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ABSTRAK	

Latar Belakang : 

Karsinoma Nasopharing dimulai dari fossa rosenmuller dan menyebar secara intracranial 

atau local sebagai massa di daerah kepala. Karsinoma nasopharing ini juga berhubungan 

dengan masalah pendengaran, otitis media serosa, tinnitus, hidung tersumbat, anosmia, 

perdarahan hidung, kesulitan menelan, dan disfonia. Karsinoma Nasopharing merupakan 

penyakit dengan penyebaran  geografis dan distribusi ras diseluruh dunia. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui prevalensi penderita karsinoma nasopharing di departemen 

THT-KL, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung 2010-2014. 

Metode : Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dari rekam medis penderita karsinoma 

nasopharing di Departemen THT-KL FK UNPAD/ RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung 

periode 2010-2014 yang diambil secara total sampling. 

Hasil : Terdapat 692  pasien penderita karsinoma nasopharing , sebanyak 426 penderita 

diinklusi, 265 laki-laki dan 161 perempuan. Didapatkan  Kebanyakan berpendidikan SD 

(45%),penderita mayoritas  laki-laki  (62%) dengan latar belakang pekerjaan beragam, 

sedangkan penderita perempuan (38%) adalah ibu rumah tangga, Mayoritas usia adalah 

46-55 tahun (29,6%). Histopatologi terbanyak adalah Undifferentiated carcinoma 

(57,3%). 

Simpulan : Kasus  Karsinoma nasopharing di departemen THT-KL adalah sebanyak692, 

lebih banyak terjadi pada laki-laki , lanjut usia , berpendidikan SD, dan histopatologi 

Undifferentiated Carcinoma. 

Saran : Perbaikan kelengkapan serta system penyimpanan data rekam medis serta 

edukasi dan deteksi dini pada masyarakat mengenai karsinoma nasopharing 

Kata Kunci:  Prevalensi,  karsinoma  nasofaring
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Abstrac 

Background :    

Nasopharingeal Carcinoma  starting from Rosenmuller fossa and intracranial or  local spread as a mass in 

the head area .  Nasopharingeal carcinoma is also associated with hearing problems , serous otitis media , 

tinnitus , nasal congestion,  anosmia, nose bleeding , difficulty swallowing , and dysphonia.  

Nasopharingeal  carcinoma is a disease with a geographical spread and distribution of races around the 

world . The study aims to ascertain the prevalence of patients with  nasopharyngeal  in 

Otorhinolaringology-Head and Neck  department,  Dr. Hasan Sadikin General Hospital Bandung in 2010-

2014 . 

Methods : A descriptive method from medical records of  Nasopharingeal Carcinoma at Departement of 

Otorhinolaringology- Head and Neck Surgery, Dr. Hasan Sadikin General Hospital Bandung in 2010-

2014 that used sampling method. 

Results : There were 692 patients with  nasopharyngeal carcinoma  , 426 people were included ,and 265 

were  men and  161 were women . Obtained  Most elementary school education (45 %)  the majority of  

male patients ( 62 % ) with a diverse work background , while female patients were housewives (38%) 

,and those aged 46-55 years (29.6%) . Histopathology Most are undifferentiated carcinoma (57.3 %) . 

Conculsion : Nasopharingeal Carcinoma patients at the Otorhinolaringology- Head and Neck Surgery 

Departement. Dr. Hasan Sadikin General Hospital Bandung are 2250 cases. There was higher instance in 

middle age, and older men dan elementary school educated and the major histopathology was 

undifferentiated carcinoma. 

Sugestion : Improvements in completeness and data storage of medical records system. educatioin and 

early detection in general population  for nasopharyngeal carcinoma. 

