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ABSTRAK 
 

Cholis, Rizka, Rachmasaridewi. 2013. Akurasi Diagnosa FNAB ( Fine 
Needle Aspiration Biopsy ) Dibandingkan dengan Pemeriksaan 
Histopatologi pada Tumor Kulit (Studi Kasus di Instalasi 
Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang Periode 
Tahun 2008 – 2010). Tugas Akhir, Program Studi Pendidikan Dokter 
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pembimbing : (1) dr. 
Subarkah Basoeki, SpPA (2) dr. Nanik Setijowati, M.Kes 
Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar. Segala kotoran debu, 

sinar matahari, asap kendaraan yang menempel, akan berpengaruh pada 
kesehatan kulit. Diantara semua penyakit kulit, tumor kulit perlu 
diperhatikan karena angka kejadiannya cukup tinggi. Seiring dengan 
perkembangan Ilmu Patologi Anatomi dalam bidang sitopatologi, maka 
dikembangkanlah diagnosa FNAB, dimana diagnosa tersebut merupakan 
diagnosa preoperatif untuk tumor kulit. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui akurasi pemeriksaan FNAB dibandingkan dengan 
histopatologi pada tumor kulit khususnya di Instalasi Patologi Anatomi 
Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Penelitian dilakukan dengan mencatat 
data semua penderita tumor kulit yang dilakukan pemeriksaan 
menggunakan FNAB sejak periode Januari 2008 – Desember 2010, dan 
hasilnya kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan histopatologi 
sebagai standar baku emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
43 kasus pasien tumor kulit yang dilakukan pemeriksaan dengan FNAB 
dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi hasil operasi. Berdasarkan 
43 kasus tersebut diperoleh akurasi pemeriksaan FNAB adalah sebesar 
83,7%, dengan sensitifitas 90,62%, spesifisitas 63,63%, prediksi positif 
87,9%, prediksi negatif 70%. Pada pemeriksaan FNAB ini didapatkan nilai 
sensitifitas yang cukup tinggi, dalam arti bila didapatkan hasil FNAB yang 
ganas, maka kemungkinan besar  hasilnya memang ganas, namun 
didapatkan nilai spesifisitas yang rendah, dalam arti bila didapatkan hasil 
FNAB jinak maka diperlukan pemeriksaan histopatologi yang merupakan 
standar baku emasnya dalam menegakkan diagnosa tumor kulit secara 
akurat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah FNAB dapat digunakan 
sebagai sarana diagnostik preoperatif tumor kulit yang akurat. Akan tetapi, 
diagnosa FNAB bukan sebagai pengganti diagnosa histopatologi yang 
masih merupakan diagnosa pasti (gold standart) untuk tumor kulit. 
Kata kunci : FNAB ( Fine Needle Aspiration Biopsy ), Tumor Kulit, 

Sensitifitas, Spesifitas, Nilai Prediksi Positif, Nilai Prediksi 
Negatif dan Akurasi Diagnosa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar. Segala kotoran, sinar matahari, 

asap kendaraan yang menempel, akan berpengaruh pada kesehatan kulit. 

Diantara semua penyakit kulit, tumor kulit perlu diperhatikan karena angka 

kejadiannya cukup tinggi. Menurut data rangkuman hasil seluruh pusat patologi 

di Indonesia tahun 2004, didapatkan jumlah kasus tumor kulit menurut lokasi 

pada laki-laki dan perempuan di seluruh Indonesia sebanyak 958 kasus. 

Sedangkan jumlah kasus tumor kulit menurut tumor primer pada laki-laki dan 

perempuan di seluruh Indonesia tahun 2004, didapatkan 926 kasus. Di Malang 

tumor kulit menduduki peringkat ke 5 dari angka kejadian tumor tersering pada 

tahun 2004, dengan jumlah kasus sebanyak 23 buah. Dimana jumlah kasus 

tertinggi ditemukan pada penderita usia 65-74 tahun dengan jumlah kasus 9 

buah. (BRK, 2004). 

Tumor kulit merupakan proses keganasan yang mengenai kulit. Terdapat 2 

jenis tumor kulit, yaitu tumor jinak, dan tumor kulit yang ganas (kanker). 

Penyebab tumor kulit terbanyak adalah paparan sinar matahari. Apabila kulit kita 

terkena sinar matahari (UVA dan UVB) dalam waktu lama, kulit kita akan 

memerah, terbakar dan mengelupas, yang menandakan terjadinya proses 

kerusakan sel kulit sehingga sel kulit kita akan mati dan terjadi perubahan pola 

pertumbuhan sel. Penyebab lain tumor kulit adalah pemakaian bahan kimia yang 

tidak aman bagi kulit, seperti arsen, berilium, kadmium, mercury, plumbum dan 

berbagai jenis logam berat lainnya. Faktor internal seperti genetik, ras, dan 
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sistem imunitas yang rendah juga dapat memicu terjadinya tumor kulit. (Robbins, 

2007). 

FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) ialah suatu tindakan memeriksa suatu 

bagian tubuh dengan cara menusukkan sebuah jarum yang halus berukuran  

25G ke bagian yang menonjol, lalu melakukan aspirasi (penyedotan) untuk 

mengambil isi tonjolan tersebut. Selanjutnya bahan hasil aspirasi itu dikirim ke 

dokter ahli patologi untuk diperiksa. Dokter ahli patologi akan menentukan jenis 

penyakit pada tonjolan tersebut. Pemeriksaan yang hanya menggunakan metode 

ini memilki kemungkinan kesalahan sebesar 10%, dan yang terpenting dari 

pemeriksaan dengan menggunakan metode ini adalah sangat tergantung 

dengan keahlian dan ketrampilan dokter pemeriksa. (Orell,2005). 

Prinsip utama daripada pelaksanaan biopsi aspirasi jarum halus pada tumor 

kulit adalah untuk memilih pasien-pasien yang memerlukan tindakan 

pembedahan pada kelainan neoplasma atau pengobatan (medikamentosa) pada 

kelainan fungsional atau peradangan. Biopsi aspirasi jarum halus terbukti dapat 

mengurangi tindakan pembedahan sampai 20-50%. Kelebihan dari pemeriksaan 

FNAB adalah biayanya tidak terlalu mahal dan tidak menimbulkan bekas berupa 

jaringan parut. (Koss Leopold G, 2006; Kocjan G, 2006). 

Akan tetapi kekurangan dari FNAB sendiri adalah tidak dapat melihat 

arsitektur jaringan tumor serta belum jelasnya akurasi dalam mendiagnosa tumor 

tersebut jinak atau ganas. Selain itu belum pernah dilakukan penelitian tentang 

akurasi pemeriksaan FNAB tumor kulit di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit 

Saiful Anwar  (RSSA) Malang. (Orell,2005). 

Atas pertimbangan diatas, untuk mengetahui seberapa besar keakuratan 

diagnosis menggunakan metode FNAB dibandingkan dengan open biopsy, maka 
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perlu dilakukan penelitian tentang akurasi diagnosis FNAB pada tumor kulit di 

Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang. Selain itu 

penelitian juga akan memberikan gambaran (profil) dari penderita tumor kulit 

yang dilakukan pemeriksaan FNAB di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit 

Saiful Anwar  (RSSA) Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

didasarkan pada pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana akurasi diagnosa FNAB pada penderita tumor kulit di Instalasi 

Patologi Anatomi Malang? 

2. Bagaimana sensitifitas dan spesifitas pemeriksaan FNAB pada penderita 

tumor kulit di instalasi Patologi Anatomi RSSA Malang? 

3. Bagaimana nilai prediksi positif maupun negatif dari pemeriksaan FNAB 

pada penderita tumor kulit di Instalasi Patologi Anatomi RSSA Malang? 

4. Bagaimana gambaran (profil) penderita tumor kulit yang dilakukan 

pemeriksaan FNAB di Instalasi Patologi Anatomi RSSA Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengukur akurasi diagnosa pemeriksaan FNAB pada penderita 

tumor kulit di Instalasi Patologi Anatomi RSSA Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui akurasi diagnosis FNAB pada penderita tumor kulit di 

Instalasi Patologi Anatomi Malang. 

2. Untuk mengetahui gambaran (profil) penderita tumor kulit yang dilakukan 

pemeriksaan FNAB di Instalasi patologi Anatomi RSSA Malang. 
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3. Untuk mengetahui sensitifitas dan spesifisitas pemeriksaan FNAB pada 

penderita tumor kulit di Instalasi Patologi Anatomi RSSA Malang. 

4. Untuk mengetahui nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif pemeriksaan 

FNAB pada penderita tumor kulit di Instalasi Patologi Anatomi RSSA 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademik 

Dapat memperdalam pengetahuan tentang pemeriksaan FNAB pada 

penderita tumor kulit. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

 1. Dapat meningkatkan penggunaan FNAB sebagai sarana diagnosis tumor 

kulit yang murah di kalangan masyarakat. 

2. Penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi laboratorium Patologi 

Anatomi untuk meningkatkan keakuratan dalam mendiagnosa tumor kulit 

dengan FNAB sehingga dapat memperkecil kesalahan dalam 

menentukan jenis operasi agar operasi dapat dilakukan dengan tepat 

dan benar sesuai dengan tumor kulit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Anatomi Histologi Kulit 

Kulit merupakan pembungkus elastik yang melindungi tubuh dari pengaruh 

lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh yang berat dan terluas ukurannya, 

yaitu 15% dari berat tubuh dan luasnya 1,50-1,75 m2. Rata-rata tebal kulit 1-2 

mm. Paling tebal (6 mm) terdapat di telapak tangan dan kaki dan paling tipis (0,5 

mm) terdapat di penis (Harahap, 2000). 

Kulit terdiri atas 2 lapisan : epidermis, suatu epitel khusus berasal dari 

ectoderm, dan dibawahnya, dermis atau korium berupa jaringan ikat padat, 

vascular (mengandung bayak pembuluh darah), dan berasal dari mesoderm 

(Leeson et al, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi Kulit (Harahap, 2000). 
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2.1.1 Epidermis 

Epidermis yang merupakan epitel berlapis gepeng dengan lapisan tenduk, 

terdiri dari 4 jenis sel yang berbeda yaitu: 

1. Keratinosit 

2. Melanosit 

3. Sel Langerhans 

4. Sel Merkel (Leeson et al,1996). 

2.1.1.1 Keratinosit 

Keratinosit merupakan jenis sel di epidermis yang terbanyak jumlahnya, 

yang merupakan sel epitel yang akan berkembang untuk membentuk keratin. 

Epidermis terdiri atas lima lapis atau stratum yaitu: 

1.  Lapis benih/stratum germinativum atau lapis/stratum basal 

 Lapisan ini terdiri atas selapis sel kubis atau silindris basofilik. 

