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KATA PENGANTAR 

 
Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tercurah kepada 

junjungan kita, nabi Muhammad SAW. 
Pendidikan dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer. Dalam menjalankan pembelajaran klinik di 
rumah sakit pendidikan, dokter muda dapat mengembangkan pengalaman belajar klinik secara nyata sesuai 
kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dokter, yaitu berdasar Standar Pendidikan Profesi 
Dokter dan Standar Kompetensi Dokter dan ketersediaan kasus di RS.  

Buku Penuntun Belajar ini disusun dengan maksud untuk membimbing mahasiswa Program 
Pendidikan Profesi untuk mencapai kompetensi di bidang Ilmu Penyakit Dalam. Dengan menjalani stase di 
bidang ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan berbagai pemeriksaan 
penunjang yang sesuai sehingga mampu menegakkan diagnosis dan melakukan penatalaksanaan termasuk 
menuliskan resep dan melakukan edukasi. Sebelum menjalani stase, mahasiswa  terlebih dahulu selalu 
mempersiapkan pengetahuan dan ketrampilan klinis, seperti yang terdapat dalam Daftar Pertanyaan dan 
Daftar Ketrampilan Klinis, sehingga Tujuan Pembelajaran Klinik dapat tercapai.  
 Kami menyadari bahwa Buku Penuntun Belajar ini belum sempurna, untuk itu saran perbaikan sangat 
kami harapkan dari semua pihak.  Akhirnya kami senantiasa berharap Semoga Allah SWT meridhai dan Buku 
Penuntun ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan kami. 
 

       

 

       Yogyakarta, Januari 2016 

                    
Penyusun 



 

 
BAB I 

 
MERAIH SUKSES DALAM PENDIDIKAN KLINIK 

ILMU PENYAKIT DALAM (IPD) 
 

Bismillahirrohmanirrohim 

 
 
BAGAIMANA SIKAP DOKTER MUDA DI BAGIAN IPD 
 
TEPAT WAKTU 
Sebagian besar bangsal memulai aktivitas visite mulai jam 7 – 8 pagi. Jika ingin belajar lebih banyak tentang 
pasien, minimal waktu untuk pemeriksaan adalah 10 menit per pasien. Waktu 10 menit ini digunakan untuk 
melihat apa yang terjadi sepanjang malam sebelumnya.  
Kadang kala, kita mengalami kesulitan untuk tepat waktu, pastikan kejadian ini hanya kadang kala dan sangat 
jarang terjadi. Jika anda baru pertama menjalani rotasi di bangsal tersebut, datanglah 15 menit lebih awal 
untuk orientasi pasien dan petugas kesehatan yang ada di bangsal. Jika saat pagi hari, data vital sign belum 
ada, maka anda harus melakukan pengukuran vital sign sendiri dan melihat status pasien untuk memeriksa 
perkembangan data pasien.  
 
BERPAKAIAN SECARA PROFESIONAL 
 
Berpakaianlah secara professional, walaupun saat di bangsal atau ruangan tertentu anda harus menggunakan 
pakaian khusus. 
 
BERLAKULAH SEBAGAI PRIBADI YANG MENYENANGKAN 
 
Pendidikan profesi dokter seringkali menimbulkan stress, sulit dan melelahkan. Menjalani pendidikan dengan 
sikap baik, tenang dan penuh sopan santun akan memberikan pengalaman klinis yang mengesankan. Selalulah 
tersenyum kepada semua orang, karena senyum pun merupakan ibadah. Ingatlah nama orang yang ada 
disekitar anda. 
Jika anda merasa tidak setuju atau tidak tahu tentang diagnosis atau terapi pasien, jangan coba melawan 
secara frontal. Lebih baik berkata “Mohon maaf, saya sedikit kurang memahami hal tersebut, dapatkah 
diterangkan lebih jelas tentang …………………..” 
Tunjukkanlah sikap baik dan penuh empati pada pasien. Jangan terlibat pembicaraan yang menyakiti hati 
pasien. 
 
 
MENGETAHUI HIRARKI 
 
Peraturan yang berlaku di tiap rumah sakit secara umum sama, namun peraturan khusus kadang didapatkan di 
beberapa rumah sakit. Demikian juga dengan aturan yang mungkin berlaku dari satu bagian ke bagian yang 
lain atau dari satu regu ke regu yang lain. Secara prinsip, ketahuilah posisi anda. Jika anda bertanya secara 
medis, tunjukkanlah respek anda kepada senior anda. Adalah hal yang baik bila anda membuat senior anda 
tampak baik saat visite. Pastikan juga bahwa senior anda mengetahui perkembangan terbaru pasien yang anda 
rawat. 
 
SAPALAH PASIEN DAN PETUGAS KESEHATAN DENGAN PENUH RESPEK 
 
Pasien dan petugas kesehatan merupakan mitra kita dalam belajar sehingga membina hubungan yang baik 
dengan pasien dan petugas kesehatan menjadi hal yang harus kita lakukan. 



Bersikap santun, berusaha untuk selalu tersenyum kepada pasien anda (apapun kondisi dan masalah yang 
anda hadapi), berusaha menghafal nama pasien dan menyapa mereka dengan nama mereka. Berikan empati 
kepada setiap pasien dan keluarganya 
Hargai hak-hak pasien, seperti kerahasiaan, hak otonomi mereka (misal untuk menerima atau menolak suatu 
terapi/tindakan). Jangan membicarakan masalah-masalah pasien di lorong rumah sakit atau kafe misalnya. 
Jangan mendiskusikan masalah pasien di depan orang lain tanpa seijin pasien. 
 
 
BERPERILAKU SECARA PROFESIONAL 
 
Yakinkan diri anda, bahwa anda adalah seorang sarjana kedokteran dan pastikan bahwa anda akan bersikap 
dan berpenampilan sebagai seorang sarjana kedokteran. 
Anda harus menguasai teori yang berhubungan dengan masalah klinik yang anda hadapi. Review ulang teori-
teori tersebut dengan bertolak dari masalah klinik riil akan lebih mengesankan dibandingkan dengan belajar 
teori saja seperti yang pernah anda alami dalam tahap pendidikan sarjana. Lihat kasus, baca teori kemudian 
kembali ke pasien, merupakan langkah yang harus selalu dilakukan. 
 
 
MANDIRI & BERTANGGUNG JAWAB 
 
Kelola waktu dengan baik. Di poliklinik dan bangsal, misalnya anda harus memeriksa pasien secara mandiri 
(bedside learning=follow up) sebelum supervisor memeriksa pasien sehingga anda dapat mencocokkan 
temuan anda dengan hasil kunjungan supervisor (visite). Waktu-waktu luang harus anda gunakan dengan 
sebaik-baiknya karena sebenarnya waktu yang tersedia lebih sedikit daripada hal yang harus anda kerjakan. 
 
MENCATAT & MENDATA 
 
Temukan cara yang efektif untuk mengelola data pasien anda. Membuat rekam medis khusus dokter muda 
adalah cara efektif untuk mempraktekkan langkah manajemen pasien. Catatan kecil atau resume berupa kartu 
indeks berdasarkan kasus mungkin akan sangat membantu.  
Catat kasus yang anda anggap penting. Catatan ini akan sangat berguna untuk tahap pembelajaran anda.  
 
MENJADI LONG LIFE LEARNER 
 
Anda harus siap untuk menjadi pembelajar seumur hidup (long life learner). Perbaharui terus ilmu anda 
dengan mengikuti perkembangan teori dan dinamika penelitian di bidang kedokteran dengan mengakses 
artikel-artikel EBM yang relevan. Teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat. Gunakanlah kemajuan 
teknologi ini untuk selalu uptodate pengetahuan anda. 
 
JAGALAH MOTIVASI 
 
Jagalah motivasi anda. Siaplah untuk mengerjakan tugas atau prosedur yang sulit, mendiskusikan topik yang 
anda pilih setidaknya 20 menit, siap untuk mendapat pasien tambahan, siaplah untuk tinggal lebih lama di 
Rumah Sakit jika diperlukan, siaplah untuk mencari informasi ilmiah yang diperlukan untuk mengelola pasien 
atau yang diperlukan pasien. Semua itu menunjukkan keingintahuan dan antusiasme anda. 

 
 
 



 

BAB II 
PROSES PENDIDIKAN PROFESI 

DI BAGIAN ILMU PENYAKIT DALAM 
 
1. Tujuan Pendidikan Profesi Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam 

 
Tujuan pendidikan profesi di Bagian Ilmu Penyakit Dalam (IPD) adalah : 

 Mahasiswa mampu menegakkan diagnosis dan melakukan tatalaksana sesuai jenis kasus. Penegakan 
diagnosis berdasar anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang sesuai. 
Tatalaksana kasus meliputi pemilihan obat serta penulisan resep, edukasi dan atau tindakan terapi. 
Tujuan pendidikan tersebut diperinci menjadi kompetensi Bagian, seperti berikut ini. 

 
NO KOMPETENSI AREA KOMPETENSI METODE PEMBELAJARAN METODE ASESMEN 

1 2 3 4 5 6 7 BST TK FU PK RK MiniCex DOPS Long 
Case 

MCQ 

1.  Melaksanakan 
kegiatan testruktur 
sesuai 
panduan/standar 

v v v v    v v v v v v  v v 

2.  Melakukan 
Anamnesis (M) 

v v v  v v  v  v   v v v  

3.  Melakukan 
pemeriksaan fisik (M) 

v v v  v v  v  v   v v v  

4.  Melakukan 
pemasangan infuse 
(M) 

v v v  v v  v v v   v v   

5.  Melakukan EKG (M) v v   v v v v v v    v  v 

6.  Melakukan 
pemasangan NGT (M) 

v v   v v v v v v   v v  v 

7.  Melakukan 
pemasangan kateter 
(M) 

v v   v v v v v v    v   

8.  Melakukan 
pemeriksaan 
laboratorium 
rutin/sederhana : 
darah, urin, feces, 
gula darah (M) 

v v v  v v v v v v  v v v v  

9.  Melakukan 
pengelolaan kasus 
secara mandiri 
terhadap kasus 
sebagai berikut :  
a) Pulmonologi: 

Asma Bronkhiale, 
TB Paru, PPOK, 
bronkitis akut dan 
Pneumonia 

b) Kardiologi: 
Hipertensi 

c) Infeksi : Dengue, 
Malaria, Typhoid 
fever, HIV, 
infestasi cacing 

d) Gastroentero 
Hepatologi: 
Hepatitis A dan B, 
Gastroenteritis, 

v v v v v v v v v v v v v v v v 



Dispepsia, 
Gastritis, GERD, 
IBS,  Keracunan 

e) Endokrinologi: 
DM dan Thyroid 
disease 
(Hipertiroid dan 
Hipotiroid), 
obesitas, 
dislipidemi, 
malnutrisi 

f) Nefrologi : ISK  
g) Hematologi: 

Anemia defisiensi 
besi 

 

 
Keterangan :  
M  : kompetensi yang harus dicapai sehingga DM bisa melakukan  secara mandiri  
L  : kompetensi yang cukup dipenuhi dengan cara DM pernah melihat, sehingga bias menjelaskan secara 
detil kompetensi tersebut. 
Metode Pembelajaran 
BST  : bed side teaching 
TK : tutorial klinik 
PK : presentasi kasus 
RK : refleksi kasus 
Metode asesment 
MiniCex   : mini clinical examination 
DOPS  : direct observational procedure 
Long case : long case examination (=objective multiple long case examination) 
MCQ  : multiple choice question (=CBT (computerized based test)) 
 
 
2. Metode Pembelajaran dan Penilaian  
 
Berbagai kompetensi tersebut dicapai oleh DM dengan cara melaksanakan metode pembelajaran yang telah 
ditentukan dan akan dinilai melalui asesmen sesuai dengan Tabel di atas. Rincian kegiatan, kompetensi serta 
teknis pelaksanaan kegiatan proses dan penilaian dijelaskan dalam Tabel berikut ini. Sedangkan penjelasan 
bagaimana prosedur pelaksanaan masing-masing kegiatan dapat dibaca di Buku Panduan Umum Pendidikan 
Profesi Dokter FKIK UMY. 
 
Tabel 1. Daftar Kegiatan di Stase Ilmu Penyakit Dalam 
 

No Kegiatan Kompetensi/Skill 
Frekuensi/ 
Jumlah 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pembelajaran 

1.  Bimbingan (atau 
penugasan) 

Knowledge/pengetahuan dengan 
topic: 
1. Asma bronkial 
2. Bronkopneumonia 
3. TB Paru 
4. Bronkitis akut 
5. Hipertensi esensial 
6. Gastritis 
7. Gastroenteritis 
8. GERD 
9. Demam tifoid 

Sesuai jumlah topic  Mg 1-2 



10. Infestasi cacing 
11. ISK 
12. DM tipe 1 dan 2 
13. Obesitas 
14. Dislipidemia 
15. Hiperurisemia 
16. Defisiensi nutrisi 
17. Anemia defisiensi besi 
18. Malaria  
19. Tetanus 
20. Dengue 
21. HIV 
 

2.  BST contoh  Anamnesis dan pemeriksaan fisik 
 

Minimal 2 kasus Mg 1 

3.  BST observasi 
(dokter 
pembimbing 
mengobservasi 
mahasiswa) 
 
 

Anamnesis dan pemeriksaan fisik 
sesuai kasus yang ada pada 
kompetensi 
 

Minimal 4 
kali/mahasiswa  
 
Observer/peserta 
minimal 8 kali 

Mg 2-7 

4.  Tutorial klinik Clinical reasoning, EBM 2 kasus/ orang/ stase 
(sesuai kasus yang 
ditemukan dan 
kompetensi) 
 
Observer/peserta 
minimal 4 kali 
 

Mg 2-7 

5.  Presentasi kasus Clinical reasoning, EBM, 
menyusun laporan kasus, 
mempresentasikan kasus,  

1 kasus/orang/ stase 
(sesuai kasus yang 
ditemukan dan 
kompetensi) 
 
Observer/peserta 
minimal 2 kali 
 

Mg 5-8 

6.  Refleksi kasus Clinical reasoning, EBM 1 kasus/orang/ 
minggu (sesuai kasus 
yang ditemukan dan 
kompetensi, kasus tidak 
boleh sama) 
 

Mg 1-8 

Penilaian 

7.  Mini clinical 
examination 
(miniCex) 

1. Anamnesis,  
2. Pemeriksaan fisik 
3. Usulan pemeriksan 

penunjang 
4. Terapi dan penulisan resep 
 

2 kali/orang 
 
 

Mg 6 - 8 

8.  Direct 
observational 
procedural 
structure (DOPS)  

1. Anamnesis 
2. Pemeriksaan fisik 
3. Pemasangan infus 
4. EKG 
5. Pemasangan NGT 

Minimal 10 skill dari 
daftar yang ada 

Mg 1 - 8 



6. Pemasangan kateter 
7. Laboratorium sederhana: 

darah rutin, urin rutin dan 
feses rutin, gula darah 

 

8.  Long case 
examination 
(ujian akhir) 

Semua kompetensi bisa dinilai. 1-2 
kasus/mahasiswa/stase, 
dilaksanakan pada akhir 
stase. 
 

Mg 9-10 

9.  Multiple Choice 
Question (CBT) 
 

Knowledge  Nilai minimal 65, nilai 
yang digunakan adalah 
nilai pertama lulus. 
 

Mg 8 

10.  Attitude sehari-
hari 
 

Professional behaviour Dinilai pada akhir stase. Mg 10 

11.  Rekapitulasi nilai 
akhir 

Semua kegiatan proses dan 
penilaian 

Dilaksanakan setelah 
semua kegiatan proses 
pembelajaran dan 
penilaian selesai, 
Dokter muda lulus, 
apabila nilai akhir  > 65 
(atau B) 
 

Mg 10 

 
 
3. Pelaksanaan Pendidikan Profesi,  
 
Semua kegiatan tersebut akan ditempuh selama 10 minggu dengan jadwal seperti terlihat pada Tabel di atas. 
Kegiatan bimbingan lebih diutamakan untuk mengingatkan kembali materi-materi yang sudah pernah diterima 
DM saat mereka menjalani pendidikan tahap Sarjana. Sedangkan kegiatan BST dan seterusnya, yang 
mengikutsertakan pasien pada setting sebenarnya, merupakan kegiatan pendidikan profesi yang baru pertama 
kali dijalani oleh seorang DM.  
 
Kompetensi di Bagian IPD diperoleh melalui kegiatan di Bangsal dan Poliklinik. Kasus yang menjadi kompetensi 
dokter umum banyak ditemukan di Bangsal maupun Poliklinik dan Unit Gawat Darurat. Kegiatan 
penatalaksanaan pasien di bangsal dan unit gawat darurat memerlukan pengetahuan yang cukup baik 
sehingga DM diharapkan selalu membaca teori sebelum menangani pasien. Hal ini mengingat pasien di 
bangsal maupun unit gawat darurat merupakan pasien yang terbanyak di rumah sakit, sehingga membutuhkan 
penanganan yang baik. Kegiatan di poliklinik berlangsung cepat dan pasien sebaiknya diusahakan tidak 
menunggu terlalu lama untuk diperiksa oleh DM sampai memperoleh terapi atau resep. Oleh karena itu DM 
harus lebih siap untuk memperhatikan, memahami dan terlibat aktif pada semua kegiatan dan kejadian di 
Poliklinik.  
 
Proses pendidikan profesi Bagian IPD dilaksanakan di 8 RS yang menjadi wahana pendidikan FKIK UMY dengan 
dokter pendidik klinik masing-masing RS dua sampai dengan empat  orang, seperti tampak pada Tabel berikut. 
Kegiatan selama 10 minggu dilaksanakan di masing-masing RS tersebut sampai selesai, tidak ada kegiatan stase 
perifer ke RS jejaring. 
 
