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KATA PENGANTAR 

 

 Buku ini dapat digunakan untuk para bidan, perawat, ataupun 

paramedis lainnya pada tahap awal pengenalan dan pembelajaran mereka di 

bidang kesehatan dan penyakit. Pembaca cukup memiliki pengetahuan dasar 

tentang ilmu kesehatan dan anatomi tubuh manusia tingkat dasar yang 

diperoleh pada pendidikan tingkat sekolah menengah. 

 

 Pembahasan materi diusahakan mencakup dasar-dasar ilmu penyakit 

serta pengenalan berbagai macam penyakit secara singkat dan tidak 

mendalam, tetapi diusahakan meliputi sebanyak mungkin jenis penyakit dan 

kelainan yang dapat ditemukan di Indonesia. Kelompok penyakit yang 

terbanyak dibahas adalah penyakit infeksi mikroba dan infestasi parasit 

sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang di 

daerah tropis, tanpa mengabaikan pula macam-macam penyakit non-infeksi 

yang akhir-akhir juga meningkat angka kejadiannya di Indonesia. 

 

 Saran-saran yang berguna dari pembaca sangat diharapkan untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam isi buku ini. 

     

 

   Jakarta, Oktober 2018 
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BAB 1 

KLASIFIKASI PENYAKIT 

 

� Pengertian Umum 
 

Klasifikasi penyakit adalah pengelompokan penyakit ke dalam 

sejumlah kategori tertentu. Pengelompokan penyakit merupakan produk ilmu 

pengetahuan di waktu lampau. Dalam perkembangan mutakhir, 

pengelompokan ini menjadi bersifat tumpang tindih, ada penyakit yang dapat 

dimasukkan dalam 2 atau lebih kategori sekaligus. 
 

Walaupun demikian, klasifikasi penyakit tetap bermanfaat untuk 

dipelajari, terutama bagi pemula dalam pembelajaran Ilmu Penyakit, karena: 

o Memperkenalkan berbagai tipe kategori penyakit. 

o Memperkenalkan berbagai istilah, pengertian, dan konsep dalam Ilmu 

Penyakit. 
 

Kategorisasi yang lazim digunakan yaitu: 

1. Penyakit Herediter & Kongenital 

2. Infeksi Mikroba & Infestasi Parasit 

3. Gangguan Metabolisme 

4. Penyakit Degeneratif & Auto-Imun  

5. Penyakit Neoplasma 

6. Trauma & Kecelakaan 

7. Alergi, Intoksikasi, dan Efek-Samping Obat 

8. Gangguan Jiwa 

 

 

� Gejala, Sindrom, dan Penyakit 
 

Gejala (symptom) adalah keluhan subjektif ataupun bukti objektif 

yang digunakan untuk mengenali adanya gangguan kesehatan. Contohnya 

yaitu nyeri kepala, demam, mual, dan sebagainya. 

Sindrom adalah kumpulan gejala yang terjadi bersamaan, 

mengindikasikan adanya penyakit tertentu atau meningkatkan peluang untuk 
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terjadinya penyakit tersebut. Contohnya yaitu sindrom keletihan kronis 

(chronic fatigue syndrome) dengan gejala keletihan, nyeri otot, 

ketidakmampuan berkonsentrasi, dan sebagainya. 
 

Penyakit adalah diagnosis yang dibuat mengenai gangguan 

kesehatan atau adanya kondisi fungsional yang abnormal. Contohnya antara 

lain hepatitis, tuberkulosis paru, dan sebagainya. Gangguan kesehatan yang 

telah terbukti memiliki latar belakang atau penyebab yang jelas selanjutnya 

disebut sebagai penyakit. 
 

Sebagian gangguan kesehatan yang semula belum diketahui latar 

belakang atau penyebabnya yang jelas sehingga disebut sebagai sindrom, 

setelah kemudian diketahui latar belakang atau penyebabnya tetap disebut 

sebagai sindrom. Misalnya SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

yang kemudian berhasil diidentifikasikan penyebabnya (coronavirus), namun 

tetap dinamakan SARS. 