2.  Lapis taju/stratum spinosum atau lapis sel duri 

 Lapisan ini setebal beberapa lapis sel dan terdiri atas sel polygonal tidak 

teratur yang satu sama lain terlihat terpisah. 

3.  Lapis berbutir/stratum granulosum 

 Lapisan ini disusun oleh 3-5 lapis sel gepeng dan sitoplasmanya 

mengandung granula keratohialin. 

4.  Lapis bening/stratum lusidum 

 Merupakan lapisan bening setebal 3-5 lapis sel gepeng yang tidak berinti. 

5.  Lapis tanduk/stratum korneum 

 Terdiri atas 15-20 lapis sel-sel jernih, mati seperti sisik yang semakin 

menggepeng dan menyatu. Sitoplasmanya disulih dengan keratin 

(Junquiera et al, 1995. Leeson et al, 1996). 
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2.1.1.2 Melanosit 

Melanin dibuat oleh melanosit dan berperan dalam menentukan warna kulit 

seseorang (Leeson et al, 1996). 

2.1.1.3 Sel Langerhans 

Sel ini berperan pada proses immunologi kulit (Junquiera et al, 1995).  

2.1.1.4 Sel Merkel 

Sel ini berperan sebagai reseptor mekanis sensoris (Junquiera et al, 1995. 

Leeson et al, 1996). 

2.1.2 Dermis 

Dermis adalah lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah epidermis, dan 

merupakan bagian terbesar dari kulit. Dermis dan epidermis saling mengikat 

melalui penonjolan-penonjolan epidermis ke bawah (rete ridges) dan penonjolan-

penonjolan dermis ke atas (dermal papilae). Gambaran utama ddari dermis 

sebagian besar merupakan serat kolagen, sebagian lagi merupakan serat 

elastin, Elemen selular utama dermis adalah fibroblast, sel mast, dan makrofag. 

Dermis juga banyak mengandung pembuluh darah, limfe, saraf, dan reseptor-

reseptor sensoris. Sebagai komponen tambahan, dermis mengandung derivate 

epidermis antara lain folikel rambut, kelenjar sebacea, dan kelenjar keringat 

(Graham-Brown & Burns, 2005). 

2.1.3 Adneksa Kulit 

Adneksa kulit terdiri atas: 

1.  Kelenjar keringat ekrin (ecrine) 

Manusia mempunyai sekitar dua sampai tiga juta kelenjar keringat ekrin 

yang menutupi hampir semua permukaan tubuh. Kelenjar ini mayoritas 

berada di telapak tangan dan kaki (Graham-Brown & Burns, 2005). 
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2.  Kelenjar keringat apokrin (apocrine) 

 Kelenjar keringat apokrin terutama banyak ditemukan di daerah aksila 

dan anogenital. Wax gland (kelenjar lilin) di telinga dan kelenjar susu 

pada payudara merupakan kelenjar keringat apokrin khusus. (Graham-

Brown & Burns, 2005). 

3.  Rambut 

 Rambut terdiri dari akar yang terdiri dari sel-sel tanpa keratin, dan batang 

yang terdiri dari sel-sel keratin. (Graham-Brown & Burns, 2005). 

4.  Kuku 

5. Kelenjar sebasea 

Kelenjar sebasea terdapat di setiap tempat pada kulit mulai dari tangan 

sampai kaki. Tempat yang memiliki jumlah kelenjar sebasea yang 

terbanyak adalah kepala, leher, dada, dan punggung. Terdapat kurang 

lebih 100 kelenjar per cm2 pada hampir seluruh permukaan tubuh, tetapi 

jumlahnya meningkat 400-900/cm2 pada wajah, dahi, dan kulit kepala 

(Graham-Brown & Burns, 2005. Junquiera et al, 1995). 

2.2 Tumor Kulit 

Tumor kulit merupakan salah satu dari beberapa jenis tumor pada manusia 

yang dapat dilihat dan dirasakan sejak permulaan. Pengawasan dan penemuan 

tumor kulit dapat dilakukan lebih teliti dan dini, apabila masyarakat juga ikut 

ditingkatkan pengetahuannya. Pengetahuan ini meliputi penerangan khusus soal 

tumor melalui media massa (radio, TV, surat kabar, dan lain-lain) dan 

peningkatan kecerdasanmasyarakat pada umunya. Dengan meningkatkan 

kecerdasan masyarakat, maka daya tangkap  akan penerangan-penerangan 

melalui media massa menjadi mebih mantap, dan diharapkan masyarakat akan 
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datang secara sadar untuk berkonsultasi dengan dokter atau pusat-pusat 

kesehatan terdekat. (Manuaba, 1980. Sudarto, 1980). 

2.2.1 Klasifikasi Tumor Kulit 

Tumor kulit dapat dibagi menjadi : 

• Tumor jinak 

• Tumor prakanker 

• Tumor ganas 

Ketiga jenis tumor tersebut akan diuraikan lebih lanjut. (W.B. Saunders 

Company, 1990) 

2.2.1.1 Tumor Jinak 

Tumor jinak ialah tumor yang berdiferensiasi normal (matang). 

Pertumbuhannya lambat dan ekspansif serta kadang-kadang berkapsul. Tumor 

jinak umumnya tidak menimbulkan persoalan, akan tetapi perlu diketahui 

beberapa jenis yang sering ditemukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam tata 

cara diagnosis, maupun penatalaksanaannya. 

Berikut ini dicantumkan tabel berbagai jenis tumor jinak mengenai asal, 

tempat predileksi, dan gambaran klinis (lihat tabel 2.2.1.1) 

 

 

Tabel 2.2.1.1 Tumor Jinak (L.F.Lusida, 1979) 

No. Nama Asal 
Tempat 

Predileksi 
Gambaran Klinis 

1. 
Keratosis 

seboroik 
Epidermis 

� Tubuh 

bagian atas 

� Muka 

� Papul berwarna 

coklat sampai 

hitam 
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� Dapat 

generalisata 

� Perabaan kenyal 

2. 
Nervus 

pigmentosus 

Krista 

neural 

Muka dan badan 

lainnya 

Papul berbatas tegas 

dan berkilat, umumnya 

berambut 

3. Siringoma Ekrin 

� Kelopak 

mata 

bawah/atas 

� Pipi 

� Dahi 

� Papul-papul miliar 

dan lentikular 

� Putih 

4. 

Silindrom 

(tumor 

Turban) 

Ekrin & 

apokrin 

� Muka dan 

badan 

� Papul-papul 

coklat 

� Telangiektasis 

� Miliar 

Lentikular 

5.  
Adenoma 

sebaseus 

Jaringan 

ikat 

vesikular 

Muka (sekitar 

hidung) 

� Papul-papul 

coklat 

� Kenyal  

 

Di antara tumor-tumor jinak tersebut yang paling sering ditemukan ialah 

keratosis seboroik. Prognosisnya baik, terutama dengan penatalaksanaan yang 

tepat. (W.B. Saunders Company, 1990. Springer – Verlag, 1991). 
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2.2.1.2 Tumor Prakanker 

Prakanker berarti mempunyai kecenderungan berkembang menjadi kanker. 

Mengenali penyakit ini penting karena apabila dapat ditemukan dalam bentuk 

prakanker serta pengangkatan yang adekuat akan memberikan penyembuhan 

yang memuaskan. Secara histopatologik ditemukan perubahan yang 

menyimpang dari polarisasi sel normal. 

Istilah ca in situ berarti bahwa kelainan tersebut telah memenuhi syarat 

sebagai kanker secara histopatologik saja, misalnya penyakit Bowen, eritroplasia 

(Queyrat). Kanker kulit dapat tumbuh di atas kulit normal (de novo) akan tetapi 

kebanyakan terjadi di atas kulit yang didahului oleh faktor predisposisi. Berbagai 

jenis tumor prakanker mengenai etiologi, faktor predosposisi dan kemungkinan 

jenis kanker dikemukakan di bawah ini ( tabel 2.2.1.2 ) 

 

Tabel 2.2.1.2 Tumor Prakanker (L.F.Lusida, 1979). 

No. 
Tumor 

Prakanker 
Etiologi 

Karsinoma 

sel basal 

Karsinoma 

planoselulare 

Melanoma 

Maligna 

1. 
Keratosis 

aktinik 

Sinar 

matahari 
- + - 

2. 
Penyakit 

Bowen 

Arsen, 

virus tipe C 
- + - 

3. 
Eritroplasia 

(Queyrat) 

Iritasi 

kronik di 

mukosa 

genitalia 

(pada pria 

- + - 
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tak 

dikhitan) 

dan mulut 

4. 

Xeroderma 

Pigmentosu

m 

Resesif 

autosomal 
+ ++ + 

5. 
Radiodermat

itis 
Sinar X + + - 

6. 

Giant 

gongenital 

nervus 

pigmentosus 

kongenital 

+ 

Atau kanker 

adneksa 

- - 

7. 

Nervus 

Sebaseous 

(Jadassohn) 

kongenital - - + 

 

Gambaran klinis tumor prakanker tersebut telah banyak diuraikan dalam 

kepustakaan. Umumnya ditemukan tanda-tanda keratosis, ulserasi, papul, nodus 

dan morfea, variasinya bermacam-macam. Dalam praktek hendaknya kita 

waspada, bila menemukan kelainan kulit yang sulit disembuhkan dengan cara 

biasa. (Springer – Verlag, 1991). 

2.2.1.3 Tumor ganas 

Dilihat dari segi patologik, maka tumor ganas mempunyai struktur yang tidak 

teratur dengan diferensiasi sel dalam berbagai tingkatan pada kromatin, nukleus 

dan sitoplasma. (L.F.Lusida, 1979). 
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Umumnya pertumbuhannya cepat (kecuali basalioma) dengan gambaran 

mitosis yang abnormal. Tumor ganas bersifat ekspansif, infiltratif sampai 

merusak jaringan di sekitarnya serta bermetastasis melalui pembuluh darah atau 

pembuluh getah bening. Jenis yang ditemukan di kulit umumnya karsinoma atau 

sarkoma. Jenis tumor ganas kulit yang banyak ditemukan di seluruh dunia ialah : 

1. Karsinoma sel basal (basal cell carcinoma) 

2. Karsinoma sel skuamosa (squamous cell carcinoma) 

3. Melanoma maligna  

(W.B. Saunders Company, 1990. Springer – Verlag, 1991). 

