
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Neoplasma pankreas adalah suatu pertumbuhan yang tidak terkendali dari sel- 

sel abnormal dari pankreas, dimana neoplasma ini dapat bersifat jinak atau ganas. 

Neoplasma jinak pankreas jarang sekali ditemukan dibandingkan dengan 

neoplasma ganas pankreas. 

Insidensi neoplasma ganas pankreas ini kian hari kian meningkat, bahkan saat 

ini ada sekitar 25.000 kasus baru yang dapat diidentifikasi setiap tahunnya, 

dimana 24.000 diantaranya berakhir dengan kematian. 

Terjadinya keadaan ini disebabkan oleh karena neoplasma ganas pankreas 

sering tidak menampakkan gejala - gejala yang berarti pada stadium awal, hingga 

kemudian baru terdeteksi pada stadium lanjut, dan tentunya lebih sukar untuk 
diobati. Disamping itu juga karena organ pankreas itu sendiri yang letaknya 

tersembunyi dibelakang organ lain seperti hati, usus halus, saluran empedu dan 

limpa, hingga tumor disini dapat tumbuh selama bertahun - tahun hingga 

menunjukkan gejala stadium lanjut. Ataupun bahkan ketika gejala utama 

terdeteksi, seperti penyakit kuning atau rasa nyeri dari bagian atas atau belakang 

dari abdomen, seringkali keadaan ini disalah artikan sebagai suatu pankreatitis. 

Tentulah keadaan ini sangat mengkhawatirkan, sehingga sangatlah perlu untuk 

diketahui gejala - gejala dini dari kelainan ini, sehingga dapat segera diambil 

tindakan yang cepat dan tepat sebelum tumor ini berkembang menjadi stadium 

lanjut, yang untuk saat ini sangat sukar untuk ditangani. 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Apa itu neoplasma pankreas dan bagaimana pembagiannya ? 

2. Gejala- gejala apa saja yang timbul pada neoplasma pankreas ? 
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3. Bagaimana pembagian derajat keganasan pada neoplasma pankreas ? 

4. Bagaimana terapi neoplasma pankreas dan efek samping apa yang timbul 

pada pengobatan neoplasma pankreas ? 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai tambahan 

referensi dan juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pembaca dan penulis tentang neoplasma pankreas. 

Tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memperkenalkan 

pada masyarakat luas akan gejala - gejala dini yang timbul dan perlu segera 

ditangani pada suatu neoplasma pankreas, sebelum stadium dini ini tumbuh 

menjadi stadium lanjut yang ganas. 

1.4. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah 

studi pustaka, dimana penulis mengumpulkan data - data berupa teori - teori dan 

informasi mengenai neoplasma pankreas, baik dari berbagai text book dalam dan 

luar negeri dan dari berbagai situs internet. 
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