Keywords :  Prevalence, Nasopharingeal carcinoma 

 
 



3 
 

 

Pendahuluan 

  Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor ganas kepala dan leher yang tumbuh di 

daerah nasofaring dengan predileksi di fossa rosenmuler dan atap nasofaring (Arima,2006 dan 

National cancer institute,2009) 

KNF  adalah tumor ganas THT yang paling banyak dijumpai di Indonesia. KNF termasuk 

lima besar tumor ganas. Sedangkan didaerah kepala dan leher menduduki tempat pertama (KNF) 

dengan persentase hampir 60% . Angka kejadian KNF di Indonesia cukup tinggi, sekitar 4,7 

kasus baru per tahun per 100.000 penduduk atau sekitar 7000-8000 kasus per tahun di seluruh 

IndonesiaDengan perbandingan laki-laki dan perempuan 3:1. (Purnagi,2007)   

Nasofaring merupakan bagian paling atas dari faring. Nasofaring berada di bagian 

posterior dari rongga hidung, memanjang hingga palatina lunak. Terdapat dua bukaan, yakni dua 

lubang hidung internal, dua bukaan menuju tuba auditori dan orofaring.14 Nasofaring dikelilingi 

pada bagian superior oleh lantai dari sinus sfenoid dan atap dari faring. Pada dinding posterior 

terdapat tonsila faring yang membentuk bagian dari cincin tonsil. Di dalam nasofaring juga 

terdapat lipatan salpingofaring yang berisi otot salpingopalatum, lipatan salpingopalatum yang 

berisi otot levator veli palatini, di sebelah lateral terdapat palatini tensor veli. Di belakang ostium 

tuba eustasius terdapat reses faring (fosa Rosenmuller). 

KNF memiliki etiologi yang unik dan kompleks yang tidak sepenuhnya dipahami. KNF 

secara konsisten berkaitan dengan virus Epstein-Barr (EBV), dan ditandai dengan adanya 

perbedaan geografis dan populasi dalam insidensinya. Infeksi EBV hampir terjadi di seluruh 

belahan dunia, perkembangan kanker dari populasi yang terkena menunjukkan bahwa terdapat 

faktor-faktor tertentu yang berkontribusi pada mereka yang mengidap KNF. Memang, studi KNF 

dan tumor terkait diyakini terdapat  interaksi spesifik antara lingkungan, genetik, dan faktor 
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virus. 

Karsinoma nasofaring  merupakan masalah kesehatan yang penting. Kanker ini biasanya 

lebih sering pada laki-laki daripada perempuan, lanjut usia, berpendidikan rendah. Dengan gejala 

hidung tersumbat, telinga terasa penuh, parese syaraf craniali, dan jenis histologis yang paling 

sering adalah undifferentiated carcinoma dan stadium terbanyak ditemukan adalah stadium IV.  

Prognosis  tergantung pada stadium.6 Penderita stadium awal kanker ini memiliki kualitas hidup 

yang lebih baik pasca perawatan bila dibandingkan dengan pasien stadium lanjut. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui prevalensi karsinoma nasofaring di Departemen Ilmu Kesehatan 

Telinga Hidung dan Tenggorok, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung Umum pada periode 

2010-2014 

  

Metode 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2014 di Departemen Ilmu Kesehatan 

Telinga Hidung dan Tenggorok, Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin Bandung menggunakan 

metode cross sectional deskriptif. Populasi adalah semua pasien kanker Nasopharing yang 

dirawat di rumah sakit dan atau menerima pengobatan rawat jalan di Departemen Ilmu 

Kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorok, Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin Bandung 

selama 2010-2014. Catatan medis dari subyek penelitian digunakan sebagai data sekunder. 

Sebuah metode total sampling digunakan untuk mengumpulkan sampel.  

Sampel adalah semua subjek yang memiliki data lengkap. Kriteria inklusi adalah catatan 

medis yang mencakup semua variabel dianalisis seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, lokasi primer, temuan histopatologi, dan stadium kanker. Kriteria eksklusi adalah 

rekam medis yang memiliki data yang hilang atau tidak lengkap dari variabel yang dibutuhkan 
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dalam penelitian ini. Dari total 692 catatan medis, 426 dimasukkan karena mereka memiliki 

semua variabel yang dibutuhkan. 