2.2.1.3.1 Karsinoma sel basal (basal cell carcinoma) 

Beberapa sinonim dikenal antara lain : basal cell epithelioma (BCE), 

basalioma, ulkus rhodens, ulkus Jacob, tumor Komprecher, basal cell carcinoma 

(B.C.C) 

Secara histologik, sel tumor mirip dengan sel yang terdapat di lapisan basal 

epidermis normal. Karena berasal dari epidermis atau epitel folikel, tumor ini 

tidak ditemukan di permukaan mukosa. Tampak dua pola, yaitu pertumbuhan 

multifokus yang berasal dari epidermis dan meluas di permukaan kulit beberapa 

sentimeter persegi (tipe superfisial multifokus), atau lesi nodular yang tumbuh 

jauh ke dalam menuju dermis sebagai pulau-pulau sel basofilik dengan nukleus 

hiperkromatik yang terbenam di dalam matriks musinosa dan sering dikelilingi 

oleh banyak fibroblas dan limfosit. (Robbins SL, Kumar V, Cotran RS. 2007) 

Tumor ini disangka berasal dari sel epidermal pluroripotensial, atau dari 

epidermis/adneksanya. 

Faktor predisposisinya ialah faktor lingkungan dan genetik. Faktor lingkungan 

meliputi : radiasi, bahan kimia (misalnya Arsen), pekerjaan tertentu yang banyak 



 
 

 

14 
 

terkena sinar matahari (misalnya : nelayan, petani); adanya trauma (luka bakar), 

ulkus sikatriks. Faktor genetik ialah misalnya xeroderma pigmentosum, albinism. 

(Mc Graw-Hill Book Company, 1987). 

Tumor ini umumnya ditemukan di daerah berambut, bersifat invasif, jarang 

bermetastasis. Dapat merusak jaringan sekitarnya, malah dapat sampai ke 

tulang, serta cenderung untuk residif terutama bila pengobatannya tidak adekuat. 

Bentuk klinis yang banyak ditemukan : 

1. Bentuk nodulus 

Bentuk ini paling sering ditemukan. Pada tahap permulaan sangat 

sulit ditentukan malah dapat berwarna seperti kulit normal atau 

menyerupai kutil. Gambaran klinis yang khas berupa gambaran 

keganasan dini seperti : tidak berambut, berwarna coklat/hitam, tidak 

berkilat (keruh). Bila sudah berdiameter ± 0,5 cm sering ditemukan 

pada bagian pinggir berbentuk popular, meninggi, anular, di bagian 

tengah cekung yang dapat berkembang menjadi ulkus (ulcus 

rhodents) kadang-kadang ditemukan telangiektasis. Pada perabaan 

terasa keras dan berbatas tegas. 

2.   Bentuk Kistik 

  Bentuk ini agak jarang ditemukan, Permukaannya licin, menonjol 

di permukaan kulit berupa nodus atau nodulus. Pada perabaan 

keras, dan mudah digerakkan dari dasarnya. Telangiektasis dapat 

ditemukan pada tepi tumor. 

3.   Bentuk Superfisial 

  Bentuk ini menyerupai penyakit Bowen, lupus erimatosus, 

psoriasis atau dermatomikosis. Ditemukan di badan serta umumnya 
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multipel. Warna nya dapat hitam berbintik-bintik atau homogenya 

yang kadang-kadang menyerupai melanoma maligna. 

4.   Bentuk Morfea 

  Secara klinis menyerupai morfea akan tetapi ditemukan tanda-

tanda berupa kelainan yang datar, berbatas tegas, tumbuhnya 

lambat berwarna kekuningan, pada perabaan pinggirnya keras. (Mc 

Graw-Hill Book Company, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1.3.1 Basal cell carcinoma in “danger” zone 

2.2.1.3.2 Karsinoma sel skuamosa (squamous cell carcinoma 

Epitelioma sel skuamosa (Prickle), karsinoma sel prickle, karsinoma 

epidermoid, pavement epithelioma, spinalioma, karsinoma Bowen, cornified 

epithelioma. (Mc Graw-Hill Book Company, 1987). 

Etiologinya : 

1. Sinar matahari (2900 Å – 3000 Å) masih merupakan faktor yang 

paling menonjol sebagai penyebab karsinoma sel skuamosa. Pada 
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daerah-daerah terpapar lebih banyak ditemukan kasus keganasan 

ini. 

2. Ras/herediter. Pada kulit berwarna ditemukan lebih banyak pada 

daerah tertutup daripada terbuka. Orang kulit putih lebih banyak 

terkena daripada orang kulit berwarna. 

3. Faktor genetik yang paling menonjol tampak pada xeroderma 

pigmentosum (X.P). Pada X.P ditemukan defek pembentukan DNA 

oleh karena pengaruh sinar ultraviolet. 

4. Arsen inorganic yang terdapat dalam alam (air,sumur), maupun yang 

dipakai sebagai obat. Keganasan umumnya timbul di bagian badan. 

5. Radiasi (sinar – X atau gamma) 

6. Faktor hidrokarbon (tar, minyak mineral, paraffin likuidum dll) 

7. Sikatriks, keloid, ulkus kronik, fistula (osteomielitis). 

(Mc Graw-Hill Book Company, 1987). 

Karsinoma sel skuamosa in situ ditandai dengan sel yang sangat atipik pada 

semua lapisan epidermis. Jika sel ini menembus membran basal, kelainannya 

menjadi invasif. Karsinoma sel skuamosa invasif memperlihatkan diferensiasi 

yang bervariasi, berkisar dari tumor yang terbentuk dalam lobulus teratur oleh sel 

skuamosa poligonal yang tersusun dalam lobulus teratur dan memperlihatkan 

banyak zona besar keratinisasi hingga neoplasma yang terbentuk oleh sel bulat 

yang sangat anaplastik dengan fokus-fokus nekrosis serta keratinisasi sel 

tunggal yang abortif ( dikeratosis). (Robbins SL, Kumar V, Cotran RS. 2007) 

Karsinoma sel skuamosa berasal dari sel epidermis yang mempunyai 

beberapa tingkat kematangan, dapat intraepidermal, dapat pula bersifat invasif 

dan bermetastasis jauh. (Juan Rosai, 1996). 
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Umur yang paling sering adalah 40-50 tahun (decade V-VI) dengan lokalisasi 

yang tersering di tungkai bawah dan secara umum ditemukan lebih banyak pada 

laki-laki daripada wanita. 

Tumor ini tumbuh lambat, merusak jaringan setempat dengan kecil 

kemungkinan bermetastasis. Sebaliknya tumor ini dapat pula tumbuh cepat, 

merusak jaringan disekitarnya dan bermetastasis jauh, umumnya melalui saluran 

getah bening. 

Secara histopatologik ditemukan : 

1. Bentuk intraepidermal 

Bentuk intraepidermal ditemukan pada : keratosis solaris, kornu 

kutanea, keratosis arsenical, penyakit Bowen, eritroplasia (Queyrat), 

epitelioma Jadassohn. Penyakit ini dapat menetap dalam jangka waktu 

lama ataupun bermetastasis melalui saluran getah bening. 

2. Bentuk invasif 

Bentuk ini dapat terjadi dari : bentuk intraepidermal bentuk 

prakanker dan de novo (kulit normal). 

Mula-mula tumor ini berupa nodus yang keras dengan batas-batas 

yang tidak tegas, permukaannya mula-mula licin seperti kulit normal yang 

akhirnya berkembang menjadi veruka (kutil) atau menjadi papiloma. Pada 

keadaan ini biasanya tampak skuamasi yang menonjol. 

Pada perkembangan lebih lanjut tumor ini biasanya menjadi 

keras, bertambah besar ke samping maupun ke arah jaringan yang lebih 

dalam. Invasi ke arah jaringan ke arah jaringan lunak maupun otot serta 

tulang akan memberikan perabaan yang sulit digerakkan dari jaringan di 

sekitarnya. 
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Urutan kecepatan invasif dan metastasis tumor sebagai berikut : 

a.   tumor yang tumbuh di atas kulit normal (de novo)  : 30% 

b. tumor didahului oleh kelainan prakanker (radio dermatitis, 

sikatriks, ulkus, sinus fistula) : 25% 

c. penyakit Bowen, eritoplasia Queyrat : 20% 

d. keratosis solaris : 2% (Juan Rosai, 1996). 

 

Gambar 2.2.1.3.2 Squamous cell carcinoma : Bowen’s carcinoma 

 

2.2.1.3.3 Melanoma Maligna 

Melanoma maligna jarang ditemukan, merupakan (1-3)% seluruh keganasan. 

Insiden para wanita hampir sama dengan frekuensi tertinggi ditemukan pada 

umur (30-60) tahun, jarang pada anak. 

Setiap sel melanoma biasanya lebih besar daripada sel nervus. Sel ini 

memiliki inti besar dengan kontur iregular, kromatin bergumpal di tepi membran 

nukleus, dan nukleolus yang mencolok merah (eosinofilik). Sel ini tumbuh 

membentuk sarang-sarang di semua lapisan epidermis, dan di dermis sebagai 
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nodul ekspansif, masing-masing sebagai bagian fase pertumbuhan radial dan 

vertikal. 

Sifat dan tingkat fase pertumbuhan vertikal menentukan perilaku biologik 

melanoma maligna, sehingga parameter fase pertumbuhan vertikal perlu diamati 

dan dicatat. Parameter tersebut mencakup angka mitotik dan adanya limfosit. 

Dengan menggunakan variabel ini pada agregat untuk melanoma fase 

pertumbuhan vertikal, kita dapat memperkirakan secara akurat prognosis uang 

mungkin membantu dalam penerapan terapi adjuvan dan protokol tindak lanjut. 

(Juan Rosai, 1996). 

Etiologinya belum diketahui pasti. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan, 

selain faktor keganasan pada umumnya ialah iritasi yang berulang pada tahi 

lalat. Faktor herediter mungkin memegang peranan dan perlu diperhatikan lebih 

teliti. Perjalanan penyakit tidak dapat ditentukan dengan pasti, kadang-kadang 

tumornya kecil tetapi telah bermetastasis jauh; tumor yang besarpun  dapat juga 

setempat saja dalam jangka waktu lama. Kehamilan tidak mempengaruhi 

melanoma maligna. 

Klasifikasi melanoma maligna (M.M) menurut CLARK dan MIHM atas dasar 

tingkat penyebaran secara histologik, sebagai berikut: 

I.    Intraepidemal (M.M. in situ) 

II.  Infiltrasi sampai papilla dermis akan tetapi serat-serat retikulum dermis  

masih utuh. 

III.  Infiltrasi sampai jaringan ikat kolagen dermis. 

IV.  Infiltrasi sampai ke dalam jaringan ikat kolagen dermis. 

V.   Infiltrasi sampai ke jaringan lemak subkutan. 

(Juan Rosai, 1996). 
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Bentuk dini sangat sulit dibedakan dengan tumor lainnya. Karena melanoma 

maligna merupakan penyakit yang fatal bila telah metastasis jauh, maka 

kemampuan untuk mengenali keganasan dini perlu diperdalam. Lokalisasi 

dilaporkan terbanyak di ekstremitas bawah, kemudian di daerah badan, 

kepala/leher, ekstremitas atas, kuku. 