Tabel. Daftar RS dan Dokter Pendidik Klinik Bagian IPD FKIK UMY 
 

No Nama RS Nama Dokter Pendidik Klinik 

1.  RSU Kota Jogjakarta Dr. Endang Widiastuti, SpPD 
Dr. V. Noegroho, SpPD 
Dr. Zulrifqi, SpPD 



2.  RSUD Panembahan Senopati, Bantul Dr. Waisul Choroni T, SpPD 
Dr. Agus Yuha Ahmadu, SpPD 
Dr. Warih Tjahyono, SpPD  

3.  RSUD Saras Husada, Purworejo Dr. Danang, SpPD 
Dr. Chusni Mubarak, SpPD, MSc 

4.  RSUD Magelang Dr. Tri Maria A, SpPD 
Dr. Suharjono, SpPD 
Dr. Wartato, SpPD 

5.  RSUD Salatiga Dr. Kuadiharto, SpPD 
Dr. Agus Suprapto, SpPD 
Dr. Rastri Mahardika, SpPD 

6.  RSUD KRT Setjonegoro, Wonosobo Dr. Suprapto, SpPD 
Dr. Arlyn Yuanita, SpPD, MKes 
Dr. Widhie Prasidha S, SpPD 

7.  RSUD Temanggung Dr. Budi Rahardjo S, SpPD 
Dr. Djoko Agung Priambodo, SpPD 

8.  RSU PKU Muhammadiyah, Yogyakarta Dr. M. Iqbal, SpPD 
Dr. Niarna Lusi, SpPD 
Dr. M. Wibowo, SpPD 
Dr. Agus Widiyatmoko, SpPD, Msc 
Dr. Dita Ria Selvyana, SpPD, MSc 
Dr. Fitria Nurul, SpPD, MSc 

   

 
 



 

BAB III 
 

PRINSIP PENEGAKAN DIAGNOSIS 
PENYAKIT PENYAKIT DALAM 

 
Pemeriksaan pada bagian Ilmu Penyakit dalam terdiri atas anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 
penunjang. Pada proses penegakan diagnosis penyakit, anamnesis seringkali dilakukan sebelum, bersamaan 
atau setelah melakukan pemeriksaan fisik agar dapat saling melengkapi data. 
  
ANAMNESIS 
 
Anamnesis suatu penyakit harus mencakup semua fakta medis yang penting dalam kehidupan pasien. Pasien 
harus memiliki kesempatan untuk menceritakan riwayat penyakitnya tanpa intervensi yang berlebihan dan 
mendapat empati dari dokter. Secara umum, pasien yang merasa nyaman akan memberikan informasi yang 
lengkap. 
 
Anamnesis meliputi: 
 
1. Mengidentifikasi data pasien: Nama Pasien, umur, ras atau suku, jenis kelamin, alamat.  
2. Keluhan utama: Alasan yang diberikan oleh pasien untuk mencari perawatan medis dan durasi gejala.  
3. Riwayat penyakit sekarang (RPS): Jelaskan perjalanan penyakit pasien, termasuk ketika mulai, karakter 

gejala, lokasi dimana gejala mulai, faktor memperparah atau mengurangi; positif dan negatif. Jelaskan 
penyakit masa lalu atau operasi, dan tes diagnostik terakhir. 

4. Riwayat penyakit dahulu (RPD): penyakit masa lalu, operasi, rawat inap, masalah medis, riwayat diabetes, 
hipertensi, penyakit ulkus peptikum, asma, infark miokard, kanker.  

5. Pengobatan: Alergi: Penisilin, kodein? 
6. Riwayat Keluarga: masalah medis dalam keluarga, seperti asma, penyakit arteri koroner, gagal jantung, 

kanker, TBC.  
7. Riwayat Sosial Ekonomi: alkohol, merokok, riwayat penyalahgunaan obat, status pernikahan, status dan 

situasi kerja dan tingkat pendidikan. 
8. Review Sistem:  

a. Umum: penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, demam, menggigil, kelelahan, keringat 
malam.  

b. Kulit: Ruam, perubahan warna kulit.  
c. Kepala: Sakit kepala, pusing, massa, kejang.  
d. Mata: Visual perubahan, nyeri mata.  
e. Telinga: Tinnitus, vertigo, gangguan pendengaran.  
f. Hidung: Hidung berdarah, pilek, penyakit sinus.  
g. Mulut dan Tenggorokan: penyakit gigi, suara serak, nyeri tenggorokan.  
h. Pernapasan: Batuk, sesak napas, dahak (warna).  
i. Kardiovaskular: Nyeri dada, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea; dispnea saat aktivitas, 

klaudikasio, edema, penyakit katup.  
j. Gastrointestinal: Disfagia, sakit perut, mual, muntah, hematemesis, diare, sembelit, melena 

(kotoran berwarna hitam), hematochezia (darah merah per rektum).  
k. Genitourinari: Disuria, frekuensi, keraguan, hematuria, discharge.  
l. Endokrin: Poliuria, polidipsia, kulit atau rambut perubahan, intoleransi panas.  
m. Muskuloskeletal: Nyeri sendi atau bengkak, radang sendi, mialgia.  
n. Kulit dan Limfatik: Mudah memar, limfadenopati.  
o. Neuropsikiatri: Kelemahan, kejang, perubahan memori, depresi. 

 
 
 
 
 



DASAR PEMERIKSAAN FISIK 
 
Untuk memeriksa adanya kelainan dari sistem atau organ tubuh, pemeriksaan dilakukan melalui: 
1. Inspeksi 
2. Palpasi 
3. Perkusi 
4. Auskultasi 
5. Vital sign 
  
Inspeksi 
Inspeksi adalah pemeriksaan dengan melihat dan mengingat. Dengan melihat, kita memperoleh  
hasil pemeriksaan dalam beberapa hal, seperti: 

a) Kesan umum Pasien: apakah tampak sakit atau tidak, bagaimana cara berjalan, ekspresi wajah 
(khawatir, berdiri sakit, depresi) 

b) Warna: warna kulit, warna sklera mata. 
c) Bentuk: bentuk tubuh (kurus, atletis, gemuk) atau bagian tertentu dari tubuh (lengan, kaki) 
d) Ukuran: perbandingan antara bagian tubuh (misalnya: kepala, lengan, kaki), atau ukuran tubuh 

secara keseluruhan 
e) Gerakan: gerakan normal atau abnormal dari rongga dada saat bernapas 
f) Status gizi: kurang, cukup atau berlebih (obes) 

 
Ketika melakukan pemeriksaan fisik, dokter harus menempatkan dirinya di sisi kanan pasien kecuali dokter 
yang kidal. Cahaya yang tepat diperlukan selama pemeriksaan sehingga dapat dilakukan dengan baik. 
 
Palpasi 
Palpasi adalah pemeriksaan dengan menyentuh, menggunakan ujung jari untuk mendapatkan rasa 
propioseptic. Selama proses palpasi, daerah yang diperiksa harus bebas dari setiap gangguan. Dengan palpasi, 
pemeriksa dapat menilai: 
• Permukaan: halus / kasar, menonjol / datar, keras / lunak. 
• Denyut: denyut jantung pada dinding dada, denyut nadi arteri. 
• Kondisi organ tubuh: massa abnormal 
 
Untuk menentukan ukuran objek, telunjuk dan jempol jari yang digunakan untuk merasakan ukuran / massa, 
misalnya, ukuran tumor. 
Untuk menguji konsistensi, seluruh jari yang digunakan, misalnya pada palpasi perut 
Untuk mengukur denyut, gunakan 2 sampai 4 jari, misalnya pada pemeriksaan fremitus vokal. 
Untuk menemukan rasa sakit, diperlukan penekanan pada bagian yang diperiksa dengan ujung jari atau 
telapak tangan. Jika ada perubahan yang signifikan terhadap ekspresi wajah atau mendengar desah atau 
keluhan, kemungkinan rasa sakit ada. 
 
Perkusi 
Perkusi adalah pemeriksaan dengan mengetuk permukaan tubuh menggunakan jari. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi internal organ. Hal ini tergantung pada isi dari jaringan di bawah permukaan tubuh. Untuk 
mengungkapkan beberapa berbagai nada dibedakan sebagai 5 kualitas dasar: 
• redup: dihasilkan dari benda keras 
• pekak: suara perkusi hepar  
• sonor: perkusi paru normal 
• hypersonor: perkusi paru emphysematous  
• timpani: perkusi perut 
 
Auskultasi 
Auskultasi yang baik adalah dengan menggunakan stethoscope yang mutunya baik pula. Ada 2 fungsi utama 
stethoscope. Pertama, mengantarkan suara dari pasien dan membantu mengurangi suara dari luar. Kedua, 
secara selektif mengantarkan suara pada frekwensi tertentu. 
Stethoscope terdiri dari dua bagian telinga yang disambungkan dengan selang ke dada dan mempunyai bagian 
diaphragma dan bell. Bell dan diaphragma memperkuat suara dari berbagai frekwensi. Bell digunakan untuk 
mendengarkan low-pitched sound seperti mid-diastolic murmur pada mitral stenosis atau suara jantung ketiga 



pada payah jantung. Sebaliknya, filter diaphragma meniadakan low pithched sound dan memperjelas high 
pitched sound seperti suara pemeriksaan paru. 
 

 
Vital Signs 
 
Tanda-tanda vital meliputi pengukuran: suhu, laju pernafasan, denyut nadi, tekanan darah dan apabila 
diperlukan, saturasi oksigen darah. Angka-angka ini memberikan informasi penting (maka namanya "vital") 
tentang keadaan pasien. Secara khusus, vital sign berfungsi: 

1. Mengidentifikasi adanya masalah medis akut. 
2. Adalah suatu cara untuk cepat mengukur besarnya penyakit dan seberapa baik tubuh mengatasi stres 

fisiologis yang dihasilkan.  
3. Apakah ada penanda kondisi penyakit kronis (hipertensi misalnya didefinisikan sebagai tekanan darah 

tinggi yang kronis). 
 
Kebanyakan pasien akan diukur tanda vital mereka oleh perawat. Namun, nilai vital sign ini sangat penting 
sehingga Anda harus mengukur sendiri, terutama jika Anda akan menggunakan nilai vital sign sebagai dasar 
untuk keputusan medis.  
 

a) Observasi: Sebelum melakukan pemeriksaan vital sign, amati pasien secara keseluruhan, apakah 
pasien tampak cemas, sakit, marah?. 

b) Suhu: ini umumnya diperoleh dengan menggunakan sebuah termometer yang ditempatkan di aksila. 
Ukur suhu sambil memeriksa vital sign yang lain. Minimal pemeriksaan suhu adalah menempatkan 
termometer 5 menit di aksila. Suhu diukur dalam Celcius, dengan demam yang didefinisikan sebagai 
lebih besar dari 38,5 – 400 C atau sub febris 37,3 – 38,50 C. 

c) Frekuensi Pernapasan: frekuensi pernapasan dicatat sebagai napas per menit. Frekuensi nafas harus 
dihitung selama minimal 30 detik. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan mengamati naik turunnya 
dada pasien. Normal adalah antara 12 dan 20 kali per menit.  

d) Nadi: nadi dapat diukur di setiap tempat di mana ada arteri besar (misalnya karotis, femoralis, atau 
hanya dengan mendengarkan detak jantung), meskipun demikian umumnya dilakukan dengan 
meraba nadi radial. Tempatkan ujung telunjuk dan jari tengah pada bagian proksimal pergelangan 
tangan pasien pada sisi ibu jari. Normal antara 60 – 100 kali per menit. Yang perlu diperhatikan pada 
pengukuran nada adalah: 

i. Kuantitas atau frekuensi: Ukur frekuensi dari nadi (dicatat dalam denyut per menit). 
Menghitung selama 30 detik. 

ii. Regularitas: Apakah waktu antara nadi konstan? Dalam kondis normal, denyut jantung akan 
muncul reguler. Ritme yang tidak teratur terbagi menjadi tidak teratur tidak teratur (ireguler 
ireguler) contohnya atrial fibrilasi, dan teratur tidak teratur teratur (ireguler reguler) misal 
pada ventrikel ekstra sistole. 

iii. Volume (isi): Apakah volume nadi (yaitu perasaan subyektif isi nadi) normal? Hal ini 
mencerminkan perubahan stroke volume jantung. Dalam kondisi hipovolemia, misalnya, 
volume nadi relatif rendah atau lemah.  

e) Tekanan Darah: Tekanan darah (BP) diukur dengan menggunakan manometer merkuri, dengan 
pembacaan dilaporkan dalam milimeter air raksa (mm Hg). Ukuran manset BP akan mempengaruhi 
keakuratan pembacaan. Manset harus mencapai sekitar 80% keliling lingkar lengan sementara 
lebarnya harus mencakup sekitar 40%. Jika terlalu kecil, pembacaan akan lebih tinggi. Hal sebaliknya 
terjadi jika manset terlalu besar. Normal adalah antara 100/60 dan 140/90 mmHg. Hipertensi 
didefinisikan sebagai SBP lebih besar sama dengan 140 mmHg atau DBP lebih besar sama dengan 90 
mmHg.  

 
 
CUCI TANGAN 
 
Biasakan untuk selalu melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan fisik. Cuci tangan 
dengan menggunakan desinfektan seperti sabun, gliserol alkohol. Cuci tangan yang baik meliputi 7 langkah. Ke 
7 langkah tersebut adalah: 
 



1. Basahi kedua telapak anda dengan air mengalir, lalu berikan  sabun ke telapak usap dan gosok dengan 
lembut pada kedua telapak tangan. 

2. Gosok masing- masing pungung tangan secara bergantian. 
3. Jari jemari saling masuk untuk membersihkan sela-sela jari. 
4. Gosokan ujung jari (buku-buku)dengan mengatupkan jari tangan kanan terus gosokan ke telapak 

tangan kiri bergantian, 
5. Gosok dan putar ibu jari secara bergantian 
6. Gosokkan ujung kuku pada telapak tangan secara bergantian 
7. Terakhir, menggosok kedua pergelangan tangan dengan cara diputar dengan telapak tangan 

bergantian setelah itu bilas dengan menggunakan air bersih dan mengalir, lalu keringkan 
 

 



BAB IV 
 

ELEKTRO KARDIO GRAFI 
 

ANATOMI JANTUNG 
Jantung terletak di mediastinum. Dilindungi oleh sternum di anterior dan columna spinalis di posterior serta 
tulang rusuk.  
  

 
Gambar 

Letak Jantung dalam rongga dada dan lapisan otot jantung 
Cavum pericardial terisi sedikit cairan untuk lubrikasi dan mencegah friksi saat saat jantung berkontraksi 

 
 

KATUP JANTUNG 

 Jaringan ikat fibrosa mencegah terjadinya perluasan pembukaan katub dan menjadi pengikat antar 
katub. 

 Penutupan katub mencegah terjadinya aliran balik darah sebelum dan sesudah kontraksi ventrikel 
atau atrium 

 

Gambar 
Ke empat katub yang berada dalam jantung 

 
 
 



RUANGAN JANTUNG DAN ALUR PEREDARAN DARAH 
 

 
Gambar 

Sirkulasi Jantung 
 

SIRKULASI ARTERI KORONER 
 

Gambar 
Arteri dan vena coroner 

 
 
FISIOLOGI JANTUNG 
 

Proses  Aksi  

Cardiac cycle  Rangkaian kejadian di jantung setiap satu kali denyut  jantung, 
dimana darah dipompa ke seluruh sistim kardiovaskular.   

Systole  Fase kontraksi, biasanya menggambarkan kontraksi ventrikel.  

Diastole  Fase relaksasi, dimana terjadi pengisian atrium dan ventrikel. 
Lebih lama daripada fase sistolik.  



Stroke volume (SV)  Jumlah darah yang diejeksikan oleh masing-masing  ventrikel 
pada kontraksi tunggal. Menurut hukum Starling pada jantung, 
regangan otot jantung dapat meningkatkan kekuatan ejeksi 
jantung. Banyaknya darah yang masuk ke ventrikel akan ↑ SV.  

Cardiac output (CO)  Jumlah darah yang dipompakan oleh jantung ke sistim 
kardiovaskular per menit.  
CO =SV  x  Heart rate (HR)  
 

Sifat Kemampuan 

Automaticity  Kemampuan untuk menimbulkan impuls elektrik secara 
independen tanpa keterlibatan sistim saraf.  

Excitability  Respon terhadap stimulasi elektrik.  

Conductivity  Kemampuan untuk lewat atau menyebarnya impuls elektrik 
dari sel ke sel.  

Contractility  Kemampuan untuk memendekkan respon terhadap stimulasi 
elektrik.  

 
 
SISTIM KONDUKSI LISTRIK JANTUNG 
 

 
Gambar 

Sistim konduksi jantung 
 

Sinoatrial (SA) node Pacemaker yang dominan di jantung. Terletak di 
bagian atas atrium kanan. Memiliki frekuensi 60 – 
100 x/menit  

Internodal pathways Jalur yang menghubungkan SA node dengan AV 
node 

Atrioventricular (AV) node Memperlambat konduksi, menciptakan delay 
sebelum konduksi sampai ke ventrikel. Frekuensi 40 
– 60x/ menit 

Bundle of His Menghantarkan impuls ke bundle branch yang 
berada dibawah AV node 

Left bundle branch Menghantarkan impuls ke ventrikel kiri 

Right bundle branch Menghantarkan impuls ke ventrikel kanan 



Purkinje system Jaringan fiber yang menyebarkan impuls secara 
cepat ke seluruh dinding ventrikel. Frekuensi 40 – 
60x/ menit 

 
 
ELEKTROFISIOLOGI  

 
 
ELEKTROKARDIOGRAFI 

 
 

Gambar 
Letak electrode ekstremitas 

 



 

 
 
 

 

 
EKG SISI KANAN 

 

 



 
 

REKAMAN EKG 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Defleksi  Deskripsi  
P Wave  Gelombang yang pertama terlihat, tampak seperti 

bulatan kecil, gelombang yang positif (upright), 
mengindikasikan depolarisasi dan kontraksi atrium 

  
PR Interval  Jarak antara awal gelombang P sampai awal 

gelombang kompleks QRS. Menggambarkan waktu  
terjadi perpindahan gelombang depolarisasi dari 
atrium ke ventrikel 
 

QRS Interval  Tiga defleksi setelah gelombang P, menandakan 
depolarisasi dan kontraksi ventrikel. Gelombang Q 
adalah gelombang pertama yang defleksi negative. 
Gelombang R adalah gelombang pertama yang 
defleksi positif. Gelombang S adalah gelombang 
yang defleksi negative setelah gelombang R. 
 

ST Segment  Jarak antara gelombang S sampai dengan awal 
gelombang T. Menggambarkan waktu depolarisasi 
ventrikel dan awal repolarisasi ventrikel 

 

T Wave  Gelombang positif yang mengikuti kompleks QRS. 
Menggambarkan repolarisasi ventrikel.  
 

QT Interval  Diukur dari awal kompleks QRS sampai akhir 
gelombang T. Menggambarkan keseluruhan 
aktivitas ventrikel 
  

U Wave  Gelombang positif setelah gelombang T, biasanya 
terlihat jika denyut jantung melambat. 
Menggambarkan repolarisasi serabut Purkinje 
 

  

 
 



MEMBACA ELEKTRO KARDIO GRAFI 
 

1. Menghitung Frekuensi Jantung 
a. Mengetahui kecepatan perekeman EKG. Ada 2 kecepatan yang sering digunakan pada alat 

EKG, yaitu kecepatan 25 mm/ detik dan 50 mm/detik. Jika kecepatan perekaman 25 
mm/detik maka dalam 1 menit akan ada 1500 mm atau 1500 kotak kecil. Jika kecepatan 
perekaman adalah 50 mm/detik maka dalam 1 menit akan ada 3000 mm atau 3000 kotak 
kecil. 

b. Untuk menghitung frekuensi EKG akan di setting secara otomatis pada kecepatan 25 mm/ 
detik, maka ada beberapa metode untuk mengetahui frekuensi jantung. 
 
