis 
lainnya harus lebih berhati-hati.  

Penyelidikan  

Pasien yang membutuhkan terapi endoskopik, seperti polipektomi (pengangkatan polip), 
hemostasis endoskopik, serta perluasan dan penempatan stent memiliki risiko komplikasi 
serius yang lebih tinggi, seperti perforasi dan perdarahan usus.  

Operasi Bedah 

Penyembuhan luka operasi usus yang lambat bisa menyebabkan peritonitis dan sepsis. 
Inflamasi dan disfungsi kencing juga bisa terjadi. Namun, perlu dicatat bahwa operasi 
minimal invasif yang lebih umum digunakan untuk kanker usus besar telah mengurangi 
risiko komplikasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.  

Terapi adjuvan 

Efek samping umum dari radioterapi dan kemoterapi mencakup: kelelahan, rentan 
terhadap infeksi atau perdarahan, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, rambut 
rontok, sembelit atau diare. 
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8. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Kanker Usus Besar? 

Ada banyak hal yang harus diperhatikan selama proses pemulihan. Pemahaman yang 
lebih baik akan membantu pasien menghadapi penyakit dengan sikap yang positif.  

Tindak lanjut secara rutin 

Kondisi, tindakan pengobatan, dan fitur klinis pasien bisa berbeda-beda. Dokter akan 
melakukan diskusi dengan pasien, memonitor pemulihan pasien dengan ketat, meninjau 
dan menilai tindakan perawatan tindak lanjut serta mengusulkan konsultasi berdasarkan 
pada kebutuhan setiap individu.  

Tindak lanjut secara rutin membantu mengurangi kambuhnya tumor atau terbentuknya 
tumor baru, memastikan dilakukannya tindakan pengobatan secara tepat waktu serta 
meminimalkan komplikasi. Pengobatan dini bisa meningkatkan peluang sembuhnya 
pasien.  

Stoma 

Pasien yang menderita tumor di rektum bagian bawah mungkin perlu menggunakan 
stoma sementara atau permanen. Perawat stoma akan membantu pasien untuk memilih 
peralatan stoma dan mendukung pasien untuk menggunakan peralatan stoma dan 
melakukan tindakan perawatan stoma yang tepat.  

Pola makan 

Pasien disarankan untuk menghindari makan makanan yang sulit dicerna seperti 
makanan berlemak dan makanan yang bisa mengiritasi usus besar, misalnya makanan 
berkari atau pedas.  

 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

	Kanker Usus Besar
	1. Apa itu Kanker Usus Besar?
	2. Siapa yang memiliki peluang lebih tinggi terkena Kanker Usus Besar?
	3. Bagaimana cara untuk mencegah Kanker Usus Besar?
	4. Apa saja gejala-gejala Kanker Usus Besar?
	5. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker Usus Besar?
	6. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Usus Besar?
	7. Apa komplikasi dari Kanker Usus Besar dan perawatannya?
	8. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Kanker Usus Besar?