CLARK dan MIHM membedakan melanoma maligna atas dasar perjalanan 

penyakit, gambaran klinis dan histogenesis sebagai berikut: 

1. Bentuk superficial 

Bentuk superficial merupakan yang paling sering ditemukan (54% 

seluruh kasus). Umumnya kelainan berupa : bercak dengan ukuran 

beberapa mm sampai beberapa cm dengan warna bervariasi (waxy, 

kehitaman, kecoklatan, putih, biru), tak teratur, berbatas tegas dengan 

sedikit penonjolan di permukaan kulit.  

Bentuk dini dapat berupa hal: 

a. Ukuran : umunya membesar 

b. Warna : lebih gelap/pucat 

c. Gatal, iritasi atau nyeri 

d. Infeksi dengan cairan sero-purulen 

e. Perdarahan, ulserasi atau krusta 

2. Bentuk nodular 

Bentuk nodular (melanoma d’emblée) ditemukan 32% seluruh 

kasus. Umumnya ditemukan di daerah telapak kaki.  

Nodus yang ditemukan biasanya berwarna biru kehitaman dengan 

batas tegas sert mempunyai variasi bentuk : 
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a. Bentuk yang terbatas di epidermal dengan permukaan licin 

b. Nodus yang menonjol di permukaan kulit dengan bentuk yang 

tidak teratur 

c. Bentuk eksofilik disertai ulserasi 

3. Lentigo maligna melanoma (L.M.M) 

Disebut juga Hutchison’s melanotic freckle atau prakanker 

Dubreilh merupakan 14% seluruh kasus dijumpai terutama pada orang 

tua. Tumor ini kadang-kadang meliputi bagian yang agak luas di muka. 

Bentuk plakat ini umumnya berbatas tegas, warnanya coklat kehitaman 

serta tidak homogen, bentuk tak teratur, pada bagian tertentu dapat 

tumbuh nodus yang berbatas tegas setelah bertahun-tahun. (Mc Graw-

Hill Book Company, 1987). 

Melanoma maligna pada daerah tertentu mempunyai gambaran yang agak 

berbeda, demikian pula gambaran histologik dan penatalaksanaannya agak 

berbeda dengan daerah lainnya. Daerah tersebut meliputi: 

1. Melanoma subungual: Umumnya hanya hiperpigmentasi saja yang 

tampak dan harus waspada terhadap kelainan ini. 

2. Anal melanoma: pigmentasi di daerah anal hendaknya dicurigai ke arah 

M.M. 

3. Melanoma di vulva: Melanoma di alat kelamin wanita lebih banyak 

daripada laki-laki. Pada daerah ini umunya berwarna biru kehitaman 

dengan lokasi sampai mengenai rahim. 

4. Melanoma di mukosa, daerah kepala dan leher: yang paling sering ialah 

mukosa daerah palatum, kavum nasalis dan gingival. Karang di 
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konjungtiva, lidah. Sering mestastasis hematogen. Prognosisnya paling 

buruk dibandingkan dengan daerah lain-lain. (Juan Rosai, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1.3.3 Lentigo malgina melanoma 

 

2.3 Penatalaksanaan Tumor Ganas 

Untuk penatalaksanaan tumor ganas dikenal dengan sistem klasifikasi T.N.M 

(Tumor, Nodus, Metastasis). Sistem T.N.M. pertama kali dikembangkan oleh 

organisasi U.I.C.C. (Union Internationale Controle Cancer). Anggota U.I.C.C. 

ialah perkumpulan kanker berbagai negara dan bekerja sama dengan W.H.O. 

(Sub-Committee on the Registration of Cases of Cancer as well as their 

Statistical Presentation). Kegunaan klasifikasi T.N.M. untuk : 

• Perencanaan pengobatan 

• Penentuan pognosis 

• Evaluasi hasil pengobatan 
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• Tukar menukar informasi untuk berbagai pusat penyidikan kanker karena 

pendataan yang sama 

(W.B. Sauders Co., 1976) 

T : besarnya tumor primer 

N : keadaan kelenjar getah bening regional 

M : tidak atau ditemukannya metastasis 

Klasifikasi sebelum tindakan (termasuk hasil histopatologik) diberi tanda 

T.N.M. 

Klasifikasi karsinoma sel skuamosa dan karsinoma sel basal (ICD-0 173, 

187) secara singkat, sebagai berikut: 

Tis : Carcinoma in situ (Pre-invasive carcinoma) 

T0 : tidak jelas bentuk tumor primer 

T1 : <2 cm 

T2 : (2-5) cm 

T3 : >5 cm 

T4 : menyebar ke tulang/otot 

N0 : tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening regional 

N1 : penyebaran homolateral dan mudah digerakkan 

N2 : kontra atau bilateral dan mudah digerakkan 

N3 : melekat di jaringan sekitarnya 

M0 : tidak jelas metastasis 

M1 : jelas metastasis jauh (Moore Francis D,2003) 
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Untuk melanoma maligna (ICD-0 M 872 – M 879) baru pada tahun 1978 

dapat disetujui (Kanada, Jerman Barat, Jepang) yang secara singkat sebagai 

berikut : 

 p T1 : <0,75 mm (Tingkat II) 

 p T2 : 0,75 – 1,5 mm (Tingkat III) 

 p T3 : 1,5 – 3 mm (Tingkat IV) 

 p T4 : > 3,0 mm (Tingkat V) 

 N1 : Regional 

 N4 : Juxtra – regional (Moore Francis D, 2003) 

2.4 FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) 

Dalam mengevaluasi suatu tumor kulit yang ditemukan maka langkah yang 

penting dilakukan adalah pemeriksaan FNAB, yang merupakan metode 

pemeriksaan yang akurat dan merupakan metode terpilih dalam mengevaluasi 

kelainan kulit, karena FNAB dapat memberikan informasi yang spesifik mengenai 

komposisi seluler dari tumor kulit yang bisa mengarahkan dokter dalam 

memutuskan penanganan yang tepat untuk tumor tersebut. FNAB merupakan 

metode pengambilan contoh sel dari tumor kulit yang praktis. Cepat, akurat dan 

murah, teknik ini sudah terbukti dapat mengurangi hasil false negatif dari 15% 

menjadi 3%12. (Sampepajung, 2008) 

2.4.1 Keterbatasan , Indikasi dan Teknik FNAB pada umumnya 

Biopsi jarum halus atau yang lebih dikenal dengan Fine Needle Aspiration 

Biopsy , biasa disingkat FNAB. FNAB adalah suatu tindakan biopsi tumor atau 

benjolan yang dilakukan dengan jarum halus 25G berdiameter 0,5 mm atau lebih 

kecil, untuk mengambil contoh aspirat lalu memeriksanya dibawah mikroskop 

secara sitologi. Dengan FNAB diperoleh diagnosis tumor apakah jinak atau 
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ganas, tanpa harus melakukan sayatan atau mengiris jaringan, sehingga 

keraguan seorang penderita apakah dirinya menderita kanker atau tidak segera 

terjawab dengan cepat dan akurat. (Orell, 2005). 

Tindakan FNAB ini mudah dikerjakan, waktunya cepat hanya memerlukan 

beberapa detik, tidak nyeri, relatif tanpa komplikasi, biaya tidak terlalu mahal dan 

akurasinya cukup memuaskan. Dapat dikerjakan pada siapa saja, laki-laki atau 

perempuan, orang tua, anak-anak, bahkan pada bayi. FNAB dapat dilakukan 

pada tumor yang terletak di permukaan tubuh yang dapat dilihat atau diraba 

seperti tumor kulit, payudara, kelenjar gondok, kelenjar getah bening. Untuk 

tumor-tumor organ tubuh yang lebih dalam, juga dapat dilakukan FNAB dan 

diperiksa secara histopatologi, namun biasanya dibutuhkan bantuan dokter ahli 

radiologi untuk membimbing dengan USG ,misalnya pada tumor paru, tumor hati, 

tumor ginjal, tumor pankreas dsb. (Orell, 2005). 

 Seperti yang telah disebutkan diatas, bahan atau aspirat yang terambil 

pada FNAB diproses untuk pemeriksaan sitologi. Pada proses yang demikian, 

waktu, tenaga dan bahan kimia yang diperlukan jauh lebih sedikit daripada 

proses pembuatan sediaan histopatologik. Bila untuk pembuatan sediaan 

histopatoligik yang baik diperlukan waktu kurang lebih 56 jam, maka untuk 

sediaan sitologik dapat selesai dalam 2-3 jam atau lebih cepat lagi (Imam 

Sarwono,1993)  

2.4.2 Keterbatasan Biopsi Aspirasi Jarum Halus (FNAB) 

Harus disadari bahwa jangkauan sitologi biopsi aspirasi terbatas: 

1.    Luasnya invasi tumor tidak dapat ditentukan. 

2.    Subtipe kanker tidak selalu dapat diidentifikasi. 

3.    Dapat terjadi negatif palsu atau positif palsu. 
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4. Harus ada kerja sama klinisi dengan patologis. (Linsk dan 

Franzen,1986) 

2.4.3 Indikasi Biopsi Aspirasi Jarum Halus (FNAB) 

Pada hampir semua tumor dapat dilakukan biopsi aspirasi, baik yang 

letaknya superfisial palpable ataupun tumor yang terletak di dalam rongga tubuh 

unpalpable dengan indikasi : 

1. Preoperatif biopsi aspirasi pada tumor sangkaan maligna operable. 

Tujuannya adalah untuk diagnosis dan menentukan pola tindakan 

bedah selanjutnya.  

2. Maligna inoperable. Biopsi aspirasi merupakan diagnosis konfirmatif. 

3. Diagnosis konfirmatif tumor "rekuren" dan metastasis. 

4. Membedakan tumor kistik, solid peradangan. 

5. Mengambil spesimen untuk kultur dan penelitian. (Tambunan,1990) 

2.4.4 Teknik Biopsi Aspirasi Jarum Halus (FNAB) 

Teknik biopsi aspirasi mencakup kegiatan mulai dari pendekatan pasien, 

mempersiapkan peralatan, mengambil aspirat tumor dan membuat sediaan: 

a. Persiapan alat 

Alat yang dipergunakan terdiri dari tabung suntik plastik ukuran 10 

ml, jarum halus berukuran 25G atau berdiameter 0,5 mm , gagang 

pemegang tabung suntik, kaca objek dan desinfektan alkohol atau 

betadin.   

b. Pendekatan pasien 

Dengan ramah pasien dianamnesis singkat. Wawancara singkat 

ini dibuat sedemikian rupa, sehingga pasien tidak takut atau stres dan 
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bersedia menjalani biopsi aspirasi. Biopsi dilakukan dengan 

kelembutan hati dan rasa tanggung jawab terhadap sesame manusia. 

c. Pengambilan aspirat tumor : 

1. Tumor dipegang lembut 

2. Jarum diinsersi segera ke dalam tumor. 

3. Piston di dalam tabung suntik ditarik ke arah proksimal. 

Tekanan di dalam tabung menjadi negatif; jarum manuver 

mundur-maju. Dengan cara demikian sejumlah sel massa 

tumor masuk ke dalam lumen jarum suntik. 