METODE 1 
 

 
 
 Hitung jumlah kotak besar antara 2 gelombang R, kemudian dibagi 300  dari 

perhitungan: 
o 1 menit = 60 detik 
o 1 kotak besar = 0,20 detik (kecepatan 25mm/detik) 
o Sehingga dalam 1 menit = 60/0.2 = 300 kotak besar/ menit 

 Misal antar 2 gelombang R berjarak 3 kotak besar maka frekuensi denyut jantung adalah 
300/3 = 100x/ menit 

 
METODE 2 
 
Dengan menggunakan jumlah kotak kecil. 
Rumusnya: 1500/ jumlah kotak kecil 

 Rumus ini berasal dari perhitungan: 
o 1 menit = 60 detik 
o 1 kotak kecil = 0,04 detik 
o Sehingga dalam 1 menit terdapat 60/0,04 = 1500 kotak kecil 

 Jika jarak antar 2 gelombang R adalah 15 kotak kecil maka frekuensi denyut jantung 
adalah 1500/ 15 = 100x/ menit 
 

 
 

 

Jumlah kotak 
kecil antar 2 
gelombang R 



 
METODE 3 
 
Menghitung frekuensi jantung yang tidak teratur (aritmia) 

 
 Gunakan 6 detik hasil perekaman (30 kotak besar) 

 Hitung jumlah gelombang R yang ada, kemudian kalikan 10. Itulah frekuensi rata-
rata denyut jantung yang ireguler 

 Misal dalam 30 kotak besar didapatkan adanya 7 gelombang R maka frekuensi 
denyut jantung adalah 7 x 10 = 70x/ menit 

 Jika didapatkan denyut jantung sangat tidak teratur, lebih baik menghitung selama 1 
menit penuh 

 
2. Regularitas 

Diukur dengan mengukur interval R-R atau interval P-P. 

 Reguler = interval keduanya konsisten  

 Reguler ireguler = bila ketidakteraturannya memiliki pola 

 Ireguler = intervalnya benar-benar tidak teratur 
 

3. Irama 
a. SA Node: Irama Sinus  

• Menyebabkan irama reguler (normal), gelombang P yang bulat, dan kompleks QRS 
yang sempit (normal) 

b. Atria: Irama Atrial  
• Menyebabkan gelombang P yang ireguler dan kompleks QRS masih normal 

c. AV Node: Irama Junctional  
• Kompleks QRS normal, tanpa didahului gelombang P atau gelombang P terbalik atau 

gelombang P dibelakang kompleks QRS  
d. Purkinje Fibers: Irama Ventrikuler.  

• Tidak ada gelombang P, kompleks QRS melebar dan ireguler 
 
Bagaimana mengetahui gangguan irama? 
Step 1: Adakah gelombang P ? Apakah bentuknya normal? 
Step 2: Adakah kompleks QRS ? Bentuknya normal? 
Step 3: Apakah gelombang P dan kompleks QRS berhubungan ? 
   

4. Axis 

 



 
Axis pada EKG dengan melihat komplek QRS di lead I dan aVF. Jika gelombang R dominan di lead I dan 
aVF maka axis EKG normal. 

 
 

5. Gelompang P 

 Setiap gelompang P harus diikuti oleh QRS 

 Normalnya gelombang P selalu positif dan bentuknya sama 

 Jika tidak ada gelombang P  junctional rhytim 

 Jika ada kelainan menggambarkan kelainan di atrium 

 Kelainan dapat berupa gelompang P yang tinggi dan tajam (P pulmonal), gelompang P 
notched (hipertrofi atrium), jarak antar gelombang P dan QRS (AV blok) 

6. PR Interval 

 Normalnya interval PR selalu sama 

 Normal 0,12 – 0,20 detik (3 – 5 kotak kecil) 

 Bila lebih  AV Blok derajat 1 

 Bila semakin lama semakin panjang  AV Blok derajat 2 

 Bila gelombang P dan QRS berjalan sendiri-sendiri  AV blok derajat 3 
7. Kompleks QRS 

Normal 0,06 – 0,10 detik (1,5 – 2,5 kotak kecil) atau Narrow QRS 
Bila lebih disebut Wide QRS 

8. Zona Transisi 
Zona perpindahan dari  gelombang S yang dominan ke gelombang  R yang dominan di lead V1 sampai 
dengan V6. Normal di V3 dan V4 jika di V1 atau V2 disebut counter clockwise dan jika di V5 dan V6 
disebut sebagai clockwise  

9. Segmen ST 
Dinilai apakah terdapat depresi atau elevasi. Tempat terjadinya depresi atau elevasi mengambarkan 
tempat kelainan. Normalnya isoelektrik. 

10. Interval QT 
Dihitung dari awal mulainya gelombang R sampai akhir dari gelombang T 
Normalnya kurang dari ½ panjang interval R-R 

11. Gelombang T 
Gelombang positif yang mengikuti kompleks QRS. 
Normalnya positif. Bila didapatkan gelombang T yang defleksi negative menggambarkan adanya 
iskemia atau injury pada ventrikel. Bila didapatkan adanya gelombang T yang terlalu tinggi 
menggambarkan adanya kelainan elektrolit (Tall T)  hiperkalemia 

12. Gelombang U 
Gelombang U merupakan gelombang yang tidak normal dan menggambarkan adanya kelainan 
elektrolit yaitu hipokalemia 

 



 
 
 
Letak kelainan pada jantung berdasar rekaman EKG. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beberapa contoh EKG yang normal dan  abnormal 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
 

PENYAKIT SISTEM RESPIRASI 
 

 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1. Peserta mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan baik dan lengkap pada pasien 
dengan pada sistem respirasi 

2. Peserta mampu melakukan pemeilihan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis pada 
penyakit di sistem respirasi 

3. Peserta mampu menyebutkan diagnosis banding untuk keluhan pada penyakit di sistem respirasi. 
4. Peserta mampu menjelaskan etiologi dan patogenesis penyakit-penyakit pada sistem respirasi. 
5. Peserta mampu merencanakan dan menjalankan penatalaksanaan (terapi, edukasi, merujuk) pasien 

dengan keluhan pada sistem respirasi. 
 

 
 

ASTMA BRONCHIAL 
 
PENDAHULUAN - Tanda 'klasik' dan gejala asma intermiten adalah dyspnea, batuk, dan mengi. Meskipun 
sering ditemukan, gejala-gejala ini tidak spesifik, membuat asma kadang-kadang sulit dibedakan dari penyakit 
pernapasan lainnya. Diagnosis asma membutuhkan anamnesis atau adanya gejala pernapasan konsisten 
dengan asma, dikombinasikan dengan demonstrasi obstruksi aliran udara ekspirasi. 
Alat-alat diagnostik yang digunakan untuk menentukan apakah pasien memiliki asma meliputi anamnesis, 
pemeriksaan fisik, tes fungsi paru, dan evaluasi laboratorium lainnya.  
 
DEFINISI - Asma dapat digambarkan secara luas sebagai "gangguan peradangan kronis pada saluran nafas". 
Definisi yang lebih baik akan menggabungkan peran sentral dari peradangan dan hyperresponsiveness bronkial 
dengan gejala klinis yang khas. Interaksi gejala asma menentukan manifestasi klinis dan keparahan asma dan 
respon terhadap pengobatan. 
Definisi yang terakhir memiliki kondisi yang tumpang tindih dengan gambaran penyakit paru obstruktif kronik 
(PPOK). Selain kondisi yang umum (misalnya, usia onset, riwayat merokok), karakteristik yang paling 
membedakan asma dari PPOK adalah tingkat reversibilitas obstruksi aliran udara. Obstruksi aliran udara pada 
asma umumnya reversibel, sedangkan PPOK ireversibel.  
 
ANAMNESIS & PEMERIKSAAN FISIK – Dari anamnesis akan ditemukan trias gejala klasik: 

a) Mengi (bernada tinggi suara siulan, biasanya pada pernafasan) 
b) Batuk (biasanya memburuk pada malam hari) 
c) Sesak napas atau kesulitan bernapas 

 
Pemeriksaan fisik – Wheezing yang bernada tinggi merupakan karakteristik asma, meskipun temuan ini tidak 
spesifik. Paling sering ditemukan saat ekspirasi, tetapi juga dapat terjadi selama inspirasi. Wheezing bervariasi 
dalam nada dan durasi dari waktu ke waktu. Hal ini berbeda dengan wheezing monophasic dari penyempitan 
bronkus lokal (misalnya, karena adanya benda asing atau kanker bronkogenik), yang memiliki pitch tunggal dan 
berulang kali dimulai dan berakhir pada titik yang sama pada setiap siklus pernapasan. 
Pemeriksaan fisik yang menunjukkan adanya obstruksi aliran udara yang parah pada asma, meliputi takipnea, 
takikardia, fase ekspirasi pernapasan memanjang (penurunan I: E rasio). Penggunaan otot bantu pernapasan 
(misalnya, sternokleidomastoid) selama inspirasi dan pulsus paradoksus (lebih dari 12 mmHg penurunan 
tekanan darah sistolik selama inspirasi) biasanya ditemukan selama serangan asma parah.  
 
TES FUNGSI PARU - Tes fungsi paru adalah alat penting dalam diagnosis asma. Pengukuran laju aliran puncak 
ekspirasi (peak expiratory flow rate (PEFR)) dan spirometri adalah dua tes fungsi paru yang paling sering 
digunakan dalam diagnosis asma.  
 



Puncak laju aliran ekspirasi - Laju aliran puncak ekspirasi (PEFR) diukur selama pernafasan, singkat dan 
dihembuskan dengan kuat. Peralatan yang sederhana dan murah; pasien dapat diajarkan untuk memantau 
PEFR secara rutin di rumah. 
 
Spirometri - Spirometri, yang mencakup pengukuran volume ekspirasi paksa dalam satu detik (FEV1) dan 
kapasitas vital paksa (FVC), menyediakan informasi tambahan yang berguna dalam diagnosis asma. 
 
Setelah mengidentifikasi adanya obstruksi aliran udara dengan penurunan FEV1/FVC, keparahan obstruksi 
aliran udara ini kemudian dikategorikan oleh tingkat pengurangan FEV1 di bawah normal. Dengan konvensi, 
keparahan obstruksi aliran udara berdasarkan spirometri dinilai sebagai ringan, sedang, berat, dan sangat 
berat menurut kategori berikut: 
 
FEV1 70 – 99 %: obstruksi ringan 
FEV1 50 – 69 %: obstruksi moderat 
FEV1 35 – 49 %: obstruksi parah 
FEV1 kurang dari 35%: obstruksi sangat parah 
Kategori ini digunakan untuk interpretasi fungsi paru dan TIDAK sama dengan kategori yang digunakan untuk 
tahap keparahan asma. 
 
KOMPONEN PENGELOLAAN ASMA - Keberhasilan pengelolaan pasien dengan asma mencakup empat 
komponen penting: 
 

a) Pemantauan rutin gejala dan fungsi paru-paru 
b) Edukasi Pasien untuk menciptakan kemitraan antara dokter dan pasien 
c) Mengontrol faktor lingkungan (faktor pencetus) dan kondisi komorbiditas yang berkontribusi 

terhadap keparahan asma 
d) Terapi farmakologis  

 
TUJUAN PENGOBATAN ASMA - Tujuan pengelolaan asma kronis dapat dibagi menjadi dua domain: 
pengurangan gangguan dan pengurangan risiko. 
 
Mengurangi gangguan - Penurunan mengacu pada intensitas dan frekuensi gejala asma dan derajat dimana 
pasien dibatasi oleh gejala ini. Tujuan khusus untuk mengurangi gangguan meliputi: 
 

• Bebas dari gejala asma (batuk, dada sesak, mengi, atau sesak napas), termasuk gejala yang 
mengganggu tidur 

• Kebutuhan inhalasi agonis beta short acting (SABAs) minimal (≤ 2 kali per minggu)  
• Optimalisasi fungsi paru-paru 
• Pemeliharaan kegiatan normal sehari-hari 
• Kepuasan dengan perawatan asma dari pasien dan keluarga 

 
Mengurangi risiko - Tahun 2007 pedoman NAEPP memperkenalkan konsep risiko untuk mencakup berbagai 
hasil yang merugikan terkait dengan asma dan pengobatannya. Ini termasuk eksaserbasi asma, hilangnya 
fungsi paru-paru dari waktu ke waktu (dewasa), dan efek samping dari obat asma. Manajemen asma yang 
tepat mencoba untuk meminimalkan kemungkinan pasien mengalami hasil ini. Tujuan spesifik untuk 
mengurangi risiko meliputi: 
 

• Pencegahan eksaserbasi berulang dan kebutuhan gawat darurat atau perawatan rumah sakit  
• Pencegahan hilangnya fungsi paru-paru pada orang dewasa 
• Optimalisasi farmakoterapi dengan efek samping minimal  

 
Kategori keparahan asma - keparahan asma dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 
 

1. Melaporkan gejala selama dua sampai empat minggu sebelumnya 
2. Tingkat fungsi paru saat ini (FEV1 dan nilai-nilai FEV1/FVC) 
3. Jumlah eksaserbasi membutuhkan glukokortikoid per tahun 

  



Asma intermiten ini ditandai dengan berikut: 
• Gejala asma siang hari terjadi kurang dari dua hari per minggu 
• Kurang dari dua kali terbangun malam hari karena sesak per bulan 
• Penggunaan short-acting beta agonis untuk meredakan gejala kurang dari dua kali seminggu 
• Tidak ada gangguan pada aktivitas normal  
• Pengukuran FEV1 yang konsisten dalam kisaran normal (yaitu ≥ 80 persen prediksi normal) 
• FEV1/FVC rasio yang normal (berdasarkan nilai-nilai yang disesuaikan menurut umur) 
• Kurang dari satu eksaserbasi yang membutuhkan glukokortikoid oral per tahun 
• Selain itu, orang menggunakan SABA untuk mencegah gejala asma saat olahraga masuk ke dalam 

kategori ini bahkan jika berolahraga lebih dari dua kali per minggu. Lainnya di antaranya gejala asma 
muncul hanya dalam keadaan jarang terjadi (misalnya, pada saat menghadapi kucing atau selama 
infeksi virus saluran pernapasan) juga dianggap memiliki asma intermiten.  

 
 
Asma persisten ringan ini ditandai dengan berikut: 

• Lebih dari dua kali seminggu gejala asma muncul (walaupun kurang dari sehari) 
• Tiga sampai empat malam terbangun karena asma per bulan  
• Penggunaan short-acting beta agonis untuk meredakan gejala lebih dari dua kali seminggu (tapi tidak 

setiap hari) 
• Gangguan kecil pada aktivitas normal 
• Pengukuran FEV1 dalam kisaran normal (≥ 80 persen prediksi normal) 
• Rasio FEV1/FVC adalah normal (berdasarkan nilai-nilai yang disesuaikan menurut umur) 
• Dua atau lebih eksaserbasi yang membutuhkan glukokortikoid oral per tahun 

 
Asma persisten sedang ditandai dengan: 

• Gejala asma harian 
• Terbangun malam hari lebih dari satu kali per minggu 
• Kebutuhan short-acting beta agonis harian untuk menghilangkan gejala 
• Beberapa keterbatasan dalam aktivitas normal 
• FEV1 antara 60 dan 80 persen prediksi 
• FEV1/FVC berkurang di bawah normal (berdasarkan nilai-nilai yang disesuaikan menurut umur) 
• Dua atau lebih eksaserbasi membutuhkan glukokortikoid oral per tahun 

 
Asma Persistent berat ditandai dengan: 

• Gejala asma sepanjang hari 
• Sering terbangun malam hari akibat gejala asma 
• Membutuhkan short-acting beta agonis beberapa kali per hari untuk menghilangkan gejala  
• Keterbatasan ekstrim dalam aktivitas normal 
• FEV1 <60 persen dari prediksi 
• FEV1/FVC berkurang di bawah normal (berdasarkan nilai-nilai yang disesuaikan menurut umur) 
• Dua atau lebih eksaserbasi membutuhkan glukokortikoid oral per tahun 

 
 
Standar Terapi 

• Beta agonis inhalasi: diberikan albuterol 2,5 mg setiap 20 menit selama tiga dosis dengan nebulizasi, 
atau 4 sampai 8 puff setiap 20 menit hingga empat jam dengan inhaler dosis terukur (MDI) dengan 
spacer. Atau, 10 sampai 15 mg dapat diberikan oleh nebulizasi terus menerus selama satu jam. 

• Oksigen: diberikan oksigen yang cukup untuk mempertahankan SaO2 ≥ 92 persen (> 95 persen pada 
kehamilan) 

• IV: membangun akses intravena; dapat diberikan salin normal 
• Ipratropium bromida: diberikan 500 mcg dengan nebulizasi setiap 20 menit untuk 3 dosis, atau 8 puff 

dengan MDI dan spacer setiap 20 menit sampai 3 jam 
• Kortikosteroid: diberikan metilprednisolon 60-125 mg IV atau prednison 40-60 mg po; alternatif lain 

meliputi: deksametason 6-10 mg IV atau hidrokortison 150-200 mg IV; steroid dapat diberikan IM 
atau oral jika akses IV tidak tersedia 

• Magnesium sulfat: diberikan 2 g IV selama 20 menit untuk eksaserbasi berat 
 



Tambahan terapi 
• Terbutaline: dapat diberikan 0,25 mg melalui suntikan SC setiap 20 menit dalam 3 dosis untuk asma 

berat yang tidak responsif terhadap terapi standar; diberikan terbutaline ATAU epinefrin tapi tidak 
keduanya 

• Epinefrin: dapat diberikan 0,2 sampai 0,5 mL larutan 1:1000 dengan suntikan SC untuk asma berat 
yang tidak responsif terhadap terapi standar; diberikan terbutaline ATAU epinefrin 

 
 

 
 
EIB: exercise-induced bronchospasm; ICS: inhaled corticosteroid; LABA: long-acting inhaled beta2-agonist; LTRA: 
leukotriene receptor antagonist; SABA: inhaled short-acting beta2-agonist. 
Reproduced from: National Heart, Blood, and Lung Institute Expert Panel Report 3 (EPR 3): Guidelines for the Diagnosis and 
Management of Asthma. NIH Publication no. 08-4051, 2007. 