 

 

� Beberapa Kategori Penyakit 

 

� Penyakit Herediter dan Kongenital 
 

Penyakit herediter (genetik) adalah adalah penyakit yang 

diwariskan secara genetik. Contohnya:  
 

− Hemofilia (gangguan proses pembekuan darah pada perdarahan)  

− Buta warna, dan sebagainya. 
 

Penyakit kongenital adalah penyakit yang kelainannya berkembang 

selama periode kehamilan dan manifestasinya ada sejak saat lahir. 

Contohnya: 

  

− Sindrom Down (retardasi mental disertai beberapa gangguan fisik pada 

bayi sejak lahir)  

− Polidaktilia (tambahan jari pada tangan atau kaki), dan sebagainya. 
 

Istilah ‘herediter’ dan ‘kongenital’ tidak memiliki pengertian yang 

sama. Kelainan herediter (genetik) disebabkan oleh faktor genetik (kelainan 
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genetik) yang diwariskan dari orang tua ke anak. Manifestasi kelainan 

herediter mungkin sudah ada pada saat lahir ataupun baru timbul kemudian 

dalam kehidupan individu. 
 

Manifestasi kelainan kongenital selalu sudah ada sejak saat lahir. 

Sebagian penyakit kongenital sekaligus merupakan penyakit herediter 

(kelainan genetik yang diwarisi dari orang tua). Penyakit kongenital yang 

bukan herediter disebabkan oleh pengaruh faktor lingkungan selama periode 

kehamilan (infeksi, obat, alkohol, rokok, radiasi, dan lain lain). 

 

� Infeksi Mikroba dan Infestasi Parasit  
 

Mikroba (mikro-organisme) adalah organisme mikroskopik (hanya 

dapat dilihat dengan mikroskop), seperti bakteria, virus, dan parasit 

mikroskopik. Infeksi mikroba adalah invasi dan multiplikasi mikro-

organisme patogen (yang dapat menimbulkan penyakit) pada jaringan atau 

bagian tubuh. Contoh infeksi mikroba:  
 

− Morbilli (campak)  

− Tuberkulosis, dan sebagainya. 
 

Infeksi nosokomial (nosocomial infection) adalah infeksi yang 

diperoleh di rumah sakit atau latar layanan kesehatan lainnya. Infeksi 

nosokomial seringkali disebabkan oleh bakteria yang resisten terhadap 

antibiotika, sehingga relatif sulit disembuhkan. 
 

Parasit adalah organisme multiselular yang hidup pada atau di dalam 

organisme dari spesies lain (disebut hospes / tuan rumah), mendapatkan 

nutrisi dari hospes tanpa menghasilkan imbalan apapun bagi hospes. 

Infestasi parasit adalah invasi parasit ke dalam organ atau jaringan tubuh 

hospes. Contoh infestasi parasit: 
 

– Ascariasis (penyakit cacing gelang di usus) 

– Tinea versicolor (panu) 
 

Istilah ‘mikroba’ umumnya digunakan untuk organisme ‘uniselular’ 

(ber-sel tunggal), sedangkan ‘parasit’ biasanya mengacu kepada organisme 

‘multiselular’ (ber-sel banyak). 
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� Gangguan Metabolisme 
 

Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi dalam sel 

atau organisme hidup, yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan 

sel atau organisme tersebut. Gangguan metabolisme adalah gangguan atau 

defek dalam metabolisme, yaitu gangguan pada jalur metabolisme normal 

yang disebabkan oleh defek enzim yang bersifat genetik. Contoh gangguan 

metabolisme: 
 

− Diabetes mellitus 

− Hipertensi, dan sebagainya. 
 

Gangguan metabolisme mengakibatkan perubahan pada jalur 

metabolisme normal karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan/atau asam 

nukleat, yang menimbulkan berbagai sindrom dan penyakit. 

 

� Penyakit Degeneratif 
 

Degenerasi (dalam Ilmu Kedokteran) adalah kemunduran atau 

perubahan dari keadaan yang lebih baik ke keadaan yang lebih buruk. 

Penyakit degeneratif adalah penyakit yang ditandai oleh adanya 

kemunduran struktur ataupun fungsi suatu jaringan atau organ tertentu. 
 