4. Piston dalam tabung dikembalikan pada posisi semula dengan 

cara melepaskan pegangan. 

5. Aspirat dikeluarkan dan dibuat sediaan hapus, dikeringkan di 

udara dandikirimkan ke laboratorium pusat pemeriksaan 

kanker. (Tambunan,1990) 

 d. Pengolesan, fiksasi dan pewarnaan 

Pengolesan dengan cepat penting dilakukan jika sampelnya 

berdarah. Jika terjadi penggumpalan, tidak mungkin dilakukan 

pengolesan dan fiksasi yang optimal. Interpretasi mudah dilakukan jika 

sel dapat dikonsentrasikan oleh pengolesan dua langkah. Melakukan 

screening sejumlah besar olesan cairan darah yang berlimpah dengan 

sedikit sel membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya jarang 

memuaskan. Kondisi ini dapat dihindari jika sampel ditnagani dengan 

benar, olesan harus tipis dan merata untuk mengoptimalkan fiksasi. Sel 

yang terjebak dalam gumpalan darah bisanya dulit untuk dianalisa dan 

sampel basah yang lama kering menyebabkan sel dan inti sel mengecil 
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dan kehilangan karakteristik. Fiksasi dapat menggunakan alkohol absolut. 

(Orell RS, 2005). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 Tumor Kulit 

        

  

              

 

 

            -  FNAB       Sitologi 

   

 

  DIAGNOSA PREOPERATIF 

 

 

TERAPI NON OPERATIF                   TERAPI OPERATIF 

  

 

PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI SPESIMEN HASIL 
OPERASI (DIAGNOSA PASTI POST OPERATIF) 

 

Keterangan : 

Yang akan diteliti 

Anamnesa dan 
Pemeriksaan Fisik 
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3.2 Penjelasan  Kerangka Konsep 

 Diagnosis tumor kulit dapat ditegakkan dengan anamnesa dan 

pemeriksaan fisik untuk menentukan jenis tumor kulit jinak atau ganas, dan 

pemeriksaan FNAB. Sedangkan diagnosis pasti jenis tumor ditegakkan atas 

dasar pemeriksaan histopatologi dengan sediaan operasi. Apabila pada 

pemeriksaan FNAB ditemukan jenis tumor kulit jinak, ternyata hasil pemeriksaan 

histopatologi dinyatakan sebagai tumor kulit ganas disebut False Negative atau 

negatif palsu. Dan apabila pada pemeriksaan FNAB ditemui tumor kulit ganas, 

ternyata hasil pemeriksaan histopatologi dinyatakan sebagai tumor kulit jinak 

disebut False Positive atau positif palsu. Jika pada pemeriksaan FNAB dan 

histopatologi dinyatakan sebagai tumor kulit ganas disebut True Positive atau 

positif palsu, dan jika pada pemeriksaan FNAB dan histopatologi dinyatakan 

sebagai tumor kulit jinak disebut True Negative atau negatif benar. 

 

  



 
 

 

31 
 

BAB IV 
METODE PENELITIAN 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

 Desain penelitian ini bersifat observasional analitik yaitu berupa 

penelitian yang memberikan gambaran (profil) penderita tumor kulit yang 

dilakukan pemeriksaan FNAB dan uji diagnostik yang meliputi uji 

sensitifitas, uji spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai pediksi negatif, serta 

akurasi diagnosa dari hasil pemeriksaan FNAB tumor kulit di Rumah Sakit 

Umum Dr. Saiful Anwar Malang yang dibandingkan dengan hasil 

pemeriksaan histopatologi pada sediaan operasi sebagai standar baku 

emas. 

   Penelitian ini dilakukan dengan mencatat semua penderita tumor 

kulit yang dilakukan pemeriksaan FNAB mulai periode Januari 2008 

sampai Desember 2010. 

Uji diagnostik untuk menghitung sensitifitas dan spesifisitas FNAB  : 

Standar Baku Emas( Histo Pa) 

FN
A

B
  

 
Ganas Jinak Jumlah 

Ganas A 
(true positif) 

B 
(false positif) a+b 

Jinak C 
(false negatif) 

D 
(true negatif) c+d 

Jumlah a+c b+d N 
(a+b+c+d) 
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Sensitifitas (s)  :    

Spesifisitas (f)  :  

Nilai Prediksi Positif (p) :  

Nilai Prediksi Negatif (n) :  

Rate Positif Semu  : 1-p =  

Rate Negatif Semu : 1-n =  

 (Eko Budiarto, Metodologi Penelitian Kedokteran 2003) 

4.2  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit dr. 

Saiful Anwar Malang pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 

2012 dengan mengambil sampel data pada periode Januari 2008 – 

Desember 2010. 

4.3  Cara Pengambilan Sampel 

Sampel diperoleh dari pengolahan data sekunder yang didapat dari 

rekam medis pasien bedah tumor kulit yang dilakukan pemeriksaan FNAB 

di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 

periode Januari 2008 – Desember 2010. 
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4.4  Populasi Penelitian 

 Populasi terjangkau penelitian ini adalah penderita tumor kulit 

pasien bedah yang dilakukan pemeriksaan FNAB di Instalasi Patologi 

Anatomi Rumah Sakit Saiful Anwar Malang periode Januari 2008 – 

Desember 2010. 

 Kriteria inklusi: 

• Penderita dengan tumor kulit di Instalasi yang dilakukan 

pemeriksaan FNAB dan diikuti dengan pemeriksaan 

Histopatologi (operasi) 

• Diperiksa di Instalasi Patologi Anatomi RSSA Malang 

• Kurun waktu 3 tahun (2008-2010) 

 

Kriteria Eksklusi: 

• Data rekam medis pasien tumor kulit tidak lengkap  

 

Besar Sampel 

• Perhitungan besar sampel untuk uji observasional analitik : 

Seluruh penderita tumor kulit yang melakukan pemeriksaan 

FNAB dan operasi (pemeriksaan histopatologi) Instalasi Patologi 

Anatomi Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang periode 

tahun 2008 -2010 
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• Perhitungan besar sampel untuk uji diagnostik digunakan rumus 

sebagai berikut : 

   

   

     = 34,57 

dibulatkan 35, sehingga dibutuhkan 35 sampel  

keterangan :  z alfa  : 1,96 

    : prevalensi : 0,9 

    : d  : 0,1  

(Kun Sriwibowo, 2005) 

4.5  Variabel Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka variabel 

yang diteliti adalah variabel jenis kelamin, umur dan tipe histopatologi 

tumor, sensitifitas dan spesifisitas, nilai prediksi positif dan nilai prediksi 

negatif serta akurasi diagnosa pemeriksaan FNAB penderita tumor kulit di 

Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 

periode Januari 2008 sampai Desember 2010. 
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4.6  Definisi Operasional 

• FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) 

adalah suatu bentuk biopsi jarum untuk mengambil contoh 

bahan dari suatu lesi yang teraba atau nampak secara 

radiologik dengan memakai jarum halus berukuran 25G 

(diameter 0,5-0,9mm)  

• Tumor Kulit 

Adalah benjolan abnormal pada kulit. 

• Operasi 

Adalah tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh, pada 

penelitian ini berarti pengambilan massa yang abnormal pada 

kulit.. 

• Sensitifitas 

adalah  kemampuan uji diagnostik untuk mendeteksi adanya 

penyakit (ketepatan diagnosis), merupakan proporsi subyek 

yang sakit dengan hasil uji diagnostik positif dibandingkan 

dengan seluruh subyek yang sakit. 

• Spesifisitas 

adalah kemampuan uji diagnostik untuk menentukan tumor 

tersebut bersifat jinak atau ganas, merupakan proporsi subyek 

sehat yang memberi hasil uji diagnostik negatif dibandingkan 

dengan subyek yang tidak sakit. 



 
 

 

36 
 

• Nilai Prediksi Positif 

adalah seberapa besar kemampuan uji diagnosa yang sedang 

diteliti dalam memprediksi benar-benar adanya penyakit 

apabila hasil uji diagnosis tersebut positif. 

 

• Nilai Prediksi Negatif 

adalah seberapa besar kemampuan uji diagnosa yang sedang 

diteliti dalam memprediksi benar-benar tidak ada penyakit 

apabila hasil uji diagnosis tersebut negatif. 

• Akurasi Diagnosa 

adalah kesesuaian secara keseluruhan antara uji diagnosa 

baru yang sedang diteliti dengan uji diagnosa baku emas. 

 

4.7  Prosedur Penelitian 

Data sekunder yang diperoleh diolah melalui tahap klasifikasi 

terlebih dahulu sesuai dengan kriteria operasional yang sudah ditetapkan 

sebelumnya kemudian ditabulasikan kedalam suatu tabel secara manual 

dengan menggunakan metode statistik deskriptif analitik, dan dilakukan uji 

sensitifitas, spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai predisksi negatif, serta 

akurasi diagnosa FNAB dengan hasil pemeriksaan histopatologi pada 

sediaan operasi sebagai gold standart. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

        True Positif 
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Sensitivitas  =      x 100% 

         True Positif + False Negatif 

    

         True Negatif 

Spesifitas     =       x 100% 

         True Negatif + False Positif 

                 True Positif 

Nilai Prediksi Positif  =                     x 100% 

       True Positif + False Positif 

 

 

          True Negatif 

Nilai Prediksi Negatif  =      x 100% 

            True Negatif + False Negatif 

 

Akurasi Diagnosa  = 

 

          True Positif + True Negatif    

    x 100% 

  True Positif + False Positif + False Negatif + True Negatif 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Instalasi 

Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang periode 

Januari 2008 – Desember 2010 dari data rekam medis didapatkan 

179 kasus pasien tumor kulit yang dilakukan pemeriksaan dengan 

FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) saja, 193 kasus pasien tumor 

kulit yang dilakukan pemeriksaan histopatologi saja baik itu dilakukan 

dengan biopsi terbuka atau operasi, dan 43 kasus pasien tumor kulit 

yang dilakukan pemeriksaan dengan FNAB yang dilanjutkan dengan 

pemeriksaan histopatologi hasil open biopsy atau operasi.  