 
 
Daftar ketrampilan klinis : 
1. Anamnesis pasien dengan keluhan sesak nafas dengan mengi  
2. Pemeriksaan fisik paru 
3. Melakukan nebulasi dan pemberian injeksi intra vena 
4. Edukasi pasien dengan asma bronkial 
5. Penulisan resep untuk penderita asma bronkial 
 
 



Tabel 1. Deskripsi ketrampilan klinis Asthma Bronkial (anamnesis, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan dan 
edukasi) 
 

No Kriteria Jawaban 

0 1 2 

1 Anamnesis : 

1. mengucapkan salam ke pasien    

2. menanyakan identitas (umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)     

3. menanyakan onset keluhan sesak nafas     

4. menanyakan gejala lain yang dirasakan (mengi, batuk)    

5. menanyakan faktor yang memperberat gejala timbul     

6. menanyakan faktor yang memperingan gejala yang timbul     

7. menanyakan riwayat pengobatan yang berhubungan dengan penyakit, riwayat alergi     

8. menanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga yang 
berhubungan dengan penyakit 

   

9. menanyakan riwayat sosial ekonomi (pekerjaan, kebiasaan sehari-hari)    

Jumlah     

2 Pemeriksaan fisik 

1. Meminta ijin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik     

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan    

3. Melakukan pemeriksaan fisik paru    

4. Inspeksi : menyebutkan ada tidaknya retraksi inter costa dan ekspirasi yang 
memanjang.  

   

5. Auskultasi : menyebutkan adanya wheezing yang terdengar terutama pada saat 
ekspirasi.  

   

6. Palpasi : menyebutkan stem fremitus antara hemithoraks kanan dan kiri serta 
dinding thoraks depan dan belakang  

   

7. Perkusi : menyebutkan bunyi sonor pada perkusi seluruh lapangan paru     

Jumlah     

3 Penatalaksanaan    

 1. Meminta ijin ke pasien untuk memberikan terapi     

2. Menjelaskan tentang terapi yang akan diberikan     

 3. Mempersiapkan terapi nebulasi pada pasien    

 4. Memberikan terapi nebulasi pada pasien    

 5. Mengevaluasi hasil terapi    

 6. Jika diperlukan memberikan injeksi intra vena kortikosteroid    

 7. Menuliskan resep untuk obat yang diperlukan    

 Jumlah    

4 Edukasi    

 1. Menerangkan tentang pengertian penyakit asma bronkial.     

2. Menerangkan faktor risiko yang harus dihindari/ dicegah, atau saran yang harus 
dilakukan untuk memperbaiki penyakit 

   

3. Menerangkan cara pengobatan dan waktu kontrol    

    

Jumlah     

 Jumlah total  

 
 
 
 



TUBERKULOSIS (TBC) 

PENDAHULUAN - Penyakit TBC adalah merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang 
disebabkan oleh bakteri Mikobakterium tuberkulosa 
 
Penyebab Penyakit (TBC) - Penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mikobakterium tuberkulosa, Bakteri ini 
berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga dikenal juga sebagai Batang Tahan Asam (BTA).  
 

Cara Penularan Penyakit TBC - Penularan penyakit TBC adalah melalui udara yang tercemar oleh 
Mikobakterium tuberkulosa yang dilepaskan/dikeluarkan oleh si penderita TBC saat batuk. Bakteri ini masuk 
kedalam paru-paru dan berkumpul hingga berkembang menjadi banyak (terutama pada orang yang memiliki 
daya tahan tubuh rendah). Bahkan bakteri ini pula dapat mengalami penyebaran melalui pembuluh darah atau 
kelenjar getah bening sehingga menyebabkan terinfeksinya organ tubuh yang lain seperti otak, ginjal, saluran 
cerna, tulang, kelenjar getah bening dan lainnya meski yang paling banyak adalah organ paru. 

 

 
 
 
Gejala dan Tanda  

 Riwayat kontak dengan penderita tuberkulosis dewasa 

 Demam lama (≥2 minggu) dan/atau berulang tanpa sebab yang jelas, dapat disertai keringat malam. 
Demam pada umumnya tidak tinggi. 

 Batuk lama lebih dari 3 minggu, dan sebab lain telah disingkirkan. 

 Nafsu makan berkurang 

 Berat badan turun atau sulit naik setelah penanganan gizi adekuat 

 Malaise 

 Diare persisten yang tidak ada perbaikan dengan penanganan diare 



 Kejang, kesadaran menurun, atau defisit neurologis (pada meningitis) 
 
Pemeriksaan fisik - Tuberkulosis paling sering mengenai paru, namun pada paru biasanya tidak ditemukan 
kelainan pada pemeriksaan fisis. Pada kasus yang berat dapat terdengar ronki. Tanda lain yang dapat 
ditemukan tergantung pada organ yang terkena, seperti: 

 TB kelenjar, gejala terbanyak pembesaran kelenjar limfe di regio kolli, multipel, tidak nyeri dan saling 
melekat 

 TB otak dan saraf, gejala iritabel, nyeri kepala, kaku kuduk, penurunan kesadaran, kejang, gangguan 
saraf kranial 

 TB tulang dan sendi: pembengkakan sendi, gibbus, pincang, lumpuh, sulit membungkuk 

 TB kulit: skrofuloderma 

 TB mata: konjungtivitis fliktenularis, tuberkel koroid 
 
Pemeriksaan penunjang 

 Uji tuberkulin (tes Mantoux) 

 Foto toraks A/P atau P/A dan lateral 

 Pemeriksaan mikrobiologis basil tahan asam (BTA) secara langsung dan biakan Mycobacterium 
tuberkulosis dari bahan bilasan lambung atau sputum 

 Foto vertebra, pelvis, dan lutut atas indikasi 

 Funduskopi penting pada TB milier dan meningitis TB 

 Biopsi jaringan yang terkena bila perlu 

 Pungsi lumbal atau pungsi pleura atas indikasi 

 Darah tepi, laju endap darah, urin, dan feses 
 
Tatalaksana - Salah satu penyebab kegagalan penanggulangan penyakit tuberkulosis adalah adanya kuman TB 
yang resisten terhadap obat-obat anti tuberkulosis atau Multi Drug Resistance (MDR). Karena itu mengetahui 
pola resistensi kuman TB terhadap obat-obat anti tuberkulosis merupakan faktor yang sangat penting dalam 
keberhasilan penanggulangan/pengobatan tuberkulosis dalam masyarakat. 
Deteksi MDR yang biasa dilakukan dengan metode biakan mempunyai beberapa keterbatasan yaitu 
memerlukan waktu yang lama (2 bulan) dan ada kalanya kuman tidak tumbuh sehingga tidak dapat dilakukan 
uji resistensi.  
 
Secara garis besar dapat dibagi menjadi tata laksana untuk : 

 TB paru yang tidak berat dan 

 TB paru berat atau TB ekstrapulmonal 
 
TIPE PENDERITA - Tipe penderita ditentukan berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. Ada beberapa tipe 
penderita, yaitu : 
 

1. Kasus baru 
Adalah penderita yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari 
satu bulan (30 dosis harian) 

2. Kambuh (relaps) 
Adalah penderita TB yang sebelumnya pernah mendapatkan terapi TB dan telah dinyatakan sembuh 
atau pengobatan lengkap, kemudian kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif 

3. Pindahan (transfer in) 
Adalah penderita TB yang sedang mendapatkan pengobatan disuatu kabupaten lain dan kemudian 
pindah berobat ke kabupaten ini. Penderita tersebut harus membawa surat rujukan/pindahan (FORM 
TB 09)  

4. Kasus drop out  
Adalah penderita TB yang kembali berobat dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif setelah putus 
berobat 2 bulan atau lebih.  

5. Gagal 
a. Adalah penderita BTA positif yang masih tetap positif atau kembali menjadi positif pada akhir bulan 
ke-5 atau lebih.  
b. Adalah penderita BTA negative, rontgen positif yang menjadi BTA positif pada akhir bulan ke-2 



pengobatan. 
6. Kronik 

Adalah penderita yang masih BTA positif setelah menyelesaikan pengobatan ulang dengan kategori 2 
 
Pada TB paru yang tidak berat cukup digunakan 3 jenis obat anti tuberkulosis (OAT) dalam jangka waktu terapi 
6 bulan, sedangkan untuk TB berat atau ekstrapulmonal digunakan 4 atau lebih OAT dalam jangka waktu 9-12 
bulan. Obat anti tuberkulosis yang digunakan adalah: 
 

1. Isoniazid (INH): selama 6-12 bulan 

 Dosis terapi : 5-15 mg/kg/hari diberikan sekali sehari 

 Dosis profilaksis : 5-10 mg/kg/hari diberikan sekali sehari 

 Dosis maksimum : 300 mg/hari 
2. Rifampisin (R): selama 6-12 bulan 

 Dosis : 10-20 mg/kg/hari sekali sehari dalam keadaan perut kosong. Dosis maksimum : 600 
mg/hari 

3. Pirazinamid (Z): selama 2-3 bulan pertama 

 Dosis : 25-35 mg/kg/hari diberikan 2 kali sehari 

 Dosis maksimum : 2 gram/hari 
4. Etambutol (E): selama 2-3 bulan pertama 

 Dosis : 15-20 mg/kg/hari diberikan sekali atau 2 kali sehari 

 Dosis maksimum : 2 gram/hari 
5. Streptomisin (S): selama 1-2 bulan pertama 

 Dosis : 20-40 mg/kgBB/hari diberikan sekali sehari intramuskular 

 Dosis maksimum : 1 gram/hari 
 
 

 Untuk TB milier dan efusi pleura TB diberikan prednison 1-2 mg/kg/hari selama 2 minggu, kemudian 
penurunan dosis (tapering-off) selama 2 minggu sehingga pemberian prednison tidak lebih dari 1 bulan. 

 Pada meningitis TB diberikan prednison 1-2 mg/kgBB/hari selama 4 minggu kemudian penurunan dosis 
(tapering-off) selama 8 minggu sehingga pemberian prednison keseluruhan tidak lebih dari 2 bulan. 

 
Komplikasi - Komplikasi dibagi atas komplikasi dini dan komplikasi lanjut. 

 
a. Komplikasi dini : 

 Pleuritis 

 Efusi pleura 

 Empiema 

 Laringitis 

 Menjalal ke organ lain  usus 
b. Komplikasi lanjut : 

 Obstruksi jalan napas  SOPT (sindrom obstruksi pasca tuberkulosis) 

 Kerusakan parenkin berat  SOPT / fibrosis paru, kor-pulmonal 

 Amiloidosis 

 Karsinoma paru 

 Sindrom gagal napas dewasa (ARDS), sering terjadi pada tuberkulosis milier dan kavitas 
tuberkulosis 

 
Strategi DOTS - Istilah DOTS (Directly Observed Treatment Short course) dapat diartikan sebagaipengawasan 
langsung menelan obat jangka pendek. Setiap hari oleh pengawas menelan obat (PMO). Tujuannya untuk 
mencapai angka kesembuhan yang tinggi, mencegah putus berobat, mengatasi efek samping obat jika timbul 
dan mencegah resistensi. 
Sebelum pengobatan pertama kali dimulai DOTS harus dijelaskan kepada pasien tentang cara dan manfaat. 
Seseorang PMO harus ditentukan dan dihadirkan di poliklinik untuk diberi penerangan tentang DOTS dan 
tugas-tugasnya. PMO haruslah orang yang mampu membantu pasien sampai sembuh selama 6 bulan dan 
sebaiknya merupakan anggota keluarga pasien yang disegani. 

 



Ada 5 kunci utama dalam srategi DOTS, yaitu: 

 Komitmen 

 Diagnosa yang benar dan baik 

 Ketersaediaan dan lancarnya distribusi obat 

 Pengawasan penderita menelan obat 

 Pencatatan dan pelaporan penderita dengan sistem kohort. 
 

 
Daftar ketrampilan klinis : 
1. Anamnesis pasien dengan keluhan batuk  
2. Pemeriksaan fisik paru 
3. Melakukan pemeriksaan dahak dengan pewarnaan Ziehl Nielsen 
4. Memberikan terapi yang tepat sesuai kategori penderita tuberkulosis 
5. Edukasi pasien dengan tuberkulosis 
6. Penulisan resep untuk penderita tuberkulosis 
 
 
 
Tabel 1. Deskripsi ketrampilan klinis Tuberkulosis (anamnesis, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan dan 
edukasi) 
 

No Kriteria Jawaban 

0 1 2 

1 Anamnesis : 

1. mengucapkan salam ke pasien    

2. menanyakan identitas (umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)     

3. menanyakan onset keluhan demam yang lama atau batuk yang lama     

4. menanyakan gejala lain yang dirasakan (penurunan berat badan, keringat malam 
hari, malaise) 

   

5. menanyakan faktor yang memperberat gejala timbul     

6. menanyakan faktor yang memperingan gejala yang timbul     

7. menanyakan ada tidaknya riwayat kontak dengan penderita tuberkulosis    

8. menanyakan riwayat pengobatan yang berhubungan dengan penyakit, riwayat alergi     

9. menanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga yang 
berhubungan dengan penyakit 

   

10. menanyakan riwayat sosial ekonomi (pekerjaan, kebiasaan sehari-hari)    

Jumlah     

2 Pemeriksaan fisik 

1. Meminta ijin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik     

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan    

3. Melakukan pemeriksaan fisik paru    

4. Inspeksi : menyebutkan ada tidaknya retraksi inter costa dan kesimetrisan kedua 
hemithoraks.  

   

5. Auskultasi : menyebutkan bunyi dasar pernafasan dan ada tidaknya ronkhi.     

6. Palpasi : menyebutkan stem fremitus antara hemithoraks kanan dan kiri serta 
dinding thoraks depan dan belakang  

   

7. Perkusi : menyebutkan bunyi sonor pada perkusi seluruh lapangan paru     

Jumlah     

3 Penatalaksanaan    

 1. Menjelaskan tentang terapi yang akan diberikan     

2. Menjelaskan tentang pentingnya terapi diberikan sampai tuntas    

3. Memberikan terapi OAT sesuai dengan kategori penderita    

4. Memnerikan pengetahuan tentang efek samping obat    

5. Menuliskan resep untuk obat yang diperlukan    



Jumlah    

4 Edukasi    

 1. Menerangkan tentang pengertian penyakit tuberkulosis.     

2. Menerangkan faktor risiko yang harus dihindari/ dicegah    

3. Menerangkan cara pengobatan dan waktu control    

    

Jumlah     

 Jumlah total  

 
 
 



BAB VI 
 

PENYAKIT SISTEM KARDIOVASKULER 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1. Peserta mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan baik dan lengkap pada pasien 
dengan pada sistem kardiovaskuler 

2. Peserta mampu melakukan pemeilihan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis pada 
penyakit di sistem kardiovaskuler 

3. Peserta mampu menyebutkan diagnosis banding untuk keluhan pada penyakit di sistem 
kardiovaskuler. 

4. Peserta mampu menjelaskan etiologi dan patogenesis penyakit-penyakit pada sistem kardiovaskuler. 
5. Peserta mampu merencanakan dan menjalankan penatalaksanaan (terapi, edukasi, merujuk) pasien 

dengan keluhan pada sistem kardiovaskuler. 
 

 

HIPERTENSI 

PENDAHULUAN - Hipertensi adalah tekanan darah sistole yang sama atau melebihi 140 mmHg ( ≥ 140) 
dan/atau diastole sama atau melebihi 90 mmHg ( ≥ 90) pada seseorang yang tidak sedang menggunakan OAH 
(Obat Anti Hipertensi). 
 
Berdasarkan Etiologi : 
1. Hipertensi Esensial/Primer 

 > 95% 

 Idiopatik 
Tipe ini terjadi pada sebagian besar kasus tekanan darah tinggi (sekitar 95 % kasus hipertensi). 
Penyebabnya tidak diketahui. Etiologi hipertensi yang berbeda secara luas di antara individu dalam 
populasi yang besar. Hipertensi esensial adalah bentuk hipertensi yang menurut definisi, tidak dapat 
diidentifikasi penyebabnya.  Meskipun tidak ada penyebab langsung, ada banyak faktor risiko yang 
mempengaruhi terjadinya hipertensi seperti gaya hidup, obesitas. 

 
2. Hipertensi Sekunder 

 obat/faktor eksogen 

 berhubungan dengan kelainan endokrin 

 berhubungan dengan kelainan ginjal 

 koarktasio aorta 

 kehamilan 

 kelainan saraf 
 

Banyak penyakit yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder, seperti Sindrom Cushing di mana kelenjar 
adrenal kelebihan produksi hormon kortisol.   

 
Patofisiologi - Hipertensi adalah penyakit vaskular yang disebabkan dari rusaknya mekanisme kontrol tekanan 
arteri (sistem saraf pusat, sistem rennin-angiotensin-aldosterone, dan volume cairan ekstraselular). 
Penyebabnya tidak diketahui. Penjelasan dasar adalah bahwa tekanan darah meningkat ketika terjadi 
peningkatan curah jantung ditambah meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. 
Faktor risiko hipertensi adalah usia antara 30 tahun dan 70 tahun; kelebihan berat badan; keturunan; 
merokok; gaya hidup, dan diabetes melitus. Karena hipertensi tidak ada gejala yang spesifik, maka disebut 
sebagai "silent killer." Hipertensi yang tidak diobati dapat berlanjut ke retinopati, gagal ginjal, penyakit arteri 
koroner, gagal jantung, dan stroke. 

http://74.125.153.132/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cortisol&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Dpatofisiologi%2Bpenyakit%2Bhipertensi%26sl%3Did%26tl%3Den&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiS_xewRBL7DXEpIGPWzbo2k5l7iw


 
 
  
MANIFESTASI KLINIS 

 Asimtomatis 

 Peninggian tekanan darah 

 Sakit kepala, pusing, rasa berat di tengkuk 

 Palpitasi, Nokturia, Epistaksis 

 Mudah lelah, lekas marah, sulit tidur 

 Gejala lain akibat komplikasi organ target (ginjal, mata, otak, dan jantung) 
 
FAKTOR RISIKO 

 Merokok  

 Mikroalbuminuria (GFR<60 mL/mnt) 

 Obesitas (BMI ≥ 30) 

 Umur (pria>55 tahun, wanita>65 tahun) 

 Physical inactivity 

 Riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskuler dini 

 Dislipidemia 

 DM 
 
Klasifikasi - Klasifikasi hipertensi sampai sekarang masih menggunakan The Joint National Committee VII yang 
terdapat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Klasifikasi Hipertensi (JNC VII)  

Klasifikasi TD SISTOLE (mmHg)  DIASTOLE (mmHg) 

Normal < 120 Dan < 80 

Prehipertensi 120 – 139 Atau 80 – 89 

Hipertensi stage 1 140 – 159 Atau 90 -  99 

Hipertensi stage 2  160 Atau  100 

 
 
 Uji laboratorium -  Pengujian dilakukan diklasifikasikan sebagai berikut:  
 

 Sistem  Tes 

 Ginjal  Mikroskopis urine, proteinuria, serum BUN (urea nitrogen darah) dan kreatinin 

 Endokrin  Serum natrium, kalium, kalsium, TSH (thyroid-stimulating hormone). 