Kanker Nasofaring dipilih berdasarkan diagnosis klinis, Usia dikelompokkan menjadi 0-5 

tahun, 5-11 tahun, 12-16 tahun, 17-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, 56-65 tahun 

dan > 65 tahun. Jenis kelamin yang dikelompokan menjadi pria dan wanita ,Pendidikan 

dikelompokkan berdasarkan tidak berpendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan 

tinggi. Pekerjaan dibagi berdasarkan pengangguran, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai 

pemerintah, pekerja swasta, mahasiswa, dan lain-lain. Gejala klinis berupa hidung tersumbat, 

telinga terasa penuh, dan parese syaraf cranialis,Temuan histopatologi diklasifikasikan 

berdasarkan World Health Organization Classification of Tumor 2005.10 Staging tumor 

dikelompokkan berdasarkan lokasi dan dengan kriteria TNM berdasarkan AJCC 2010 menjadi 

stadium I, II, III, IV.9 

 

Hasil 

Selama periode penelitian terdapat 629 pasien kanker Nasofaring di Departemen Ilmu 

Kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorok, Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin Bandung 

selama 2010-2014, sebanyak 629 dimasukkan karena kelengkapan data dalam rekam medis, dan 

dieksklusi sebanyak 203 pasien. 

1. Tabel Distribusi Berdasarkan Jenis kelamin  

Kelompok jenis kelamin terbanyak adalah  pria, sebanyak 265 orang (62,2%) 

Jenis Kelamin N = 426 % 
Laki-laki 265 62,2 
Perempuan 161 37,8 
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2. Tabel Distribusi Berdasarkan Kelompok Usia 

Kelompok usia para penderita  yang terbanyak adalah lansia awal, yakni berada pada usia 46-55 

tahun sebanyak  126 orang (29,6%)  . 

 

 

3. Tabel Distribusi Penderita Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan, penderita yang terbanyak mengenyam pendidikan terakhir pada 

SD sebanyak 191 orang (45%), kemudian diikuti oleh SMA sebanyak 112 orang (26,3%) dan 

SMP sebanyak 71 orang (16,7%). 

Tingkat Pendidikan N % 

SD 191 45,0 
SMA 112 26,3 
SMP 71 16,7 
Tidak Berpendidikan 26 6,0 
Universitas 26 6,0 

 

4. Tabel Distribusi Penderita Berdasarkan Pekerjaan 

Meskipun penderita terbanyak adalah pria, tetapi karena mayoritas penderita perempuan adalah 

Usia N % 
41-50 144 33,1 
51-60 115 27,2 
31-40 64 15,2 
>60 54 12,9 
21-30 28 6,6 
11-20 14 3,3 

   
5-11 7 1,7 

Median Usia 50  
Modus Usia 50  
Jarak Usia 2-91  
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ibu rumah tangga, sedangkan penderita laki-laki memiliki berbagai latar belakang pekerjaan, 

maka ibu rumah tangga (38,0%). 

Pekerjaan N % 
Ibu Rumah Tangga 161 38,0 
Buruh 56 13,3 
Tidak Bekerja 49 11,7 
Wiraswasta 46 11,0 
Pegawai Swasta 39 9,2 
Petani 29 6,9 
Pegawai Negeri 18 4,4 
Pelajar 12 3,0 
Pensiunan 5 1,4 
Lainnya 4 1,1 

 

5. Tabel Distribusi berdasarkan Keluhan utama 

Berdasarkan keluhan utama, paling  sering yang dirasakan penderita adalah hidung tersumbat 

(68%) 

KELUHAN UTAMA N=426 % 
Benjolan pada leher 239 56,4 
Hidung Tersumbat 123 29 
Telinga terasa penuh 38 9,0 
Parese n. Cranialis 17 4,0 
Epistaksis 7 1,6 
 

6. Tabel Distribusi berdasarkan Histopatologi 

Berdasarkan Gambaran histopatologi terbanyak yaitu undifferentiated carcinoma dengan 302 

penderita (57,3 %), 148 penderita (22.3%) memiliki gambaran berupa squamous cell carcinoma.  

Histopatologi N % 
undifferentiated carcinoma  302 57,3 
Keratunizing squamous cell carcinoma 94 22.3 
Non keratinizing squamous cell carcinoma 86 20,4 
 

7. Tabel distribusi berdasarkan Stadium KNF 
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Berdasarkan stadium, penderita terbanyak datang pada stadium yang sudah lanjut yaitu stadium 

IV (62,5%) 

STADIUM N=426 % 
IV 267 62,5 
III 111 26,1 
II 45 10,6 
I 3 0,8 
 

8. Tabel Distribusi berdasarkan Terapi 

Penderita KNF biasanya datang dengan stadium IV, maka terapi yang paling sering dilakukan 

adallah kemoirradiasi (88,1%). 