5.1 Distribusi Jumlah Kasus Tumor Kulit Yang Diperiksa FNAB 

di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 

Malang Periode Januari 2008 – Desember 2010 

Berdasarkan data rekam medis pasien yang 

dikumpulkan selama periode Januari 2008 – Desember 2010 di 

Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 

Malang didapatkan 179 orang penderita yang didiagnosa klinis 

tumor kulit dan didiagnosa sitologi dengan pemeriksaan FNAB. 



 

 

  
Gambar 5.1 Distribusi Jumlah Kasus Tumor 

FNAB di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful 
Anwar Periode Januari 2008 

 
5.2  Deskripsi Karakteristik Penderita Tumor 

Diperiksa FNAB

5.2.1 Jenis Kelamin Penderita Tumor 

Berdasarkan

kulit yang ditemukan di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit 

Dr. Saiful Anwar Malang diperoleh informasi bahwa penderita 

tumor kulit

data tersebut didapatkan

atau sebesar 
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Distribusi Jumlah Kasus Tumor Kulit yang Diperiksa 
FNAB di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful 
Anwar Periode Januari 2008 – Desember 2010. 

Deskripsi Karakteristik Penderita Tumor Kulit

FNAB.  

Jenis Kelamin Penderita Tumor Kulit 

Berdasarkan data rekam medis FNAB  pasien tumor 

yang ditemukan di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit 

Dr. Saiful Anwar Malang diperoleh informasi bahwa penderita 

ulit paling banyak berjenis kelamin perempuan. Dari 

data tersebut didapatkan penderita laki-laki sebanyak 

atau sebesar 43,68% dan penderita perempuan seba

���� ���� ����

TAHUN 

DISTRIBUSI JUMLAH KASUS TUMOR KULIT 
PER TAHUN 

28 

41 

16 

44 

7 

43 

 
 

ang Diperiksa 
FNAB di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful 

Desember 2010.  

Kulit Yang 

pasien tumor 

yang ditemukan di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit 

Dr. Saiful Anwar Malang diperoleh informasi bahwa penderita 

paling banyak berjenis kelamin perempuan. Dari 

laki sebanyak 76 orang 

dan penderita perempuan sebanyak 103 

	
��

��� ��

DISTRIBUSI JUMLAH KASUS TUMOR KULIT 
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orang atau sebesar 57,54%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut.  

 
Gambar 5.2.1 Jenis Kelamin Penderita Tumor Kulit di Instalasi 

Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar Malang 
Periode Januari 2008 – Desember 2010.  

 
  5.2.2  Umur Penderita Tumor Kulit 

Untuk usia penderita tumor kulit berdasarkan data 

rekam medis FNAB pasien tumor kulityang dikumpulkan di 

Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar Malang 

menunjukkan bahwa usia penderita tumor kulit berkisar antara 

8 tahun (paling muda) sampai dengan usia 90 tahun (paling 

tua), mean sebesar 54,34 tahun dan median sebesar 58 tahun. 

Untuk usia penderita tumor terbanyak berusia antara 61 

tahun sampai dengan 70 tahun yaitu sebanyak 54 kasus atau 

sebesar 30,17%. 

	�� 
������ 
� ���� ���
������ � ����
�

LAKI-LAKI

PEREMPUAN
103 

( 57,54% ) 

76 
( 42,46% 
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Gambar 5.2.2 Rentang usia Penderita Tumor Kulit di Instalasi 

Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar Malang 
Periode Januari 2008 – Desember 2010.  

 
5.2.3 Kota Asal atau Tempat Tinggal Penderita Tumor Kulit 

  Berdasarkan data rekam medis FNAB pasien tumor 

kulit yang ditemukan di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. 

Saiful Anwar Malang menunjukkan bahwa penderita tumor kulit 

yang berasal dari daerah Malang berjumlah 112 orang 

(62,57%), dan penderita tumor kulit lainnya berasal dari daerah 

luar Malang dengan jumlah yang bervariasi, dengan rincian 

yang dapat dilihat pada tabel berikut.  
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RENTANG USIA PENDERITA TUMOR KULIT 

UMUR 

JUMLAH 

2 
0 

7 

0 

4 
2 

9 

14 

9 

22 

7 

30 

13 

0 

14 

0 

5 



 

Gambar 5.2.3 Kota Asal Penderita Tumor 
Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar Periode Januari 2008 
Desember 2010.

 

5.3 Jenis Diagnosa Sitopatologi Penderita Tumor 

Berdasarkan data rekam medis FNAB pasien tumor 

kulit yang dikumpulkan di Instalasi Patologi Anantomi RSU Dr. 

Saiful Anwar 

dengan akhir bulan Desember 2010, 

penderita tumor 
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Kota Asal Penderita Tumor Kulit di Instalasi 
Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar Periode Januari 2008 
Desember 2010. 

Jenis Diagnosa Sitopatologi Penderita Tumor Kulit

Berdasarkan data rekam medis FNAB pasien tumor 

yang dikumpulkan di Instalasi Patologi Anantomi RSU Dr. 

Saiful Anwar Malang sejak awal Bulan Januari 2008 sampai 

dengan akhir bulan Desember 2010, didapatkan pasien 

penderita tumor kulit jinak sebanyak 51 kasus dan tumor 
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KOTA ASAL 

1 1 1 

112 

1 

45 
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di Instalasi Patologi 
Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar Periode Januari 2008 – 

Kulit 

Berdasarkan data rekam medis FNAB pasien tumor 

yang dikumpulkan di Instalasi Patologi Anantomi RSU Dr. 

ulan Januari 2008 sampai 

didapatkan pasien 

kasus dan tumor kulit 
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ganas sebanyak 128 kasus. Kasus tumor kulit jinak terbanyak 

adalah Nevus Pigmentosus yaitu31 kasus atau sebesar 

60,78%, sedangkan kasus tumor kulit ganas terbanyak adalah 

Basal Cell Carcinoma yaitu 56 kasus atau sebesar 43,75%. 

 

Tabel 5.3.1 Jenis Diagnosa Sitopatologi Penderita Tumor Kulit 
Jinak di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful 
Anwar Malang Periode Januari 2008 – Desember 
2010. 

 

Jenis Sitopatologi (Jinak) Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Nevus Pigmentosus 31 60,78 

Adenoma Adnexa Kulit 7 13,73 

Seborrhoic Keratosis 4 7,84 

Pigmented Papilloma 3 5,88 

Benign Epithelial Lesion 2 3,92 

HiperplasiaEpithel Squamous 1 1,96 

Hyperkeratosis Kulit 1 1,96 

Trichoepithelioma 1 1,96 

Turban Tumor 1 1,96 

Jumlah 51 100,00 
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Tabel 5.3.2 Jenis Diagnosa Sitopatologi Penderita Tumor Kulit 
Ganas di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful 
Anwar Malang Periode Januari 2008 – Desember 
2010. 

Jenis Sitopatologi (Ganas) Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Basal Cell Carcinoma 56 43,75 

Melanoma Maligna 38 29,69 

Squamous Cell Carcinoma 24 18,75 

Carcinoma Adnexa Kulit 7 5,47 

Basosquamous Carcinoma 2 1,56 

Adenoma Adnexa Kulit 1 0,78 

Jumlah 128 100 

 
 

 

5.4 Jenis Diagnosa Histopatologi Penderita Tumor Kulit 

Berdasarkan data rekam medis Open Biopsy pasien 

tumor kulit yang dikumpulkan di Instalasi Patologi Anatomi RSU 

Dr. Saiful Anwar Malang sejak awal Bulan Januari 2008 – akhir 

Bulan Desember 2010, didapatkan pasien penderita tumor kulit 

jinak sebanyak 104 kasus dan tumor kulit ganas sebanyak 89 

kasus. Kasus tumor kulit jinak terbanyak adalah Nevus 

Pigmentosus yaitu 25 kasus atau sebesar 24,04% sedangkan 

kasus tumor kulit ganas terbanyak adalah Basal Cell 

Carcinoma yaitu 54 kasus atau sebesar 60,67%.  
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Tabel 5.4.1 Jenis Diagnosa Histopatologi Penderita Tumor Kulit 
Jinak di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful 
Anwar Malang Periode Januari 2008 – Desember 
2010  

 
Jenis Histopatologi (Jinak) Frekuensi Persentase (%) 

Nevus Pigmentosus 25 24,04 

Seborrhoic Keratosis  23 22,12 

Intradermal Nevus 16 15,38 

Compound Nevus 7 6,73 

Psoriasis Vulgaris 6 5,77 

Adenoma Adnexa Kulit 3 2,88 

Bowes's Disease 3 2,88 

Eritroderma 3 2,88 

Hyperkeratosis 3 2,88 

Keratoacanthoma 2 1,92 

Papilloma 2 1,92 

Pigmented Papilloma 2 1,92 

Trichoepithelioma 2 1,92 

Benign Epithlial Lesion 1 0,96 

Dermatitis Exfoliativa 1 0,96 

Dermatitis Kronis 1 0,96 

Epidermal Nevus 1 0,96 

Epidermis Hyperplasia 1 0,96 

Senilis Keratosis 1 0,96 

Veruca Vulgaris 1 0,96 

Jumlah 104 100,00 
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Tabel 5.4.2 Jenis Diagnosa Histopatologi Penderita Tumor Kulit 
Ganas di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful 
Anwar Malang Periode Januari 2008 – Desember 
2010.  

   

5.5 Tabel Kesesuaian Diagnosa FNAB dan Histopatologi  pada 

PasienTumor Kulit di Instalasi Patologi Anatomi Rumah 

Sakit Dr. Saiful Anwar Malang Periode Januari 2008 – 

Desember 2010.  

 Tabel 5.5  Perbandingan pemeriksaan FNAB terhadap Open 

Biopsy 

Standar Baku Emas(Histo Pa) 

FN
A

B
 

 Ganas Jinak Jumlah 

Ganas 

29 

(True 

Positive) 

4 

(False 

Positive) 

33 

Jenis Histopatologi (Ganas) Frekuensi Persentase (%) 

Basal cell Carcinoma 54 60,67 

Squamous Cell Carcinoma 18 20,22 

Melanoma Maligna 13 14,61 

Basosquamous Carcinoma 1 1,12 

Carcinoma adnexa kulit 1 1,12 

Pigmented Basalioma 1 1,12 

Sebaceous Carcinoma 1 1,12 

Jumlah 89 100,00 
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Jinak 

3 

(False 

Negative) 

7 

(True 

Negative) 

10 

Jumlah 32 11 43 

 

1. Sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai prediksi 

negatif dan akurasi diagnosa FNAB terhadap Biopsi 

Terbuka 

Hasil perbandingan FNAB dengan standar baku 

emasnya yaitu biopsi terbuka dari 43 kasus pasien tumor 

kulit, didapatkan 29 kasus true positif, 7 kasus true negatif, 

4 false positif, serta 3 kasus false negatif . Perbandingan 

pemeriksaan FNAB terhadap biopsi terbuka dapat dilihat 

pada tabel  5.  