 Metabolik  Puasa glukosa darah, total kolesterol, HDL dan LDL kolesterol, trigliserida 

 Lain  Hematokrit, elektrokardiogram, dan Chest X-ray 

  
 
Terapi - Algoritme terapi hipertensi 
 
 
 

 
 
 
 
 
Modifikasi gaya hidup meliputi : 

 Mengurangi berat badan  Aktifitas fisik 
 Pengaturan diet  Mengurangi komsumsi alkohol & rokok 
 Mengurangi garam  

 
 



HIPERTENSI DENGAN INDIKASI KHUSUS 
 

Kondisi beresiko 
tinggi 

Obat yg direkomendasikan 

diuretik  bloker 
ACE 

inhibitor 
ARB CCB 

Antagonis 
aldosteron 

Gagal jantung       
Post infark 
myokardial 

      

Resiko PJK tinggi       

Diabetes       

CKD       

Stroke rekuren       

Angina pectoris 
stabil 

     
(long acting) 

 

Note : Tanda  menunjukkan obat tersebut dapat diberikan. 
 
Daftar ketrampilan klinis : 
1. Anamnesis pasien dengan keluhan tekanan darah meningkat  
2. Pemeriksaan fisik jantung 
3. Melakukan pemeriksaan EKG dan interpretasinya 
4. Memberikan terapi yang tepat sesuai  
5. Edukasi pasien dengan hipertensi 
6. Penulisan resep untuk penderita hipertensi 
 
 
Tabel 1. Deskripsi ketrampilan klinis Hipertensi (anamnesis, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan dan 
edukasi) 
 

No Kriteria Jawaban 

0 1 2 

1 Anamnesis : 

1. mengucapkan salam ke pasien    

2. menanyakan identitas (umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)     

3. menanyakan onset keluhan tekanan darah yang meningkat     

4. menanyakan gejala lain yang dirasakan     

5. menanyakan faktor yang memperberat gejala timbul     

6. menanyakan faktor yang memperingan gejala yang timbul     

7. menanyakan riwayat pengobatan yang berhubungan dengan penyakit, riwayat alergi     

8. menanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga yang 
berhubungan dengan penyakit 

   

9. menanyakan riwayat sosial ekonomi (pekerjaan, kebiasaan sehari-hari)    

Jumlah     

2 Pemeriksaan fisik 

1. Meminta ijin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik     

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan    

3. Melakukan pemeriksaan vital sign: tekanan darah diulang 3 kali    

4. Melakukan pemeriksaan fisik jantung    

5. Inspeksi : menyebutkan ada tidaknya pulsasi apeks jantung.     

6. Auskultasi : menyebutkan bunyi dasar jantung dan ada tidaknya suara tambahan.     

7. Palpasi : menyebutkan letak apeks jantung dan penilaian tentang apeks jantung     

8. Perkusi : menyebutkan batas jantung    

Jumlah     

3 Pemeriksaan penunjang     

 1. Meminta ijin pasien untuk pemeriksaan EKG    



 2. Mempersiapkan alat EKG    

 3. Memasang alat EKG dan melakukan perekaman elektrik jantung    

 4. Interpretasi dasar EKG (Heart rate, irama, ada tidaknya kelainan elektrik jantung)    

 Jumlah    

4 Penatalaksanaan    

 1. Menjelaskan tentang terapi yang akan diberikan     

2. Menjelaskan tentang pentingnya terapi diberikan sampai jangka panjang    

3. Memberikan terapi hipertensi yang sesuai dengan kondisi pasien    

4. Memberikan pengetahuan tentang efek samping obat    

5. Menuliskan resep untuk obat yang diperlukan    

Jumlah    

5 Edukasi    

 1. Menerangkan tentang pengertian penyakit hipertensi.     

2. Menerangkan faktor risiko yang harus dihindari/ dicegah    

3. Menerangkan cara pengobatan dan waktu control    

    

Jumlah     

 Jumlah total  

 
 



BAB VII 
 

PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN DAN HEPATOBILIER 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1. Peserta mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan baik dan lengkap pada pasien 
dengan pada sistem pencernaan dan hepatobilier. 

2. Peserta mampu melakukan pemeilihan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis pada 
penyakit di sistem pencernaan dan hepatobilier. 

3. Peserta mampu menyebutkan diagnosis banding untuk keluhan pada penyakit di sistem pencernaan 
dan hepatobilier. 

4. Peserta mampu menjelaskan etiologi dan patogenesis penyakit-penyakit pada sistem pencernaan dan 
hepatobilier. 

5. Peserta mampu merencanakan dan menjalankan penatalaksanaan (terapi, edukasi, merujuk) pasien 
dengan keluhan pada sistem pencernaan dan hepatobilier. 
 

 
 

GASTRO ESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) 
 

Definisi - GERD adalah suatu keadaan patologis sebagai akibat refluks kandungan lambung ke dalam 

esophagus, dengan berbagai gejala yang timbul akibat keterlibatan esophagus, laring, faring, dan saluran 

nafas. 

 

Manifestasi Klinis - Nyeri/rasa tidak enak diepigastrium atau retrosternal bagian bawah. Rasa nyeri biasanya 

dideskripsikan sebagai rasa terbakar (heartburn), kadang-kadang bercampur dengan gejala disfagia (kesulitan 

menelan makanan), mual atau regurgitasi dan rasa pahit pada di lidah. Disfagia yang timbul saat makan 

makanan padat mungkin karena striktur atau keganasan yang berkembang dari Barrett’s esophagus. Odinofagi 

(nyeri pada waktu menelan makanan) bisa timbul jika sudah terjadi ulserasi esophagus yang berat. 

Batuk adalah gejala pernapasan umum yang muncul akibat aspirasi dari isi lambung ke dalam tracheobronchial 
atau dari refleks vagal yang mengakibatkan bronchokonstriksi. Gejala GERD biasanya perlahan-lahan, sangat 
jarang terjadi episode akut atau keadaan yang dapat mengancam nyawa pasien. 
 

Etiologi dan pathogenesis - Patogenesis terjadinya GERD menyangkut keseimbangan faktor defensif dari 

esophagus dan faktor ofensif dari bahan refluksat. 

 
Faktor defensif esophagus: 
1. Pemisah anti refluks 

Pemeran terbesar pemisah antirefluks adalah tonus LES. Menurunnya tonus LES dapat menyebabkan 
timbulnya refluk retrograde pada saat terjadinya peningkatan tekanan intraabdomen. Faktor-faktor yang 
dapat menurunkan tonus LES yaitu adanya hiatus hernia (memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk 
bersihan asam dari esophagus dan menurunkan tonus LES), panjang LES (makin pendek LES, makin rendah 
tonusnya), obat-obatan (seperti antikolinergik, beta adrenergic, theofilin, opiate), faktor hormonal 
(selama kehamilan dapat menurunkan tonus LES). 

2. Bersihan asam dari lumen esophagus 

Faktor yang berperan yaitu gravitasi, peristaltik, ekskresi air liur dan bikarbonat. Bahan refluksan akan 
kembali ke lambung dengan dorongan peristaltik yang dirangsang oleh proses menelan, sisanya akan 
dinetralisir oleh bikarbonat yg disekresi oleh kelenjar saliva dan kelenjar esophagus. Makin lama bahan 
refluksat pada esophagus memperbesar kemungkinan terjadi esofagitis. 
 
 
 



3. Ketahan epithelial esophagus. 

Berbeda dengan lambung dan duodenum, esophagus tidak memiliki lapisan mucus yg melindungi mukosa 
esophagus. Mekanisme ketahanan esophagus adalah adanya batas interseluler yg membatasi difusi H 
kejaringan esophagus. 
Faktor ofensif terdiri atas potensi daya perusak refluksan. Kandungan lambung yang menambah potensi 
daya perusak terdiri atas HCl, pepsin, garam empedu, enzim pancreas. Derajat kerusakan esofagus makin 
meningkat pada PH<2, atau adanya pepsin atau garam empedu. Namun yang memiliki potensi daya rusak 
paling tinggi adalah asam. 

 
Pemeriksaan - Endoskopi UGI (Upper Gastrointestinal) merupakan golden standard untuk diagnosis GERD 

dengan ditemukan adanya mucosal break di esofagus. Terdapat beberapa klasifikasi kelainan esofagitis pada 

pemeriksaan endoskopi dari pasien GERD, yaitu Grade A ditandai dengan adanya erosi dengan diameter 

<5mm, B >5mm tapi tidak saling berhubungan, Grade C apabila lesi sudah konfluen namun tidak mengelilingi 

seluruh lumen, dan Grade D apabila lesi sudah mengelilingi mukosa esofagus. Pemeriksaan lainnya namun 

jarang dipakai yaitu esofagografi dengan barium, pemantauan pH 24 jam, Tes Bernstein, Manometri esofagus, 

Sintiagrafi gastroesofageal, dan tes penggunaan Proton Pump Inhibitor (PPI) / Acid Supression Test (tes supresi 

asam). 

Tes penggunaan Proton Pump Inhibitor (PPI)  Pada dasarnya tes ini merupakan terapi empirik untuk menilai 
gejala dari GERD dengan memberikan PPI dosis tinggi selama 1-2 minggu sambil melihat respon yg terjadi. Test 
ini terutama dilakukan jika tidak tersedia modalitas seperti endoskopi, pH metri dll. Test ini dianggap positif 
jika terdapat perbaikan dari 50%-75% gejala yang terjadi. Dewasa ini terapi empiric dengan PPI Test 
merupakan salah satu langkah yg dianjurkan untuk pasien-pasien yang tidak desertai gejala alarm (seperti 
berat badan turun, anemia, hematemesis/melena, disfagia, odinofagia, riwayat keluarga dengan kanker 
esophagus/lambung, umur > 40 tahun) 
Pemilihan jenis PPI sendiri dari hasil penelitian klinis didapatkan hasil yang berbeda. PPI generasi pertama 
yakni golongan omeprazole, Esomeprazole, lansoprazol, Rabeperazole dan pantoprazol.  
PPI dosis tinggi pada PPI Test:  

 Esomeprazol 40 mg sehari sekali selama 13 hari 

 Rabeprazol 20 mg sehari sekali selama 14 hari 

 Lansoprazole 60 mg sehari dua kali selama 7 hari 

 Omeprazol 40 mg sehari dua kali selama 7 hari 
 

Target penatalaksanaan  

1. Terapi nonmedikamentosa 

Modifikasi gaya hidup. Meninggikan posisi kepala pada saat tidur serta menghindari makan sebelum tidur, 
berhenti merokok, dan mengkonsumsi alcohol, mengurangi konsumsi lemak serta mengurangi jumlah 
makanan yg dimakan, menurunkan berat badan bagi pasien yg mengalami kegemukan serta menghindari 
pakaian ketat, menghindari makanan seperti coklat,the peppermint, kopi, minuman bersoda krn dpt 
mensekresi lambung, hindari obat2 an yg dpt menurunkan LES. 
 

2. Terapi medikamentosa 

Jenis jenis obat yang dapat digunakan dalam terapi medikamentosa GERD yaitu pertama adalah antasid 
yang berfungsi sebagai buffer terhadap HCl, obat ini juga dapat memperkuat tekanan sfingter esofagus 
bagian bawah. Yang kedua adalah Antagonis H2 Reseptor (H2RA), yang bekerja menghambat reseptor H2 
pada sel parietal yang akan menekan sekresi asam, contoh obat dari golongan ini yaitu Ranitidine, 
Cimetidine, dan Famotidine. Obat pilihan lainya yaitu Sukralfat, yang bekerja meningkatkan pertahanan 
mukosa esofagus, sebagai buffer terhadap HCL di esofagus serta dapat mengikat pepsin dan garam 
empedu. Pilihan lain dan yang merupakan drug of choice yaitu Proton Pump Inhibitor (PPI).PPI bekerja 
langsung pada pompa proton sel parietal dengan mempengaruhi enzim H K-ATPase yang dianggap sebagai 
tahap akhir proses pembentukan asam lambung. PPI ini dianggap lebih efektif dibandingkan H2RA karena 
H2RA hanya menghambat sekresi asam basal dan sekresi yang distimulasi oleh makanan, sedangkan PPI 
menghambat sekresi asam basal, sekresi terstimulasi makanan, dan sekresi asam puasa (fasting acid 
secretion). 

 



Prognosis - Prognosis dari penyakit ini baik jika derajat kerusakan esofagus masih rendah dan pengobatan yang 

diberikan benar pilihan dan pemakaiannya. Pada kasus-kasus dengan esofagitis grade D dapat masuk tahap 

displasia sel sehingga menjadi Barret’s Esofagus dan pada akhirnya Ca Esofagus.  

 

 

Daftar ketrampilan klinis : 
1. Anamnesis pasien dengan keluhan heartburn  
2. Pemeriksaan fisik abdomen 
3. Memberikan terapi yang tepat sesuai  
4. Edukasi pasien dengan GERD 
5. Penulisan resep untuk penderita GERD 
 
 
Tabel 1. Deskripsi ketrampilan klinis GERD (anamnesis, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan dan edukasi) 
 

No Kriteria Jawaban 

0 1 2 

1 Anamnesis : 

1. mengucapkan salam ke pasien    

2. menanyakan identitas (umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)     

3. menanyakan onset keluhan utama     

4. menanyakan gejala lain yang dirasakan     

5. menanyakan faktor yang memperberat gejala timbul     

6. menanyakan faktor yang memperingan gejala yang timbul     

7. menanyakan riwayat pengobatan yang berhubungan dengan penyakit, riwayat alergi     

8. menanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga yang 
berhubungan dengan penyakit 

   

9. menanyakan riwayat sosial ekonomi (pekerjaan, kebiasaan sehari-hari)    

Jumlah     

2 Pemeriksaan fisik 

1. Meminta ijin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik     

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan    

3. Melakukan pemeriksaan fisik abdomen    

4. Inspeksi : menyebutkan ada tidaknya kelaian dinding abdomen.     

5. Palpasi : menyebutkan ada tidaknya nyeri tekan dinding abdomen dan mengetahui 
ada tidaknya pembesaran organ dalam abdomen  

   

6. Perkusi : menyebutkan suara perkusi (tympani dan pekak)    

7. Auskultasi : menyebutkan bunyi peristalstik usus    

Jumlah     

3 Penatalaksanaan    

 1. Menjelaskan tentang terapi yang akan diberikan     

2. Memberikan terapi GERD    

3. Memberikan pengetahuan tentang efek samping obat    

4. Menuliskan resep untuk obat yang diperlukan    

Jumlah    

4 Edukasi    

 4. Menerangkan tentang pengertian penyakit GERD.     

5. Menerangkan faktor risiko yang harus dihindari/ dicegah    

6. Menerangkan cara pengobatan dan waktu control    

    

Jumlah     

 Jumlah total  



 

DISPEPSIA 

PENDAHULUAN - Dispepsia merupakan keluhan yang sangat umum, terjadi pada lebih dari seperempat 
populasi, tetapi hanya kurang lebih seperempatnya berkonsultasi ke dokter. Dalam suatu penelitian mengenai 
dispepsia kronis yang belum diketahui penyebabnya dengan bantuan endoskopi, ternyata sebagian besar 
adalah termasuk Dispepsia Non Ulkus (DNU).  
Sejak dulu DNU sering dihubungkan dengan psikosomatis terutama apabila gejala tersebut berhubungan 
dengan kecemasan, kelelahan, depresi atau stres emosional sehingga disebut dengan Dispepsia Fungsional. 
Pengetahuan baru mengenai peranan Helicobacter Pylori (HP) dalam patogenesis penyakit ulkus peptikum 
telah mendorong evaluasi kembali pendekatan klinik yang optimal terhadap DNU. 
 
DEFINISI DAN KLASIFIKASI - Dispepsia adalah istilah non spesifik yang dipakai pasien untuk menjelaskan 
keluhan perut bagian atas. Gejala tersebut bisa berupa nyeri atau tidak nyaman, kembung, banyak flatus, rasa 
penuh, bersendawa, cepat kenyang dan borborygmi ( suara keroncongan dari perut ). Gejala ini bisa akut, 
intermiten atau kronis. 
Istilah gastritis yang biasanya dipakai untuk menggambarkan gejala tersebut di atas sebaiknya dihindari karena 
kurang tepat. Dispepsia Non Ulkus (DNU) atau Dispepsia Idiopatik adalah dispepsia kronis atau berulang 
berlangsung lebih dari 1 bulan dan sedikitnya selama 25% dalam kurun waktu tersebut gejala dispepsia 
muncul, tidak ditemukan penyakit organik yang bisa menerangkan gejala tersebut secara klinis, biokimia, 
endoskopi (tidak ada ulkus, tidak ada oesophagitis dan tidak ada keganasan) atau radiografi. 
Dispepsia tanpa kelainan endoskopi yang bukan diklasifikasikan sebagai DNU dapat pula ditemukan pada 
Sindrom Kolon Iritatif, refluks gastroesofageal, penyakit saluran empedu, penggunaan obat, intoleransi 
makanan dan penyakit sistemik lainnya. Penggunaan obat seperti OAINS dan kortikosteroid dapat pula 
menyebabkan kelainan struktural mulai dari gastritis(erosif dan hemorhagik) sampai dengan ulkus 
gaster/duodenum.  
 
Kriteria Diagnostik Roma III untuk Dispepsia Fungsional 
 
Pasien memenuhi kriteria sebagai berikut paling sedikit 12 minggu (yang tidak perlu berturut-turut) dalam 12 
bulan sebelumnya:  

1. Gejala nyeri atau ketidaknyamanan yang berpusat di perut bagian atas yang persisten atau berulang.  
2. Tidak ada bukti penyakit organik (termasuk dengan endoskopi)  
3. Tidak ada bukti gejala berhubungan dengan adanya perubahan frekuensi buang air besar atau bentuk 

konsistensi feses (bukan termasuk irritable bowel syndrome) 
 
 
PATOFISIOLOGI - Dengan kriteria tidak adanya kelainan organik pada SCBA, maka teori patogenesisnya sangat 
bervariasi. Berbagai usaha telah dicoba untuk menerangkan korelasi yang ada antara keluhan dengan 
sedikitnya temuan kelainan yang ada secara konvesional. 
 
1. Diet dan Lingkungan - Berbagai jenis makanan yang dilaporkan oleh pasien sebagai hal yang mencetuskan 

serangan, antara lain buah-buahan, asinan, kopi, alcohol, makanan berlemak, dan lain-lain. Tetapi pada 
penelitian sulit untuk dibuktikan bahwa faktor itu berlaku utk setiap orang. 