TERAPI N % 
RADIOTERAPI 48 11,9 
KEMOIRRADIASI 378 88,1 

 

Diskusi 

Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor ganas kepala dan leher yang berasal dari sel 

epitel nasofaring, yang biasanya berkembang di sekitar ostium dari tuba Eustachius pada dinding 

lateral nasofaring. Penyakit ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1901 dan ditandai secara 

klinis pada tahun 1922.  Karsinoma nasofaring (KNF) memiliki etiologi yang unik dan kompleks 

yang tidak sepenuhnya dipahami.3 Karsinoma nasofaring (KNF) secara konsisten berkaitan 

dengan virus Epstein-Barr (EBV), dan ditandai dengan adanya perbedaan geografis dan populasi 

dalam insidensinya. Infeksi EBV hampir terjadi di seluruh belahan dunia, perkembangan kanker 

dari populasi yang terkena menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang 

berkontribusi pada mereka yang mengidap KNF. Memang, studi KNF dan tumor terkait diyakini 

terdapat  interaksi spesifik antara lingkungan, genetik, dan faktor virus. 

 Dari 18.729  pasien di Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorok, 
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Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bndung, ada 692 pasien Karsinoma Nasofaring pada periode 

2010-2014. Insidensi KNF di Indonesia mencapai 6,7 per 100.000 penduduk per tahun dengan 

insidensi tertinggi pada dekade 4-5 dengan perbandingan pria lebih banyak dari pada wanita 

(62,2%). 

 KNF mungkin disebabkan oleh infeksi Epstein Barr Virus dan dipengaruhi oleh gaya 

hidup, pola makan yang buruk dan faktor genetik. Lutzky et al.14 melaporkan bahwa pada tahun 

2000, lebih dari 80% kasus baru karsinoma nasofaring di Asia Tenggara. Hal yang 

mempengaruhi faktor risiko patogenesis karsinoma nasofaring termasuk diet pada anak-anak, 

misalnya daging yang diawetkan dan ikan asin, yang diketahui mengandung nitrosamin 

karsinogenik. Faktor lingkungan lain yang terkait dengan perkembangan karsinoma nasofaring 

yaitu merokok, alkohol, dan terapi herbal Cina.14 

 Sebagian besar pasien KNF tidak berpendidikan tinggi, 191 pasien hanya lulusan 

SD (45%); 112 pasien lulusan sekolah menengah (26,3%). Hal ini menunjukkan bahwa pasien 

dengan pendidikan rendah mungkin akan menjadi kekurangan informasi mengenai kanarsinoma 

nasofaring.. Masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung memiliki status sosioekonomi 

yang lebih rendah, sehingga dapat mempengaruhi gaya hidup mereka. 

Mayoritas pasien sebanyak 302 pasien (57,3%) dari temuan histologis diklasifikasikan 

sebagai undifferentiated carcinoma, dan 94 pasien (22,3%) diklasifikasikan menjadi karsinoma 

sel skuamosa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan KNF menjadi tiga jenis 

histopatologi berdasarkan derajat diferensiasi. Tipe 1, SCC (squamous cell carcinoma), terlihat 

pada 5% -10% dari kasus KNF dan ditandai oleh sel berdiferensiasi baik yang memproduksi 

keratin dan menunjukkan adanya jembatan intraseluler ketika diamati di bawah mikroskop 

elektron. Tipe 2, nonkeratinizing karsinoma skuamosa, mempunyai diferensiasi sel yang 
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bervariasi (dari sel dewasa sampai sel anaplastik) tetapi tidak menghasilkan keratin. Tipe 3 atau 

undifferentiated KNF merupakan sebagian besar tumor yang tampak pada pasien dengan KNF, 

juga nonkeratinizing, tetapi sulit dibedakan dengan tipe sel sangat bervariasi (clearcell, sel 

spindle, anaplastik).1  Tipe 2 dan 3 KNF terkait dengan virus Epstein-Barr (EBV) dan memiliki 

prognosis yang lebih baik daripada tipe 1; Infeksi EBV umumnya tidak terdapat dalam tipe 1, 

terutama di daerah nonendemik. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa hampir semua tumor 

KNF di daerah endemis, terlepas dari subtipe histologis, untuk EBV merupakan etiologi KNF. 