 

 Dari hasil di atas, maka hasil uji sensitivitas dari 

pemeriksaan FNAB adalah sebagai berikut :  

  Sensitifitas =  ��
��

 x 100% = 90,62 % 

artinya pemeriksaan FNAB mempunyai kemampuan 

mencapai 90,62% untuk mendiagnosis secara benar pada 

tumor ganas, dengan hasil tesnya positif berarti memang 

benar ganas. 
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 Hasil uji spesifisitas dari pemeriksaan FNAB adalah 

sebagai berikut : 

  Spesifisitas =    
�

��
 x 100% = 63,63% 

artinya pemeriksaan FNAB mempunyai kemampuan 

mencapai 63,63% untuk mendiagnosis dengan benar pada 

tumor jinak berarti hasil tesnya negatif dan memang jinak. 

 Hasil uji nilai prediksi positif dari pemeriksaan FNAB 

adalah sebagai berikut : 

   Nilai Predksi Positif =  
��

��
 x 100% = 87,9 % 

artinya kemungkinannya mencapai 87,9% bahwa orang dengan 

hasil tes positif menggunakan pemeriksaan FNAB akan benar-

benar memiliki kondisi yang diuji. 

 

Hasil uji nilai prediksi negatif dari pemeriksaan FNAB 

adalah sebagai berikut : 

 Nilai Prediksi Negatif =  
�

��
 x 100% = 70% 

artinya kemungkinannya mencapai 70% bahwa orang 

dengan hasil tes negatif menggunakan pemeriksaan FNAB 

akan benar-benar tidak memiliki kondisi yang diuji. 

Hasil uji akurasi diagnosa dari pemeriksaan FNAB adalah 

sebagai berikut : 

 Akurasi Diagnosa = 
��

��
 x 100% = 83,7% 
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Tingkat akurasi penggunaan pemeriksaan FNAB dalam 

memprediksikan hasil diagnosa sitologi pada pasien tumor 

kulit tersebut benar sesuai dengan kondisi pasien yang 

sebenarnya mencapai 83,7%. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN  

 

6.1. Kasus Tumor Kulit 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Instalasi 

Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 

2008 – Desember 2010 dari data rekam medis didapatkan 179 kasus 

pasien tumor kulit yang dilakukan pemeriksaan dengan FNAB dan 193 

kasus pasien tumor kulit yang dilakukan pemeriksaan histopatologi. Dari 

193 kasus tersebut didapatkan 150 kasus pasien tumor kulit yang 

dilakukan pemeriksaan histopatologi saja yaitu hasil operasi, dan 43 kasus 

pasien tumor kulit yang dilakukan pemeriksaan dengan FNAB yang 

dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi hasil operasi.   

Berdasarkan data rekam medis pasien FNAB yang dikumpulkan 

selama periode Januari 2008 – Desember 2010 di Instalasi Patologi 

Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang , dari 179 data didapatkan 

51 kasus tumor kulit jinak dan 128 kasus tumor kulit ganas. Hal ini sesuai 

dengan literatur yang menyatakan bahwa insiden penyakit tumor kulit 

ganas kini kian meningkat sehingga didapat kasus tumor kulit ganas yang 

lebih banyak dibandingkan degan kasus tumor kulit jinak (Robbins, 2007). 
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6.2. Deskripsi Karakteristik Penderita Tumor Kulit Yang FNAB (Fine 

Needle Aspiration Biopsy) 

  Berdasarkan data rekam medis FNAB  pasien tumor kulit yang 

ditemukan di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 

Malang diperoleh data bahwa penderita tumor kulit paling banyak berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 103 orang (57,54%). Berdasarkan literatur 

yang ada, dikatakan bahwa insiden terjadinya tumor kulit pada wanita 

hampir sama dengan laki-laki (Robbins, 2007).  

Untuk usia penderita tumor kulit berdasarkan data rekam medis 

FNAB pasien tumor kulit yang dikumpulkan di Instalasi Patologi Anatomi 

RSU Dr. Saiful Anwar Malang menunjukkan bahwa usia penderita tumor 

kulit berkisar antara 8 tahun (paling muda) sampai dengan usia 90 tahun 

(paling tua). Didapatkan juga mean sebesar  54,34  tahun dan median 

sebesar 58 tahun. Untuk usia penderita tumor kulit terbanyak berusia 

antara 61 tahun sampai dengan 70 tahun yaitu sebanyak 54 kasus 

(30,17%). Hal ini sesuai literatur yang menyatakan bahwa insiden 

terjadinya tumor kulit pada umumnya terjadi pada penderita usia lanjut 

dengan kisaran umur 60 tahun. (Robbins, 2007). 

Berdasarkan data rekam medis FNAB pasien tumor kulit yang 

ditemukan di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar Malang 

menunjukkan bahwa penderita tumor kulit yang berasal dari daerah 

Malang berjumlah 112 orang (62,57%), dan penderita tumor kulit lainnya 

berasal dari daerah luar Malang dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini 
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diduga karena Rumah Sakit Saiful Anwar terletak di kota Malang, 

sehingga penderita tumor kulit yang berdomisili di Malang lebih mudah 

memeriksakan dirinya tanpa memerlukan biaya yang lebih besar untuk 

transportasi. Selain itu, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang merupakan 

Rumah Sakit rujukan dari berbagai Rumah Sakit lain yang mungkin tidak 

mempunyai fasilitas yang memadai, sehinga pasien yang dicurigai 

menderita tumor kulit dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk 

melakukan diagnosa yang lebih akurat dan mendapatkan penanganan 

yang lebih tepat.  

6.3. Jenis Diagnosa Sitopatologi dan Histopatologi Penderita Tumor 

Kulit 

 Berdasarkan data rekam medis FNAB pasien tumor kulit yang 

dikumpulkan di Instalasi Patologi Anantomi RSU Dr. Saiful Anwar Malang 

sejak awal Bulan Januari 2008 sampai dengan akhir bulan Desember 

2010, didapatkan pasien penderita tumor kulit jinak sebanyak 51 kasus 

dan tumor  ganas sebanyak 128 kasus. Kasus tumor kulit jinak terbanyak 

adalah Nevus Pigmentosus yaitu 31 kasus (60,78%), sedangkan kasus 

tumor kulit ganas terbanyak adalah Basal Cell Carcinoma yaitu 56 kasus 

(43,75%).  

  Pada data rekam medis histopatologi hasil operasi pasien tumor 

kulit yang dikumpulkan di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang sejak awal Bulan Januari 2008 – akhir Bulan Desember 2010, 

didapatkan pasien penderita tumor kulit jinak sebanyak 104 kasus dan 
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tumor kulit  ganas sebanyak 89 kasus. Kasus tumor kulit jinak terbanyak 

adalah Nevus Pigmentosus yaitu 25 kasus (24,04%) sedangkan kasus 

tumor kulit ganas terbanyak adalah Basal Cell Carcinoma yaitu 54 kasus 

(60,67%). Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa Basal 

Cell Carcinoma merupakan salah satu bentuk tersering kanker kulit 

dimana sering muncul pada usia berkisar 60 tahun. (Kun Sriwibowo, 

2005). 

6.4. Hasil Uji Sensitivitas, Spesifitas, Nilai Prediksi Positif, Nilai 

Prediksi Negatif dan Akurasi 

Dari data-data hasil pemeriksaan FNAB dan histopatologi penderita 

yang didiagnosis sebagai tumor kulit di Instalasi Patologi Anatomi RSU Dr. 

Saiful Anwar Malang periode Januari 2008 – Desember 2010, didapatkan 

43 kasus yang dilakukan pemeriksaan FNAB dan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan histopatologi. Dari 43 kasus tersebut kemudian dilakukan 

tabulasi silang antara FNAB (positif atau negatif) dengan histopatologi 

(positif atau negatif), untuk mengetahui tingkat akurasi hasil pemeriksaan 

FNAB. 

Dari ke-43 kasus tersebut didapatkan true positif sebanyak 29 

kasus (67,44%), true negatif sebanyak 7 kasus (16,27%) dan false 

negative sebanyak 4 kasus (9,30%), serta  didapatkan 3 kasus false 

positif (6,97%). Setelah dilakukan pengujian sensitivitas dan spesifitas, 

didapatkan hasil sensitivitas 90,62%, spesifitas 63,63%, nilai prediksi 

positif 87,9%, nilai prediksi negatif 70% dan akurasi 83,7%.  
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Nilai Prediksi Positif yang menunjukkan probabilitas seseorang 

menderita penyakit bila uji diagnostiknya positif adalah sebesar 87,9%. 

Berdasarkan beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat diagnosa 

positif-semu (false positive) berada pada tingkat yang rendah, sekitar 1-

3% dari total jumlah keganasan. Pada beberapa pusat dimana frekuensi 

praktek tinggi, tingkat diagnosa positif-semu (false positive) hampir 

mendekati angka kosong dan laporan sitologi dapat digunakan sebagai 

dasar operasi (Orell,2006). Penyebab dari diagnosa positif semu (false 

positif) pada FNAB adalah kesalahan interpretasi dimana sel jinak 

diinterpretasikan sebagai sel ganas, hal ini bisa disebabkan karena data 

klinis yang kurang  (Orell, 2012) 

Sedangkan Nilai Prediksi Negatif yang menunjukkan probabilitas 

seseorang tidak menderita penyakit bila hasil uji diagnostiknya negatif 

pada penelitian ini adalah sebesar 70%. Beberapa literatur menyebutkan 

bahwa tingkat diagnosa negatif semu (false negative) cukup tinggi untuk 

beberapa seri.(Orell, 2006).  

Pada Penelitian ini didapatkan nilai sensitivitas 90,62% dengan nilai 

prediksi positif 87,9% yang berarti apabila diagnosa FNAB seorang pasien 

adalah tumor ganas maka pasien tersebut belum bisa dipastikan secara 

benar menderita tumor kulit ganas. Sehingga dibutuhkan pemeriksaan 

lebih lanjut yaitu pemeriksaan histopatologinya sebagai standar baku 

emas dalam menegakkan diagnosa tersebut secara pasti. Meskipun 

demikian ahli bedah perlu memperhatikan bahwa masih ada kemungkinan 
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terjadinya hasil positif semu pada pemeriksaan FNAB, sehingga pada 

kasus-kasus tertentu yang tidak sesuai antara diagnosa FNAB dengan 

keadaan klinis pasien masih perlu dilakukan pemeriksaan histopatologi 

untuk mendapatkan diagnosa yang pasti. (Orell, 2012). 