2. Sekresi Cairan Asam Lambung - Diduga adanya peningkatan sensitifitas mukrosa lambung terhadap asam 
yang menimbulkan rasa tidak enak diperut. 

3. Fungsi Motorik Lambung - Banyak dilaporkan sebagai dasar terjadinya dispepsia ini. Terdapat 
perlambatan pengosongan lambung untuk makanan padat dan gangguan koordinasi antroduodenal dan 
hipomotilitas pascaprandial pada 25-50% kasus dyspepsia fungsional. Penyebabnya gangguan motilitas 
belum diketahui. 

 
ANAMNESIS DAN PEMERIKSAAN FISIK - Riwayat minum obat termasuk minuman yang mengandung alkohol 
dan jamu yang dijual bebas di masyarakat perlu ditanyakan dan kalau mungkin harus dihentikan. Hubungan 
dengan jenis makanan tertentu perlu diperhatikan. Tanda dan gejala "alarm"(peringatan) seperti disfagia, 
berat badan turun, nyeri menetap dan hebat, nyeri yang menjalar ke punggung, muntah yang sangat sering, 



hematemesis, melena atau jaundice kemungkinan besar adalah merupakan penyakit serius yang memerlukan 
pemeriksaan seperti endoskopi dan atau USG atau CT Scan untuk mendeteksi struktur peptik, adenokarsinoma 
gaster atau esophagus, penyakit ulkus, pankreatitis kronis atau keganasan pankreas empedu. 
Perlu ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan stresor psikososial misalnya: masalah anak (meninggal, 
nakal, sakit, tidak punya), hubungan antar manusia (orang tua, mertua, tetangga, adik ipar, kakak), hubungan 
suami-istri (istri sibuk, istri muda, dimadu, bertengkar, cerai), pekerjaan dan pendidikan (kegiatan rutin, 
penggusuran, PHK, pindah jabatan, tidak naik pangkat). Hal ini berakibat eksaserbasi gejala pada beberapa 
orang. 
Harus diingat gambaran khas dari beberapa penyebab dispepsia. Pasien ulkus peptikum biasanya berumur 
lebih dari 45 tahun, merokok dan nyeri berkurang dengan mencerna makanan tertentu atau antasid. Nyeri 
sering membangunkan pasien pada malam hari banyak ditemukan pada ulkus duodenum Gejala esofagitis 
sering timbul pada saat berbaring dan membungkuk setelah makan kenyang yaitu perasan terbakar pada dada, 
nyeri dada yang tidak spesifik (bedakan dengan pasien jantung koroner), regurgitasi dengan gejala perasaan 
asam pada mulut. Bila gejala dispepsia timbul segera setelah makan biasanya didapatkan pada penyakit 
esofagus, gastritis erosif dan karsinoma. Sebaliknya bila muncul setelah beberapa jam setelah makan sering 
terjadi pada ulkus duodenum. Pasien DNU lebih sering mengeluhkan gejala di luar GI, ada tanda kecemasan 
atau depresi, atau mempunyai riwayat pemakaian psikotropik. Pemeriksaan fisik untuk menemukan 
organomegali, tumor abdomen, ascites, jaudice tetap penting dikerjakan untuk menyingkirkan penyakit 
organik. 
 
Oleh karena dispepsia ini merupakan kumpulan gejala-gejala di mana pada suatu keadaan satu gejala lebih 
dominan dari yang lain, sehingga para ahli membagi gejala-gejala ini dalam beberapa sub-group: 
1. Dispepsia tipe dismotilitas yaitu nyeri epigastrium yang bertambah sakit setelah makan, disertai 

kembung, cepat kenyang , rasa penuh setelah makan, mual atau muntah, bersendawa dan banyak flatus.  
2. Dispepsia tipe ulkus yaitu nyeri epigastrium yang mereda bila makan atau minum antasid dan nyeri 

biasanya terjadi sebelum makan dan tengah malam.  
3. Dispepsia non-spesifik yaitu dispepsia yang tidak bisa digolongkan dalam satu kategori di atas.  

 
Beberapa pasien dengan dispepsia tipe dismotilitas ternyata menderita ulkus peptikum sebaliknya penderita 
dengan dispepsia tipe ulkus menderita DNU.  
 
PEMERIKSAAN LABORATORIUM - Pemeriksaan yang mungkin dikerjakan antara lain: darah lengkap, elektrolit, 
calcium dan amylase, fungsi hati, fungsi tyroid dan ECG. Terutama untuk pasien berumur lebih dari 45 tahun 
dan umur muda dengan gejala yang sering kambuh. Kita harus selektif dalam pemeriksaan ini dengan 
mengingat indikasi klinik dan pertimbangan biaya-efektifitas. 
 
PEMERIKSAAN PENUNJANG  

 Endoskopi segera dikerjakan jika memang ada gejala "peringatan" dan pasien yang sangat kuatir tentang 
adanya penyakit serius yang mendasarinya. Untuk pasien lainnya, para klinisi harus memutuskan antara 
segera mengetahui diagnosa definitif dengan endoskopi dan mengetahui dulu hasil terapi percobaan 
medis empiris (therapi exjuvantivus).  

 Foto seri sinar-X dengan Barium pada GI atas kurang akurat dibanding endoskopi untuk diagnosis ulkus 
peptikum dan refluks gastroesofageal.  

 Test non-invasif untuk mendeteksi infeksi HP dengan IgG serologik atau Urea Breath Test. Keduanya 
mempunyai sensitivitas dan spesifiksitas > 90%  

 "USG dan CT Scan" hanya dilakukan bila secara klinis atau laboratoris ada kecurigaan ke arah penyakit 
pankreas atau empedu.  

 Pengukuran PH Intraesophagus (monitor 24 jam) dilakukan terhadap pasien dengan Dispepsia Non 
Spesifik dan hasil endoskopi yang normal untuk mendiagnosa kemungkinan refluks gastroesofageal. Tapi 
bagaimanapun hal ini tidak praktis, untuk kasus yang dicurigai penyakit refluks gastroesofageal langsung 
kita terapi imperik anti refluks.  

 
 
PENATALAKSANAAN DNU 

 Perbaikan kebiasaan sehari-hari, pasien harus mengerti bahwa gejala dispepsia bisa kambuh kembali 
tetapi dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup dan pemilihan jenis makanan. Keluhan yang timbul 



setelah makan sebaiknya mencoba dengan makanan porsi kecil dan rendah lemak. Kopi dan alkohol 
harus dihindari, demikian juga makanan tertentu yang nampaknya mencetuskan gejala. Coba hentikan 
obat-obat tertentu terutama OAINS. 

 Bila secara anamnesis ditemukan adanya stresor psikososial, ada baiknya diatasi dulu faktor 
psikologiknya, kalau perlu dengan konseling ke psikiater. Bila dengan cara ini keluhan berkurang atau 
hilang sama sekali, gastrokopi tidak diperlukan lagi.  

  
DIAGNOSIS BANDING 

1. Penyakit Refluks Gastro Esofagael (PRGE) 
Sebagian kasus PRGE tidak memperlihatkan kelainan mukosa yg jelas. Bila diduga adanya PRGE, maka 
pemeriksaan pH esophagus dalam bentuk pemantauan 24jam dapat membedakannya dengan 
dyspepsia fungsional. 

2. Irritable Bowel Syndrome (IBS) 
Keluhan pasien harus diskripsikan lebih sepesifik. Pada IBS keluhan perut lebih bersifat difus dan 
terdapat gannuan pola defekasi. 

 
PENGOBATAN 
 
INTERVENSI OBAT - Sebenarnya banyak pasien DNU tidak memerlukan pengobatan (bahkan "FDA" Amerika 
sudah menyetujui), tetapi pada beberapa kasus pemakaian obat yang bijaksana dapat membantu. Lebih dari 
60% pasien menunjukkan perbaikan dengan terapi placebo. Oleh karena itu, perbaikan gejala bisa merupakan 
akibat dan efek placebo atau manfaat hubungan pasien-dokter. 
 

1. Antasid dan obat anti sekresi  
Efektifitas antasid untuk terapi DNU tidak nampak dalam percobaan klinik terkontrol tetapi karena 
sangat aman dan tidak mahal, bisa diteruskan untuk pasien yang berespon baik. Demikian pula 
efektifitas penggunaan Antagonis Reseptor H2 ( ARH2 ) seperti : cimetidine, ranitidine dan famotidine 
belum terbukti. Beberapa studi mengenai obat anti sekresi ini menyimpulkan bahwa penggunaannya 
paling efektif untuk dispepsia tipe refluks (penyakit refluks gastroesofageal) dan tipe ulkus. Obat ini 
jarang menimbulkan efek samping. Pasien yang berespon sebaiknya diterapi selama 2-4 minggu. 
Terapi jangka panjang dengan ARH2 sebaiknya dihindari kalau penghentian obat gejala muncul 
kembali. 
Obat penyekat pompa proton (PPP) seperti Omeprazole dan Lansoprazole tidak memberikan 
perbaikan gejala yang lebih besar pada pasien DNU dibanding ARH2, sehingga tidak direkomendasikan 
karena harganya lebih mahal. Obat ini sangat efektif untuk terapi refluks gastroesofageal melebihi 
ARH2. 

 
2. Obat promotilitas  

Obat seperti Metoclopramide, Cisapride dan Domperidone sangat baik mengobati pasien dispepsia 
yang disertai atau disebabkan gangguan motilitas (Dispepsia tipe dismotilitas). Metoclopramide dan 
domperidone keduanya bekerja pada antagonis reseptor D2-dopomine yang meningkatkan motilitas 
gaster dan mengurangi mual. Metoclopramide melewati sawar darah otak sehingga efek samping: 
anxietas, mengantuk, agitasi, disfungsi motor extrapyramidal dan dyskinesia tarda terjadi pada kurang 
lebih 20%-30% pasien. Untuk penggunaan lama hati-hati pada pasien tua. Domperidone tidak 
melewati sawar darah otak sehingga efek samping seperti di atas tidak timbul. Cisapride adalah 
agonis 5-HT4 serotonin bekerja meningkatkan motilitas esophagus dan gaster. Efek samping jarang 
dilaporkan. 
Penelitian lebih lanjut obat promotilitas untuk DNU masih diperlukan. Data saat ini menunjukan 
bahwa terapi cisapride setiap hari selama 2-4 minggu lebih mahal dibanding pengobatan yang 
diperlukan selama eksaserbasi gejala saja. 

 
Modifikasi Pola Hidup - Pasien perlu diberi penjelasan untuk dapat mengenali dan menghindari keaadan yang 
potensial mencetuskan serangan dyspepsia. Belum ada kesepakatan tentang bagaimana pola diet yang 
diberikan pada kasus dyspepsia fungsional. Penekanan lebih ditujukan untuk menghindari jenis makanan yang 
dirsakan sebagi factor pencets. Pola diet porsi kecil tetapi sering, makanan lemah lemak, hindari/kurangi 
makanan minuman yang spesifik (kopi, alcohol, pedas, dll) akan banyak mengurangi gejala terutama gejala 
setelah makan. 



 
Daftar ketrampilan klinis : 
1. Anamnesis pasien dengan keluhan khas dispepsia  
2. Pemeriksaan fisik abdomen 
3. Memberikan terapi yang tepat sesuai  
4. Edukasi pasien dengan dispepsia 
5. Penulisan resep untuk penderita dispepsia 
 
 
Tabel 1. Deskripsi ketrampilan klinis dispepsia (anamnesis, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan dan edukasi) 
 

No Kriteria Jawaban 

0 1 2 

1 Anamnesis : 

1. mengucapkan salam ke pasien    

2. menanyakan identitas (umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)     

3. menanyakan onset keluhan utama     

4. menanyakan gejala lain yang dirasakan     

5. menanyakan faktor yang memperberat gejala timbul     

6. menanyakan faktor yang memperingan gejala yang timbul     

7. menanyakan riwayat pengobatan yang berhubungan dengan penyakit, riwayat alergi     

8. menanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga yang 
berhubungan dengan penyakit 

   

9. menanyakan riwayat sosial ekonomi (pekerjaan, kebiasaan sehari-hari)    

Jumlah     

2 Pemeriksaan fisik 

1. Meminta ijin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik     

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan    

3. Melakukan pemeriksaan fisik abdomen    

4. Inspeksi : menyebutkan ada tidaknya kelaian dinding abdomen.     

5. Palpasi : menyebutkan ada tidaknya nyeri tekan dinding abdomen dan mengetahui 
ada tidaknya pembesaran organ dalam abdomen  

   

6. Perkusi : menyebutkan suara perkusi (tympani dan pekak)    

7. Auskultasi : menyebutkan bunyi peristalstik usus    

Jumlah     

3 Penatalaksanaan    

 1. Menjelaskan tentang terapi yang akan diberikan     

2. Memberikan terapi non farmakologis dan farmakologis dispepsia    

3. Memberikan pengetahuan tentang efek samping obat    

4. Menuliskan resep untuk obat yang diperlukan    

Jumlah    

4 Edukasi    

 1. Menerangkan tentang pengertian penyakit dispepsia.     

2. Menerangkan faktor risiko yang harus dihindari/ dicegah    

3. Menerangkan cara pengobatan dan waktu control    

    

Jumlah     

 Jumlah total  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

BAB VIII 
 

PENYAKIT SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1. Peserta mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan baik dan lengkap pada pasien 
dengan pada sistem ginjal dan saluran kemih. 

2. Peserta mampu melakukan pemeilihan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis pada 
penyakit di sistem ginjal dan saluran kemih. 

3. Peserta mampu menyebutkan diagnosis banding untuk keluhan pada penyakit di sistem ginjal dan 
saluran kemih. 

4. Peserta mampu menjelaskan etiologi dan patogenesis penyakit-penyakit pada sistem ginjal dan 
saluran kemih. 

5. Peserta mampu merencanakan dan menjalankan penatalaksanaan (terapi, edukasi, merujuk) pasien 
dengan keluhan pada sistem ginjal dan saluran kemih. 
 

 

INFEKSI SALURAN KEMIH 
 
PENDAHULUAN - Saluran kemih meliputi ginjal (yang menyaring darah untuk menghasilkan urin), ureter 
(saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih), vesica urinaria (yang menyimpan urin), dan uretra 
(saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar). Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri masuk 
ke uretra dan melakukan perjalanan ke dalam kandung kemih. Jika infeksi tetap hanya di kandung kemih, itu 
adalah "sistitis." Disebut infeksi kandung kemih, atau infeksi Jika perjalanan sampai melewati kandung kemih 
dan ke dalam ginjal, itu disebut infeksi ginjal atau "pielonefritis." 
 
Sistitis adalah salah satu infeksi yang paling umum, menyebabkan gejala rasa panas saat kencing dan 
peningkatan frekuensi buang air kecil. Pielonefritis lebih jarang dari pada sistitis, dan pielonefritis dapat 
menyebabkan gejala yang sama, tetapi ditambah dengan demam, sakit punggung, dan mual atau muntah. 
 
Sistitis dan pielonefritis lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Kebanyakan wanita mengalami 
sistitis tanpa komplikasi yang mudah diobati dengan antibiotik jangka pendek. Pada pria, sistitis juga dapat 
mempengaruhi kelenjar prostat, dan memerlukan pengobatan yang lebih lama. Pielonefritis biasanya juga 
dapat diobati dengan antibiotik di unit rawat jalan, tetapi pengobatan biasanya berlangsung lebih lama. Dalam 
beberapa kasus, pielonefritis harus dirawat di rumah sakit. 
 



 
 
GEJALA INFEKSI SISTITIS - Gejala-gejala khas dari infeksi sistitis meliputi: 
 

1. Rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil 
2. Sering buang air kecil 
3. Keinginan yang mendesak untuk buang air kecil 
4. Adanya darah dalam urin 

 
Apakah infeksi sistitis atau yang lain? – Rasa terbakar saat buang air kecil juga bisa terjadi pada wanita dengan 
infeksi vagina (seperti infeksi jamur) atau pada orang dengan uretritis (peradangan uretra). 
 
GEJALA INFEKSI PIELONEFRITIS - Infeksi pielonefritis kadang-kadang dapat menyebabkan gejala yang sama 
dengan infeksi sistitis, tetapi pielonefritis juga dapat menyebabkan: 
 

1. Demam (suhu lebih tinggi dari 100,4 º F atau 38 º C) 
2. Nyeri pada sisi (sisi punggung bawah, di mana ginjal berada) 
3. Mual atau muntah 

 
Meskipun infeksi pielonefritis tidak menimbulkan kerusakan permanen, menunda pengobatan dapat 
mengakibatkan komplikasi serius. 
 
DIAGNOSA INFEKSI SALURAN KENCING - Infeksi sistitis biasanya didiagnosis berdasarkan gejala yang 
ditemukan, dan hasil tes urine yang mengandung lekosit dalam urin. Lekosit yang bertanggung jawab untuk 
memerangi infeksi, sehingga kehadiran mereka dalam urin menunjukkan adanya infeksi. 
 
Kultur urin - Kultur urin adalah tes yang menggunakan sampel urin untuk mengembangbiakkan bakteri di 
laboratorium. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 48 jam untuk mendapatkan hasil. Kultur urin midstream 
disarankan untuk mengkonfirmasi diagnosis infeksi sistitis pada pria, dengan menggunakan kriteria koloni 
hitungan ≥ 105 CFU / mL. Definisi standar dari kultur urin positif adalah ≥ 105 CFU / mL bersama dengan piuria 
(misalnya, jumlah leukosit ≥ 105/ mL). Nilai normal midstream noninfected, sampel yang bersih adalah <105 
CFU/ml (terutama karena kontaminasi Escherichia coli) dan jumlah lekosit <10.000 per mL urin.  
Hasil kultur urin ≥ 102 CFU /mL dianggap positif pada spesimen urin midstream pada wanita dengan gejala akut 
dan piuria. 
 
Pada orang yang diduga mengalami infeksi sistitis sederhana, kultur urin sering dianjurkan jika mereka: 

1. Tidak pernah mengalami infeksi sistitis sebelum 
2. Memiliki gejala yang tidak khas untuk infeksi sistitis 
3. Punya infeksi sistitis yang resisten (artinya infeksi tidak membaik dengan antibiotik standar) 
4. Sistitis yang sering terjadi 
5. Infeksi tidak membaik dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah terapi antibiotik 
6. Sedang hamil 



 
TERAPI  
 
Sistitis – Pasien dengan infeksi sistitis terapi antibiotik diberikan selama 7 hari. Obat-obatan yang dipilih 
adalah: trimetoprim-sulfametoksazol, nitrofurantoin, fosfomycin, ciprofloxacin  atau levofloksasin. 
Pada laki-laki, infeksi dapat melibatkan kelenjar prostat dan terapi biasanya diberikan paling sedikit tujuh hari. 
Direkomendasikan untuk minum lebih banyak cairan untuk membantu bakteri keluar dari kandung kemih. 
Belum ada studi yang telah dilakukan untuk rekomendasi ini. 
 