KNF tipe 3 sering mempunyai karaktreistik sebagai owing lymphoepithelioma karena infiltrasi 

yang berat dari tumor primer dengan limfosit. Di daerah endemik seperti China selatan, WHO 

Tipe 3 menyumbang lebih dari 97%, sedangkan keratinizing SCC lebih sering terjadi di negara-

negara Barat.1 

      Di daerah endemik, KNF muncul sebagai penyakit kompleks yang disebabkan oleh 

interaksi dari infeksi gamma onkogenik virus herpes EBV yang berjalan kronis, lingkungan, dan 

faktor genetik, dalam proses tahapan karsinogenik. Insiden tertinggi KNF di Cina Selatan 

membuktikan bahwa baik kerentanan genetik dan faktor lingkungan berkontribusi pada 

tumorigenesis dari KNF dalam perkembangan dan progresifitas. Selain itu, populasi kecil dari sel 

berbagi sifat sel induk normal (NSC) dalam tumor dan diyakini terlibat dalam etiologi KNF. Bab 

ini akan berfokus terutama pada tiga faktor etiologi utama termasuk faktor genetik, lingkungan, 

dan virus.1 

 Sebagian besar pasien pertama kali didiagnosis pada stadium lanjut (stadium III 

dan IV). proporsi tinggi pasien kanker hanya didiagnosis pada stadium lanjut, dan menunjukkan 

kesulitan dalam memperoleh diagnosis dini. Hal ini mungkin karena kurangnya pengetahuan 

pasien mengenai KNF , sebagian gejala tidak terlalu mengganggu pada stadium awal dan biaya 
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rumah sakit yang terlalu mahal atau mereka memilih pengobatan alternatif bukan pergi ke dokter. 

Prognosis KNF didasarkan pada stadium kanker saat pertama kali pasien didiagnosis. Selama 

stadium awal, pasien memiliki kesempatan 60-95% untuk disembuhkan dengan pengobatan 

lokal, sedangkan pasien dengan stadium lanjut memiliki lebih dari 50% kemungkinan kambuh 

atau metastasis.6  

Batasan penelitian ini adalah data yang tidak lengkap dan hilang, juga data hanya 

diperoleh dari satu rumah sakit, sebagian besar pasien dirujuk dari rumah sakit lain, hal ini dapat 

dilihat sebagai fenomena gunung es karena hanya bisa dilihat dari pasien yang datang ke Rumah 

Sakit Dr. Hasan Sadikin bukan dari total populasi. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan 

variabel lain seperti alamat, ras, keluhan utama, terapi, dan riwayat merokok atau 

menghubungkan  faktor risiko dengan kanker nasofaring dan menilai kualitas hidup. 

Kesimpulannya, kanker nasofaring lebih sering terjadi pada laki-laki. Didominasi usia 

paruh baya (46-55 tahun) dan lebih. Sebagian besar dari kanker nasofaring ditemukan pada orang 

dengan tingkat pendidikan yang rendah terutama tingkat SD dan status sosioekonomi yang 

rendah. Karsinoma nasofaring ditemukan mayoritas pasien sudah pada stadium lanjut. Pada 

temuan histopatologi didapatkan Undifferentiated carsinoma. 

Kanker nasofaring dapat mempengaruhi orang-orang dari berbagai latar belakang; 

pendidikan dan pencegahan diperlukan dalam masyarakat untuk menurunkan kejadian kanker 

nasofaring. Disarankan untuk melakukan deteksi dini pada pasien yang memiliki karakteristik 

dengan kejadian yang tinggi, dengan menyebarluaskan hasil penelitian ini kepada petugas 

kesehatan lini pertama dan pendidikan untuk deteksi dini penyakit, sehingga pasien bisa 

mendapatkan pengobatan dini yang tepat, pembatasan kecacatan dan pencegahan lainnya. 

Biasanya pasien datang dengan stadium lanjut, di samping pilihan pengobatan, perawatan paliatif 
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juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. 
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