Dari penelitian ini didapatkan nilai spesifitas 63,63% dengan nilai 

prediksi negatif 70%, yang berarti apabila diagnosa FNAB seseorang 

pasien adalah tumor kulit jinak maka kemungkinan pasien tersebut benar 

menderita tumor kulit jinak. Nilai sensitivitas dan spesifisitas FNAB akan 

lebih tinggi bila dilakukan oleh dokter ahli patologi yang telah 

berpengalaman dalam tehnik pengambilan FNAB dan sekaligus 

berpengalaman dalam melakukan interpretasi sitopatologi hasil aspirasi 

tumor kulit. (Norahmawati, 2012) 

Dari hasil pengukuran terhadap tingkat akurasi yang merupakan 

nilai yang menunjukkan ketepatan hasil pemeriksaan FNAB dalam 

mendiagnosa penderita tumor kulit didapatkan akurasi sebesar 83,7%, 

dimana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lori K. E. 

Rodrigues, pada tahun 2000  didapatkan tingkat akurasi FNAB tumor kulit 

yang tinggi dengan nilai sensivititas berkisar antara 86%-100% dan nilai 

spesifitas sebesar 96%-100%. Sedangkan nilai false positive dan false 

negative hanya sebesar 8% dan 2%. 

Keakurasian diagnosa keganasan dapat mendekati 100%, tetapi 

seiring berjalannya waktu, semakin banyak pihak menyadari bahwa 

diagnosa negatif semu (false negative) masih tetap ada. Bahkan di tangan 



 
 

 

56 
 

sitopatologis berpengalaman, sampai 10% kanker, tidak termasuk tipe 

yang samar (tidak jelas), tidak bisa didiagnosa oleh FNAB (Orell,2006).  

  Selain itu, diagnosa FNAB bukan sebagai pengganti diagnosa 

histopatologi yang masih merupakan diagnosa pasti (gold standart) untuk 

tumor kulit. Sehingga, jika ada pasien dicurigai menderita tumor kulit yang 

berada di daerah terpencil maka dianjurkan tetap merujuknya ke rumah 

sakit untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi walaupun telah dilakukan 

pemeriksaan FNAB, karena pemeriksaan histopatologi merupakan 

diagnosa yang paling baik untuk mendiagnosa tumor kulit. Sedangkan 

FNAB merupakan diagnosa awal pre operative sebelum pemeriksaan 

histopatologi sehingga bila pemeriksaan FNAB tersebut dilanjutkan 

dengan pemeriksaan histopatologi maka baru akan memberikan kepastian 

diagnosa yang diperlukan untuk menetapkan terapi bagi penderita. Untuk 

meningkatkan akurasi diagnosa FNAB diperlukan pengalaman  dan 

kerjasama yang erat dari orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti dari 

ahli bedah, dan patolog sebagai suatu tim dalam menegakkan diagnosa 

dan melakukan penatalaksanaan penderita tumor kulit  agar dapat 

memperoleh hasil yang optimal dan akurat. ( Parajuli and Lakhey, 2012 ). 

  Kendala yang terjadi dalam penelitian ini adalah beberapa rekam 

medis kurang lengkap dalam mencantumkan hasil diagnosisnya. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Instalasi 

Patologi Anatomi RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 2008 – 

Desember 2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Akurasi diagnosa FNAB pada penderita yang didiagnosis tumor kulit 

adalah sebesar 83,7%. 

2. Tumor kulit terbanyak adalah tumor kulit ganas dengan jumlah 

penderita terbanyak berjenis kelamin perempuan dengan rentang 

usia antara 61 hingga 70 tahun yang berasal dari daerah Malang 

dengan jenis diagnosa sitopalogi untuk tumor kulit jinak terbanyak 

adalah Nevus Pigmentosus dan tumor kulit ganas terbanyak adalah 

Basal Cell Carcinoma sedangan jenis diagnosa histopatologi tumor 

kulit jinak terbanyak adalah Nevus Pigmentosus dan tumor kulit 

ganas terbanyak adalah Basal Cell Carcinoma. 

3. Spesifitas pemeriksaan FNAB dari penderita yang didiagnosis tumor 

kulit adalah sebesar 63,63%, dan sensitivitas pemeriksaan FNAB 

adalah sebesar 90,62%.  

4. Nilai Prediksi Positif pemeriksaan FNAB dari penderita yang 

didiagnosis tumor kulit adalah sebesar 87,9% dan Nilai Prediksi 

Negatif pemeriksaan FNAB adalah sebesar 70%. 
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7.2 SARAN  

1. Karena dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan FNAB ternyata 

diperoleh tingkat akurasi yang cukup tinggi, maka teknik ini dapat 

dipakai sebagai salah satu sarana penunjang dalam pemeriksaan 

diagnostik terhadap tumor kulit yang cukup akurat. Oleh karena itu, 

hendaknya pemeriksaan dengan menggunakan FNAB ini 

dikembangkan dengan lebih baik di berbagai kalangan baik dokter 

umum/spesialis agar dapat menunjang diagnosa histopatologi 

sebagai diagnosa operatif. Akan tetapi, pada tumor ganas yang 

terdiagnosa jinak maupun ganas pada FNAB sebaiknya tetap 

dilanjutkan pemeriksaan histopatologi.  

2.  Kewaspadaan masyarakat terhadap tumor kulit perlu ditingkatkan 

terutama pada usia - usia rawan yakni antara usia 50-70 tahun. 

3.   Pemeriksaan dan penanganan harus segera dilakukan bila dicurigai 

adanya tumor kulit. Hal ini untuk mencegah penyakit yang 

bermetastasis. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melengkapi dan 

menyempurnakan hasil penelitian ini,  

  



 
 

 

59 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Graham-Brown R, Burns BT. Dermatologi. Edisi 8. Jakarta: Erlangga, 2005. h. 

55-65. 

Harahap M. Anatomi dan fungsi kulit. Dalam: Harahap M, Ed. Ilmu penyakit kulit. 

Jakarta: Hopokrates, 2000. h. 1-3. 

Junquiera LC, Carneiro J, Kelley RO. Skin. In: Koogan G, Editor. Basic Histology. 

8th ed. Conecticut: Appleton & Lange, 1995. p.346-358. 

Koss LG. 2006. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases, 5th Ed., 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, p.1149-1172 

Kun Sriwibowo. 2005. Akurasi Biopsi Jarum Halus Sebagai Sarana Dalam 

Menegakkan Diagnosa Neoplasma Ganas. Tugas Akhir. Tidak 

diterbitkan, fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. 

Leeson CR, Leeson TS, Paparo AA. Buku Ajar Histologi. Edisi 5. Jakarta: EGC, 

1996. h.306-326. 

Linsk JA, Franzen S. 1986. Fine needle aspiration for the clinician, J.B. 

LippincottCo, Phildelphia. 

Lusida, L.F. dkk. 1979.: Frekuensi relatif tumor ganas di berbagai sentra Patologi 

di Indonesia. Kumpulan Naskah Seminar Kanker Nasional Pertama, 

Jakarta. 

Manuaba, J.B.G. 1980.: Kanker Masalah Kita, Kumpulan Naskah Seminar Kanker 

Nasional II, Jakarta. 

Mc Graw-Hill Book Company . 1987.: Dermatology in General Medicine; 3rd ed. 

New York, p.759-765  



 
 

 

60 
 

Moore Francis D. 2003. In: Arthur T. Skarin (Ed), Atlas of Diagnostic Oncology. 

3rd Ed., Mosby Elsevier, Philadelphia, p. 282-284.  

Norahmawati E. 2012. The Accuracy of Fine Needle Aspiration Biopsy For Bone 

Tumors in Saiful Anwar Hospital Malang. Makalah disajikan dalam 

Kongres Nasional XVII Ikatan Ahli  Patologi Indonesia, Makassar. 

Orell RS, Sterett FG, Whitaker Darrel. 2005. Fine Needle Aspiration Cytology, 4th 

Ed., Elsevier, Philadelphia, p. 125-158 

Orell RS, Sterett FG, Whitaker Darrel. 2012. Fine Needle Aspiration Cytology, 5th 

Ed., Elsevier, Philadelphia, p. 119-149. 

Parajuli S, Lakhey M. 2012. Efficacy of Fine Needle Aspiration Cytology in 

Diagnosing Tumors. Journal of Pathology of Nepal (2012) Vol. 2, 305 – 

308. 

Robbins SL, Kumar V, Cotran RS. 2007. Buku Ajar Patologi, 7th Ed., Elsevier Inc., 

New York, USA, hal. 811-824 

Rosai, Juan. 1996. Ackerman Surgical Pathology. 8th Ed., Mosby, New York, p. 

493-549. 

Sampepajung, Daniel. 2008. Thyroid Cancer: The Diagnose and The 

Management. (Online). 

(http://med.unhas.ac.id/jurnal/phocadownload/jurnal2008 

Vol2/TPKanker%20Tiroid%20Diagnosis%20Danial20%Sampepayungkor

eksi.pdf , diakses 9 Desember 2011)  

Sarwono, I. 1993. Biopsi Aspirasi Jarum Halus Sebagai Tindakan Biopsi 

Alternatif Pada Penyakit Neoplastik. Diagnostik Patologik Anatomi, hal. 

44-49. 



 
 

 

61 
 

Saunders, W.B. 1976. Observation on the treatment of skin Cancer; in Adrade, 

Rafeal et al’s: Cancer of the skin, p.3-4. 

 Springer – Verlag . 1991.:Dermatology; 3rd ed. Berlin p.1005  

Sudarto Pringgoutomo. 1980.  : Kanker Kulit di Indonesia, Kumpulan Naskah 

Seminar Kanker Nasional II , Jakarta. 

Tambunan GW. 1990. Teknik Biopsi Aspirasi. Penuntun Biopsi Aspirasi Jarum 

Halus. Aspek  Klinik dan Sitologi Neoplasma, Percetakan Hipokrates 1990, 

Jakarta. 

W.B Saunders Company. 1990.: Andrew’s Disease of the Skin; 8th ed., 

Philadelphia p.787-789 

  



 
 

 

62 
 

 
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 
 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 Nama   : Rizka Rachmasaridewi Cholis 

 NIM   : 0910713004 

 Program Studi  : Program Studi Kedokteran Umum 

  Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, 

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini 

benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan 

atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. 

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tugas Akhir ini hasil 

jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

 

 

       Malang, 26 Februari 2013 

Yang membuat pernyataan, 

        

 
 

Rizka Rachmasaridewi Cholis 
                 NIM. 0910713034 
 
 

 
 

 