Antimikroba yang tepat untuk pengobatan sistitis akut tanpa komplikasi meliputi: 
 

1. Nitrofurantoin monohidrat / macrocrystals (100 mg secara oral dua kali sehari selama 5 hari). 
Nitrofurantoin harus dihindari jika ada kecurigaan untuk pielonefritis awal, dan merupakan 
kontraindikasi ketika bersihan kreatinin (creatinin clearance) <60 mL menit. 

2. Trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX; satu tablet kekuatan ganda [160/800 mg] dua kali sehari 
selama 3 hari). Empiris kotrimoksazol harus dihindari jika prevalensi resistensi diketahui melebihi 20% 
atau jika pasien telah mendapat TMP-SMX untuk sistitis pada 3 bulan sebelumnya, meskipun 
penggunaan TMP- SMX dapat diterima jika hasil kultur sensitif terhadap obat ini.  

3. Fosfomycin trometamol (3 gram dosis tunggal). Fosfomycin harus dihindari jika ada kecurigaan untuk 
pielonefritis awal. 

4. Pivmecillinam (400 mg secara oral dua kali sehari selama 3 sampai 7 hari). Pivmecillinam adalah 
spektrum gram negatif penisilin digunakan hanya untuk pengobatan ISK. Pivmecillinam harus 
dihindari jika ada kecurigaan untuk pielonefritis awal. 

 
Pielonefritis - Kultur urin dan uji sensitifitas harus dilakukan pada pasien dengan pielonefritis, dan terapi 
empirik awal harus disesuaikan dengan tepat berdasarkan patogen yang menginfeksi. Pendekatan empiris 
terapi tergantung pada tingkat keparahan penyakit, prevalensi patogen resisten di masyarakat, dan faktor host 
tertentu seperti riwayat alergi atau intoleransi. 
Di daerah di mana prevalensi resistensi fluorokuinolon tidak melebihi 10%, pilihan antibiotik oral yang sesuai 
untuk terapi empiris pyelonephritis tanpa komplikasi adalah siprofloksasin (500 mg secara oral dua kali sehari 
selama 7 hari atau 1000 mg slow release satu kali sehari selama 7 hari) atau levofloksasin (750 mg oral sekali 
sehari selama 5 sampai 7 hari). 
Di daerah di mana prevalensi resistensi fluorokuinolon melebihi 10%, diberikan antibitik intravena seperti 
ceftriaxone (1 gram) atau aminoglikosida (dosis konsolidasi 24 jam), tergantung tes sensitifitas dan kultur urin. 
Penggunaan nitrofurantoin, fosfomycin, dan pivmecillinam harus dihindari dalam terapi pielonefritis karena 
obat tersebut tidak mencapai tingkat yang memadai di jaringan ginjal. 
 
 
Daftar ketrampilan klinis : 
1. Anamnesis pasien dengan keluhan khas disuria  
2. Pemeriksaan fisik abdomen 
3. Memberikan terapi yang tepat sesuai  
4. Edukasi pasien dengan ISK 
5. Penulisan resep untuk penderita ISK 
 
 
Tabel 1. Deskripsi ketrampilan klinis ISK (anamnesis, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan dan edukasi) 
 

No Kriteria Jawaban 

0 1 2 

1 Anamnesis : 

1. mengucapkan salam ke pasien    

2. menanyakan identitas (umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)     

3. menanyakan onset keluhan utama     

4. menanyakan gejala lain yang dirasakan     



5. menanyakan faktor yang memperberat gejala timbul     

6. menanyakan faktor yang memperingan gejala yang timbul     

7. menanyakan riwayat pengobatan yang berhubungan dengan penyakit, riwayat alergi     

8. menanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga yang 
berhubungan dengan penyakit 

   

9. menanyakan riwayat sosial ekonomi (pekerjaan, kebiasaan sehari-hari)    

Jumlah     

2 Pemeriksaan fisik 

1. Meminta ijin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik     

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan    

3. Melakukan pemeriksaan fisik abdomen    

4. Inspeksi : menyebutkan ada tidaknya kelaian dinding abdomen.     

5. Palpasi : menyebutkan ada tidaknya balotmen pada ginjal, ada tidaknya nyeri tekan 
pada supra pubik  

   

6. Perkusi : menyebutkan ada tidaknya nyeri ketok sudut costovertebra    

7. Auskultasi : menyebutkan bunyi bruit pada ginjal    

Jumlah     

3 Penatalaksanaan    

 5. Menjelaskan tentang terapi yang akan diberikan     

6. Memberikan terapi non farmakologis dan farmakologis ISK    

7. Memberikan pengetahuan tentang efek samping obat    

8. Menuliskan resep untuk obat yang diperlukan    

Jumlah    

4 Edukasi    

 4. Menerangkan tentang pengertian penyakit ISK.     

5. Menerangkan faktor risiko yang harus dihindari/ dicegah    

6. Menerangkan cara pengobatan dan waktu control    

    

Jumlah     

 Jumlah total  

 
 
 



BAB IX 
 

PENYAKIT SISTEM HEMATOIMUNOLOGI DAN INFEKSI 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1. Peserta mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan baik dan lengkap pada pasien 
dengan pada sistem hematoimunologi dan infeksi. 

2. Peserta mampu melakukan pemeilihan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis pada 
penyakit di sistem hematoimunologi dan infeksi. 

3. Peserta mampu menyebutkan diagnosis banding untuk keluhan pada penyakit di sistem 
hematoimunologi dan infeksi. 

4. Peserta mampu menjelaskan etiologi dan patogenesis penyakit-penyakit pada sistem 
hematoimunologi dan infeksi. 

5. Peserta mampu merencanakan dan menjalankan penatalaksanaan (terapi, edukasi, merujuk) pasien 
dengan keluhan pada sistem hematoimunologi dan infeksi. 
 

 

ANEMIA DEFISIENSI BESI 
 
PENDAHULUAN - Anemia defisiensi zat besi adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki zat besi yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya atau pengurangan sel darah karena kurangnya zat besi. 
 
ETIOLOGI - Defisiensi zat besi terjadi jika kecepatan kehilangan atau penggunaan elemen tersebut melampaui 
kecepatan asimilasinya. Penurunan cadangan zat besi jika bukan pada anemia yang nyata, biasanya dijumpai 
pada bayi dan remaja dimana merupakan masa terbanyak penggunaan zat besi untuk pertumbuhan. Neonatal 
yang lahir dari  perempuan dengan defisiensi besi jarang sekali anemis tetapi memang memiliki cadangan zat 
besi yang rendah. Bayi ini tidak memiliki cadangan yang diperlukan untuk pertumbuhan setelah lahir. ASI 
merupakan sumber zat besi yang adekuat secara marginal. 
 
Berdasarkan data dari “the third National Health and Nutrition Examination Survey” ( NHANES III ), defisiensi 
besi ditentukan oleh ukuran yang abnormal dari serum ferritin, transferring saturation, dan/atau erythrocyte 
protophorphyrin. 
 

1. Penurunan absorpsi zat besi, hal ini terjadi pada banyak keadaan klinis. Setelah gastrektomi parsial 
atau total, asimilasi zat besi dari makanan terganggu, terutama akibat peningkatan motilitas dan by 
pass usus halus proximal, yang menjadi tempat utama absorpsi zat besi. Pasien dengan diare kronik 
atau malabsorpsi usus halus juga dapat menderita defisiensi zat besi, terutama jika duodenum dan 
jejunum proximal ikut terlibat. Kadang-kadang anemia defisiensi zat besi merupakan pelopor dari 
radang usus non tropical (celiac sprue). 

2. Kehilangan zat besi, dapat terjadi secara fisiologis atau patologis; 
a. Fisiologis: 

i. Menstruasi 
ii. Kehamilan, pada kehamilan aterm, sekitar 900mg zat besi hilang dari ibu kepada 

fetus, plasenta dan perdarahan pada waktu partus. 
b. Patologis: 

Perdarahan saluran makan merupakan penyebab paling sering anemia defisiensi besi. 
Prosesnya sering tiba-tiba. Selain itu dapat juga karena infestasi cacing tambang, pasien 
dengan telangiektasis herediter sehingga mudah berdarah, perdarahan traktus 
gastrourinarius, perdarahan paru akibat bronkiektasis atau hemosiderosis paru idiopatik. 

 
 
 
 
 



Beberapa istilah dalam anemia 

Mean corpuscular volume (MCV) =     nilai hematokrit × 10 
                Jumlah eritrosit (juta/mm3) 
 
Normal: 76-96 cμ. MCV <76 cμ disebut mikrositik, sedangkan bila > 96 cμ disebut makrositik. 
 

Mean corpuscular hemoglobin (MCH)=        nilai Hb × 10 
      Jumlah eritrosit (juta/mm3) 
 
Normal: 27-32 μμg. Bila MCH <27 μμg disebut hipokrom, sedangkan bila > 32 μμg disebut hiperkromik  
(istilah hiperkromik ini sekarang sudah tidak digunakan lagi , karena biasanya normokromik). 
 
Mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) = Nilai Hb (g%)×100  

Nilai hematokrit 

Normal : 32-37 % . bila MCHC <32 % disebut hipokromik, sedangkan bila > 37 % disebut hiperkromik 

 
 
GEJALA KLINIK - Ada banyak gejala dari anemia, setiap individu tidak akan mengalami seluruh gejala dan 
apabila anemianya sangat ringan, gejalanya mungkin tidak tampak. Beberapa gejalanya antara lain; warna kulit 
yang pucat, mudah lelah, peka terhadap cahaya, pusing, lemah, nafas pendek, lidah kotor, kuku sendok, selera 
makan turun, sakit kepala (biasanya bagian frontal). 
Defisiensi zat besi mengganggu proliferasi dan pertumbuhan sel. Yang utama adalah sel dari sum-sum tulang, 
setelah itu sel dari saluran makan. Akibatnya banyak tanda dan gejala anemia defisiensi besi terlokalisasi pada 
sistem organ ini: 

 Glositis ; lidah merah, bengkak, licin, bersinar dan lunak, muncul secara sporadis. 

 Stomatitis angular ; erosi, kerapuhan dan bengkak di susut mulut. 

 Atrofi lambung dengan aklorhidria ; jarang 

 Selaput pascakrikoid (Sindrom Plummer-Vinson) ; pada defisiensi zat besi jangka panjang. 

 Koilonikia (kuku berbentuk sendok) ; karena pertumbuhan lambat dari lapisan kuku. 

 Menoragia ; gejala yang biasa pada perempuan dengan defisiensi besi. 
 
 
DIAGNOSIS LABORATORIUM  
 

1. Penurunan cadangan zat besi 
Pada stadium ini, aspirasi sum-sum tulang dengan pewarnaan prusian blue jelas menunjukkan 
penurunan atau tidak adanya simpanan zat besi dalam makrofag. Kondisi ini diikuti oleh penurunan 
kadar feritin serum 

2. Eritropoisis kekurangan zat besi 
Kapasitas ikat besi total (TIBC) serum pertama-tama meningkat, lalu diikuti penurunan mendadak zat 
besi serum. Akibatnya saturasi fungsional transferin turun secara mencolok. Kadar saturasi transferin 
yang penting untuk mendukung eritropoisis adalah sekitar 15%. Dibawah nilai ini, eritropoisis 
kekurangan zat besi tidak dapat dihindarkan. Sel darah merah dalam sirkulasi menjadi lebih mikrositik 
dan hipokromik. Hal ini diikuti oleh peningkatan FEP (Free Erytrocyte Protoporphyrin). 

3. Anemia defisiensi besi yang mencolok (stadium akhir). 

 Sel darah merah menjadi sangat hipokromik dan mikrositik 

 Sering hanya kerangka tipis sitoplasma yang muncul di tepi sel darah merah.  
Fragmen kecil dan poikilositosis yang aneh juga dapat terlihat. Membran eritrosit kaku, 
kelangsungan hidup sel darah merah ini lebih pendek dalam sirkulasi. 

 Retikulosit ↓ (N: 50.000/ml³) 

 Leukosit N 

 Trombosit N/↑ 

 Sum-sum tulang menunjukkan hiperplasia eritrosit sedang. 



Reseptor transferin dilepaskan dari membran plasma sel dan dapat dideteksi dalam plasma. 
Sumber utama transferin adalah sel hematopoitik di sum-sum tulang.  
Jumlah reseptor transferin dalam plasma meningkat pada pasien dengan defisiensi besi, sehingga 
memberikan kemungkinan tes diagnostik lain untuk kondisi ini. 

 
 
DIAGNOSIS BANDING - Pada pasien dengan anemia hipokrom mikrositik, kemungkinan diagnostik utama 
adalah anemia defisiensi besi, talasemia, anemia karena radang kronik, keracunan timbal, dan anemia 
sideroblastik. 
 
TERAPI - Defisiensi zat besi berespons sangat baik terhadap pemberian obat oral seperti garam besi (misalnya 
sulfas ferosus) atau sediaan polisakarida zat besi (misalnya polimaltosa ferosus). Terapi zat besi yang 
dikombinasikan dengan diit yang benar untuk meningkatkan penyerapan zat besi dan vitamin C sangat efektif 
untuk mengatasi anemia defisiensi besi karena terjadi peningkatan jumblah hemoglobin dan cadangan zat 
besi. 
 
Pemberian preparat besi parenteral - Pemberian besi secara intra muscular menimbulkan rasa sakit dan 
harganya mahal. Dapat menyebabkan limfadenopati regional dan reaksi alergi. Oleh karena itu, besi parenteral 
diberikan hanya bila dianggap perlu, misalnya : pada kehamilan tua, malabsorpsi berat, radang pada lambung. 

Kemampuan untuk menaikan kadar Hb tidak lebih baik dibandingkan peroral.Preparat yang sering dipakai 
adalah dekstran besi. Larutan ini mengandung 50 mg besi/ml. 
Dosis dapat dihitung berdasarkan: 
Dosis besi (mg) = BB (kg)  Х kadar Hb yang diinginkan (g/dl ) Х  2,5  
 
 
 
Daftar ketrampilan klinis : 
1. Anamnesis pasien dengan keluhan khas anemia  
2. Pemeriksaan penunjang laboratorium anemia 
3. Memberikan terapi yang tepat sesuai  
4. Edukasi pasien dengan anemia 
5. Penulisan resep untuk penderita anemia defisiensi besi 
 
 
Tabel 1. Deskripsi ketrampilan klinis anemia defisiensi besi (anamnesis, pemeriksaan penunjang, 
penatalaksanaan dan edukasi) 
 

No Kriteria Jawaban 

0 1 2 

1 Anamnesis : 

1. mengucapkan salam ke pasien    

2. menanyakan identitas (umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)     

3. menanyakan onset keluhan utama     

4. menanyakan gejala lain yang dirasakan     

5. menanyakan faktor yang memperberat gejala timbul     

6. menanyakan faktor yang memperingan gejala yang timbul     

7. menanyakan riwayat pengobatan yang berhubungan dengan penyakit, riwayat alergi     

8. menanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga yang 
berhubungan dengan penyakit 

   

9. menanyakan riwayat sosial ekonomi (pekerjaan, kebiasaan sehari-hari)    

Jumlah     

2 Pemeriksaan penunjang laboratorium 

1. Meminta ijin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan 
pengambilan sampel darah  

   



2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan    

3. Melakukan pemeriksaan laboratorium anemia    

4. Pemeriksaan morfologi sel darah tepi     

5. Pemeriksaan darah lengkap/ rutin (Hb, Ht, Leukosit, Trombosit)     

Jumlah     

3 Penatalaksanaan    

 1. Menjelaskan tentang terapi yang akan diberikan     

2. Memberikan terapi non farmakologis dan farmakologis anemia defisensi besi    

3. Memberikan pengetahuan tentang efek samping obat    

4. Menuliskan resep untuk obat yang diperlukan    

Jumlah    

4 Edukasi    

 1. Menerangkan tentang pengertian penyakit anemia defisensi besi.     

2. Menerangkan faktor risiko yang harus dihindari/ dicegah    

3. Menerangkan cara pengobatan dan waktu control    

    

Jumlah     

 Jumlah total  

 
 



BAB X 
 

PENYAKIT SISTEM ENDOKRIN, METABOLIK DAN NUTRISI 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1. Peserta mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan baik dan lengkap pada pasien 
dengan pada sistem endokrin, metabolik dan nutrisi. 

2. Peserta mampu melakukan pemeilihan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis pada 
penyakit di sistem endokrin, metabolik dan nutrisi. 

3. Peserta mampu menyebutkan diagnosis banding untuk keluhan pada penyakit di sistem endokrin, 
metabolik dan nutrisi. 

4. Peserta mampu menjelaskan etiologi dan patogenesis penyakit-penyakit pada sistem endokrin, 
metabolik dan nutrisi. 

5. Peserta mampu merencanakan dan menjalankan penatalaksanaan (terapi, edukasi, merujuk) pasien 
dengan keluhan pada sistem endokrin, metabolik dan nutrisi. 
 

 

 
DIABETES MELLITUS 
 
DEFINISI - Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan hiperglikemia, gangguan 
metabolisme karbohidrat, lemak, protein yang berkaitan dengan berkurangnya Insulin baik secara absolute 
maupun relatif. 
Absolute : Terjadi apabila sel beta pancreas tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang sesuai 
dengan kebutuhan sehingga penderita membutuhkan suntikan insulin. 
Relatif      : Sel beta pancreas masih mampu memproduksi insulin yang dibutuhkan tetapi hormon yang 
dihasilkan tersebut dapat bekerja secara optimal. 
 
DIAGNOSIS - Diagnosis diabetes mellitus didasarkan atas pemeriksaan kadar glukosa darah dan tidak dapat 
ditegakkan hanya atas dasar adanya glukosuria saja. Dalam menentukan diagnosis diabetes mellitus harus 
diperhatikan asal bahan darah yang diambil dan cara pemeriksaan yang dipakai. Untuk diagnosa diabetes 
mellitus pemeriksaan yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa dengan cara enzimatik dengan bahan darah 
plasma vena. 
 
Keluhan khas diabetes mellitus : 

 Poliuria. 

 Polidipsia. 

 Polifagia. 

 Berat badan menurun cepat. 
  
Keluhan tidak khas diabetes mellitus : 

 Kesemutan. 

 Gatal di daerah genital. 

 Keputihan. 

 Infeksi sulit sembuh. 

 Bisul yang hilang sembuh. 

 Penglihatan terganggu. 

 Cepat lelah. 

 Mudah mengantuk, dll. 
  
Faktor resiko diabetes mellitus : 

 Usia > 45 tahun. 

 Kegemukan (BBR>110% BB idaman atau IMT > 23 kg/m2). 



 Hipertensi (TD > 140/90 mmHg). 

 Riwayat DM dalam garis keturunan. 

 Riwayat melahirkan bayi dengan BB > 4000 gram, melahirkan bayi cacat atau abortus berulang. 

 Kolesterol HDL < 35 mg/dl dan atau trigliserida > 250 mg/dl 
 

 
 Klasifikasi Etiologis Diabetes Melitus : 

1. Tipe 1 : Destruksi sel beta, umumnya menjurus ke definisi insulin absolute. 

 Autoimun. 

 Idiopatik. 
2. Tipe 2 : Bervariasi mulai yang terutama dominan resistensi insulin disertai definisi insulin relatif 

sampai yang terutama defek sekresi insulin disertai resistensi insulin. 
3. Tipe lain :  Defek genetic fungsi sel beta. 

 Defek genetik kerja insulin. 

 Penyakit eksokrin pancreas. 

 Endokrinopati. 

 Karena obat atau zat kimia. 

 Infeksi. 

 Sebab imunologi yang jarang. 

 Sindrom genetic lain yang berkaitan dengan DM. 

 Diabetes mellitus gestational. 
  
PATOFISIOLOGI - Tubuh manusia membutuhkan energi agar dapat berfungsi dengan baik. Energi tersebut 
diperoleh dari hasil pengolahan makanan melalui proses pencernaan di usus. Di dalam saluran pencernaan itu, 
makanan dipecah menjadi bahan dasar dari makanan tersebut. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi 
menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak. Ketiga zat makanan tersebut akan diserap oleh usus 
kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dipergunakan sebagai 
bahan bakar. Dalam proses metabolisme, insulin memegang peranan sangat penting yaitu memasukkan 
glukosa ke dalam sel, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar. Pengeluaran insulin tergantung pada 
kadar glukosa dalam darah. Kadar glukosa darah sebesar > 70 mg/dl akan menstimulasi sintesa insulin. Insulin 
yang diterima oleh reseptor pada sel target, akan mengaktivasi tyrosin kinase dimana akan terjadi aktivasi 
sintesa protein, glikogen, lipogenesis dan meningkatkan transport glukosa ke dalam otot skelet dan jaringan 
adiposa dengan bantuan transporter glukosa. 
 
Patofisiologi DM tipe 1 - Pada saat diabetes mellitus tergantung insulin muncul, sebagian sel beta pancreas 
sudah rusak. Proses perusakan ini hampir pasti karena proses autoimun, meski rinciannya masih samar. 
Pertama, harus ada kerentanan genetik terhadap penyakit ini. Kedua, keadaan lingkungan biasanya memulai 
proses ini pada individu dengan kerentanan genetik. Infeksi virus diyakini merupakan satu mekanisme pemicu 
tetapi agen non infeksius juga dapat terlibat. Ketiga, dalam rangkaian respon peradangan pankreas, disebut 
insulitis. Sel yang mengifiltrasi sel beta adalah monosit atau makrofag dan limfosit T teraktivasi. Keempat, 
adalah perubahan atau transformasi sel beta sehingga tidak dikenali sebagai sel sendiri, tetapi dilihat oleh 
sistem imun sebagai sel. Kelima, perkembangan respon imun karena dianggap sel asing terbentuk antibodi 
sitotoksik dan bekerja bersama-sama dengan mekanisme imun seluler. Hasil akhirnya adalah perusakan sel 
beta dan penampakan diabetes. 
Ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan DM tipe 1, yaitu faktor lingkungan. Salah satu faktor 
lingkungan disini adalah faktor diet sewaktu masih bayi. Dari berbagai penelitian ternyata didapatkan bahwa 
pemberian susu sapi yang terlalu dini pada bayi dapat memicu terjadinya DM tipe 1, demikian juga pemberian 
sereal yang terlalu dini. Namun suplemen vitamin D dan omega 3 mencegah timbulnya DM tipe 1. 
 
Patofisiologi DM tipe 2 - Pasien Diabetes Mellitus tipe 2 mempunyai dua efek fisiologis. Sekresi insulin 
abnormal dan resistensi terhadap kerja insulin pada jaringan sasaran. Ada tiga fase normalitas. Pertama 
glukosa plasma tetap normal meskipun terlihat resistensi urin karena kadar insulin meningkat. Kedua, 
resistensi insulin cenderung menurun sehingga meskipun konsentrasi insulin meningkat, tampak intoleransi 
glukosa bentuk hiperglikemia.  
Pada diabetes mellitus tipe 2, jumlah insulin normal, malah mungkin banyak, tetapi jumlah reseptor pada 
permukaan sel yang kurang. Dengan demikian, pada DM tipe 2 selain kadar glukosa yang tinggi, terdapat kadar 



insulin yang tinggi atau normal. Keadaan ini disebut sebagai resistensi insulin. Penyebab resistensi insulin 
sebenarnya tidak begitu jelas, tetapi faktor berikut ini turut berperan : 

 Obesitas terutama sentral. 

 Diet tinggi lemak rendah karbohidrat. 

 Tubuh yang kurang aktivitas. 

 Faktor keturunan. 
 
DM tipe 1 

 Mudah terjadi ketoasidosis. 

 Pengobatan harus dengan insulin. 

 Onset akut. 

 Biasanya kurus. 

 Biasanya pada umur muda. 

 Didapatkan islet cell antibody (ICA). 

 Riwayat keluarga diabetes (+) pada 10%. 

 30 – 50 % kembar identik terkena. 
 
DM tipe 2 

 Tidak mudah terjadi ketoasidosis. 

 Tidak harus dengan insulin. 

 Onset lambat. 

 Gemuk atau tidak gemuk. 

 Biasanya > 45 tahun. 

 Tidak ada islet cell antibody (ICA). 

 Riwayat keluarga (+) pada 30 %. 

 ± pada 100% kembar identik terkena. 
 
Pemeriksaan penyaring - Bagi mereka yang mendapat kesempatan untuk pemeriksaan penyaring bersama 
penyakit lain (general check-up) adanya pemeriksaan penyaring untuk DM dalam rangkaian pemeriksaan 
tersebut sangat dianjurkan. Pemeriksaan penyaring berguna untuk menjaring pasien DM, TGT (Toleransi 
Glukosa Terganggu), dan GDPT (Glukosa Darah Puasa Terganggu), sehingga dapat ditentukan langkah yang 
tepat untuk mereka. Peran aktif para pengelola kesehatan sangat diperlukan agar deteksi DM dapat 
ditegakkan sedini mungkin dan pencegahan sekunder dapat segera diterapkan. 
 
Pemeriksaan penyaring perlu dilakukan pada kelompok dengan salah satu faktor risiko untuk DM, yaitu : 

 Kelompok usia dewasa tua (>45 tahun) 

 Kegemukan (BB(kg)>120% BB idaman, atau IMT>27 (kg/m2) 

 Tekanan darah tinggi (TD > 140/90 mmHg) 

 Riwayat keluarga DM 

 Riwayat kehamilan dengan BB lahir bayi > 4000 gram 

 Riwayat DM pada kehamilan 

 Dislipidemia (HDL250 mg/dl) 

 Pernah TGT atau GDPT 
 
Pemeriksaan penyaring dapat dilakukan melalui pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, kadar glukosa 
darah puasa, kemudian dapat diikuti dengan tes tolerasi glukosa oral (TTGO) standar (Lihat Skema langkah-
langkah diagnostik DM). 
Untuk kelompok risiko tinggi yang hasil pemeriksaan penyaringnya negatif, pemeriksaan penyaring ulangan 
dilakukan tiap tahun; sedangkan bagi mereka yang berusia >45 tahun tanpa faktor risiko, pemeriksaan 
penyaring dapat dilakukan setiap 3 tahun. 
Pasien dengan Toleransi Glukosa terganggu dan Glukosa Darah Puasa Terganggu merupakan tahapan 
sementara menuju DM. Setelah 5-10 tahun kemudian 1/3 kelompok TGT akan berkembang menjadi DM, 1/3 
tetap TGT dan 1/3 lainnya kembali normal. 

 
 



 
 

Tabel 1. Kadar glukosa darah sewaktu* dan puasa* sebagai patokan penyaring dan diagnosis DM (mg/dl) 
 

  Bukan DM Belum pasti 
DM 

DM 

Kadar Glukosa darah 
sewaktu (mg/dl) 

Plasma 
Vena 

< 110 110 – 199 ≥ 200 

Darah 
Kapiler 

< 90 90 – 199 ≥ 200 

Kadar Glukosa darah 
puasa (mg/dl) 

Plasma 
Vena 

< 110 110 – 126 ≥ 126 

Darah 
Kapiler 

< 90 90 – 109 ≥ 110 

 
 
Komplikasi Diabetes Mellitus 
1.    Komplikasi akut : 

 Ketoadosis Diabetik, ditandai dengan : 

 Symptom DM (poliuri,polifagi,polidipsi) 

 Hipotensi 

 Takikardi 

 Bau nafas aseton 

 Respirasi Kussmaul  

 Penurunan kesadaran  

 Hiperosmolar Non ketotik. 

 Hipoglikemia. 
 
2.    Komplikasi kronis : 

 Microangiopathy 
Retinopathy diabeticum yang disebabkan karena kerusakan pembuluh darah retina. Ada dua 
klasifikasi dari retinopathy yaitu non-proliferative dan proliferative. 
Nephropathy diabeticum yang ditandai dengan ditemukannya kadar protein yang tinggi dalam urine. 
Hal ini disebabkan adanya kerusakan pada glomerolus berupa penebalan glomerolus pada awalnya. 
Diabetic nephropathy merupakan faktor resiko dari gagal ginjal kronik.  
Neuropathy diabeticum biasanya ditandai dengan hilangnya rasa sensorik terutama bagian distal 
diikuti dengan hilangnya reflex. Selain itu bisa juga terjadi poliradiculopathy diabeticum yang 
merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan gangguan pada satu atau lebih akar saraf dan dapat 
disertai dengan kelemahan motorik. Biasanya self-limited dalam waktu 6-12 bulan. 

 
 Macroangiopathy 

Coronary heart disease, dimana berawal dari berbagai bentuk dislipidemia, yaitu hipertrigliseridemia 
dan penurunan kadar HDL. Pada DM sendiri tidak meningkatkan kadar LDL, namun sedikit partikel LDL 
pada DM tipe 2 sangat bersifat atherogenik karena mudah mengalami glikasilasi dan oksidasi. 
Peripheral vascular disease dengan tanda klinis: 
·      Nyeri kaki bila berjalan dan hilang bila beristirahat. 
·      Perubahan warna pada kaki 
·      Nyeri otot pada kaki 
·      Kaki terasa dingin 
·      Kaki terlihat membiru (sianosis) 
·      Pulsasi lemah atau hilang 

 
 
 
 
 



EMPAT PILAR PENGELOLAAN DIABETES MELITUS 
-   Edukasi. 
-   Perencanaan. 
-   Latihan Jasmani. 
-   Intervensi Farmakologis. 
 
 

1. Edukasi. 
Diabetes tipe 2 umumnya terjadi pada saat pola gaya hidup dan perilaku telah terbentuk dengan 
kokoh. Keberhasilan pengelolaan diabetes mandiri membutuhkan partisipasi aktif pasien, keluarga 
dan masyarakat. Tim kesehatan harus mendampingi pasien dalam menuju perubahan perilaku. Untuk 
mencapai keberhasilan perubahan perilaku, dibutuhkan edukasi yang komprehensif, pengembangan 
keterampilan dan motivasi. 
Edukasi tersebut meliputi pemahaman tentang : 
-   Penyakit DM. 
-   Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM. 
-   Komplikasi DM. 
-   Intervensi farmokologi dan non-farmakologis. 
-   Hipoglikemia. 
-   Masalah khusus yang dihadapi. 
-   Cara mengembangkan sistem pendukung dan mengajarkan keterampilan. 
-   Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan. 

 
2. Perencanaan makanan. 

Perencanaan makanan merupakan salah satu pilar pengelolaan diabetes mellitus, meski sampai saat 
ini tidak ada perencanaan makan yang sesuai untuk semua pasien. 
 
Prinsip Pembagian Porsi Makanan Sehari-hari 
Disesuaikan dengan kebiasaan makan pasien dan diusahakan porsi sesuai sepanjang hari. Disarankan 
porsi terbagi (3 besar dan 3 kecil) : 
1.   Makan pagi -   Makan selingan pagi. 
2.   Makan siang -   Makan selingan siang. 
3.   Makan malam -   Makan selingan malam. 
 
Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi : 
-   Karbohidrat 60 – 70 % 
-   Protein 10 – 15 % 
-   Lemak 20 – 25 % 
Jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, ada tidaknya stress akut, dan 
kegiatan jasmani. 
Untuk penentuan status gizi, dapat dipakai indeks masa tubuh (IMT) dan rumus Broca. Indeks massa 
tubuh dapat dihitung dengan rumus IMT = BB (kg)/TB (m). 
 
Klasifikasi IMT 
-   BB kurang < 18,5 
-   BB normal 18,5 – 22,9 
-   BB lebih > 23,0 
    Dengan resiko 23,0 – 24,9 
    Obes I 25,0 – 29,9 
    Obes II > 30 

 
Klasifikasi Asia Pasific 
Untuk menghitung kebutuhan kalori, dapat dipakai rumus Broca, yaitu : 
Berat Badan Idaman (BBI) = (TB – 100) – 10 % 
Status gizi : BB actual x 100 % / TB (cm) – 100 
-   BB kurang bila BB, 90% BBI 
-   BB normal bila BB 90 – 110 % BBI 



-   BB lebih bila BB 110 – 120 % BBI 
-   Gemuk bila BB > 120 % BBI 

3. Latihan Jasmani. 
Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani teratur (3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 
menit), merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes tipe 2. Latihan jasmani dapat 
menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitifitas terhadap insulin, sehingga akan memperbaiki 
kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang dimaksud adalah jalan, bersepeda santai, jogging, 
berenang. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. 
Kegiatan sehari-hari seperti berjalan ke pasar, menggunakan tenaga, berkebun tetap dilakukan. Batasi 
atau jangan terlalu lama kegiatan yang kurang gerak seperti menonton televisi. 

4. Intevensi Farmakologis. 
Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 
Berdasarkan cara kerjanya, OHO dibagi menjadi 3 golongan : 

o Pemicu sekresi insulin : sulfonilurea dan glinid. 
o Penambah sensitivitas terhadap insulin : metformin, tiazolidindion. 
o Penghambat absorpsi glukosa : penghambat glukosidase alfa. 
o Insulin 

Insulin diperlukan pada keadaan : 

 Penurunan berat badan yang cepat. 

 Hiperglikemia berat yang disertai ketosis. 

 Ketoasidosis metabolik. 

 Hiperglikemia hiperosmolar non ketotik. 

 Hiperglikemia dengan asidosis laktat. 

 Gagal dengan kombinasi OHO dosis hampir maksimal. 

 Stres berat (infeksi sistematik, operasi besar, Infark Miocard Akut, stroke). 

 Kehamilan dengan DM/diabetes mellitus gestasional yang tidak terkendali dengan 
perencanaan makanan. 

 Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. 

 Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO. 
 
 

Insulin 
 

Insulin Mulai Bekerja 
(jam) 

Kerja Maksimum 
(jam) 

Lamanya Bekerja 
(jam) 

Short acting 

Regular 0,25 – 1 2 – 6 4 – 12 

Semilente 0,5 – 1 3 – 6 8 – 16 

Intermediate acting 

NPH 1,5 – 4 6 – 16 12 – 24 

Lente 1 – 4 6 – 16 12 – 28 

Long acting 

PZI 3 – 8 14 – 24 24 – 48 

Ultralente 3 – 8 14 – 24 24 – 48 

  
Penggunaan insulin dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan beberapa efek samping 
seperti alergi lokal, resistensi terhadap insulin. 

 
Terapi kombinasi - Pemberian OHO maupun insulin selalu dimulai dengan dosis rendah, untuk kemudian 
dinaikan secara bertahap sesuai dengan respons kadar glukosa darah. Kalau dengan OHO tunggal sasaran 
kadar glukosa darah belum tercapai, perlu kombinasi dua kelompok obat hipoglikemik oral yang berbeda 
mekanisme kerjanya. Untuk memulai kombinasi tidak perlu dosis maksimal dan dapat pula diberikan 
kombinasi ketiga kelompok OHO. 



Kalau dengan OHO dosis hampir maksimal, baik sendiri-sendiri atau kombinasi, sasaran glukosa darah belum 
tercapai, dipikirkan adanya kegagalan pemakaian OHO. Pada keadaan demikian dapat dipakai kombinasi OHO 
dan insulin. 
 
Daftar ketrampilan klinis : 
1. Anamnesis pasien dengan keluhan khas diabetes  
2. Pemeriksaan penunjang laboratorium diabetes 
3. Memberikan terapi yang komprehensif (4 pilar pada penderita diabetes) 
4. Edukasi pasien dengan DM (pengetahuan tentang DM, diet, olahraga dan terapi) 
5. Penulisan resep untuk penderita anemia defisiensi besi 
 
 
Tabel 1. Deskripsi ketrampilan klinis Diabetes Mellitus (anamnesis, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan dan 
edukasi) 
 

No Kriteria Jawaban 

0 1 2 

1 Anamnesis : 

1. mengucapkan salam ke pasien    

2. menanyakan identitas (umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)     

3. menanyakan onset keluhan utama     

4. menanyakan gejala lain yang dirasakan     

5. menanyakan faktor yang memperberat gejala timbul     

6. menanyakan faktor yang memperingan gejala yang timbul     

7. menanyakan riwayat pengobatan yang berhubungan dengan penyakit, riwayat alergi     

8. menanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga yang 
berhubungan dengan penyakit 

   

9. menanyakan riwayat sosial ekonomi (pekerjaan, kebiasaan sehari-hari)    

Jumlah     

2 Pemeriksaan fisik 

1. Meminta ijin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan antropometri     

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan    

3. Melakukan pemeriksaan antropometri    

4. Menghitung Indeks Massa Tubuh    

5. Menentukan status gizi pasien     

Jumlah     

3 Penatalaksanaan    

 1. Menjelaskan tentang diet yang harus dilakukan pada penderita DM     

2. Menjelaskan tentang olah raga yang tepat untuk DM    

3. Memberikan terapi yang tepat untuk DM    

4. Menjelasakan tentang terapi injeksi insulin untuk DM    

5. Menuliskan resep untuk obat yang diperlukan    

Jumlah    

4 Edukasi    

 1. Menerangkan tentang pengertian penyakit DM.     

2. Menerangkan faktor risiko yang harus dihindari/ dicegah    

3. Menerangkan cara pengobatan dan waktu control    

    

Jumlah     

 Jumlah total  

 
 
 