Contoh penyakit degeneratif: 
 

- Osteoporosis (pengeroposan tulang) 

- Penyakit jantung koroner, dan sebagainya. 

 

� Penyakit Auto-Imun 
 

Imunitas adalah daya tahan (kekebalan) yang diwarisi secara genetik 

ataupun didapat terhadap invasi mikroorganisme tertentu maupun zat-zat 

produknya. Auto-imunitas adalah respons imunitas yang ditujukan terhadap 

jaringan tubuh hospes sendiri. 
 

Penyakit auto-imun adalah penyakit yang terjadi jika jaringan tubuh 

diserang oleh sistem imunitas dirinya sendiri. Contoh: 
 

− Psoriasis (penyakit kulit)  

− Lupus erythematosus, dan sebagainya. 
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Penyakit auto-imun lebih banyak didapatkan pada wanita daripada 

pria, diduga karena pengaruh hormon estrogen terhadap sistem imunitas pada 

wanita. Beberapa penyakit degeneratif sekaligus juga dapat digolongkan 

sebagai penyakit auto-imun, misalnya rheumatoid arthritis. Penyakit 

karena gangguan metabolisme juga ada yang tergolong penyakit auto-imun, 

misalnya diabetes mellitus tipe I. 

 

� Penyakit Neoplasma 
 

 Tumor (neoplasma) adalah pertumbuhan jaringan abnormal yang 

disebabkan oleh multiplikasi sel yang progresif dan tak terkendali serta tak 

memiliki fungsi fisiologis. Tumor dapat bersifat jinak (benign neoplasm) 

atau ganas (malignant neoplasm; cancer). 
 

Kanker (tumor ganas) adalah pertumbuhan sel yang tak terkendali, 

dengan kemampuan untuk menyebar (ber-metastasis) dari tempat asal ke 

tempat lain yang berjauhan. Jika penyebaran ini tak dapat dikendalikan, 

kanker akan menyebabkan kematian. Contoh penyakit neoplasma: 
 

− Kanker paru 

− Kanker payudara, dan sebagainya. 
  

 Karsinogen adalah zat yang dapat menyebabkan atau memicu 

terjadinya kanker. Contoh karsinogen: 
 

o Aflatoxin adalah karsinogen untuk kanker hati 

o Rokok adalah karsinogen untuk kanker paru 
 

Beberapa infeksi virus dan bakteria ditemukan berkaitan dengan 

jenis-jenis kanker tertentu dan dapat pula dianggap sebagai karsinogen, 

misalnya: 
 

o Infeksi HPV (human papilloma virus) dan kanker serviks 

o Infeksi bakteria Helicobacter pylori dan kanker lambung 

 

� Trauma dan Kecelakaan 
 

Trauma (fisik) adalah kerusakan jaringan (mis. luka) yang 

disebabkan oleh suatu agen ekstrinsik (kekerasan, kecelakaan, dan 

sebagainya). Trauma dapat mengakibatkan perdarahan, fraktura (patah 

tulang), syok, dan kematian. 
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Trauma fisik dibedakan menjadi trauma tumpul dan trauma tajam. 

Trauma tumpul (blunt trauma) adalah trauma yang disebabkan oleh benda 

tumpul atau tabrakan dengan permukaan tumpul. Trauma tajam (sharp 

trauma) adalah trauma yang disebabkan tertusuk ujung benda yang runcing 

atau terpotong permukaan yang tajam.  
 

Kecelakaan adalah peristiwa yang tak dikirakan dan tak 

direncanakan, dengan hasil-akhir (outcome) yang merugikan bagi yang 

bersangkutan. Contoh: Jatuh (dari ketinggian), tenggelam, luka bakar 

(combustio), frostbite, tersengat listrik (electrocution), keracunan, dan 

sebagainya. 

 

� Alergi, Intoksikasi, dan Efek-Samping Obat 
 

Alergi (hipersensitivitas) adalah reaksi sistem imunitas yang 

berlebihan secara abnormal terhadap zat-zat yang tak merugikan. Penyakit 

alergi (allergic disease) adalah penyakit dengan manifestasi klinik yang 

didasari oleh faktor alergi. Contoh penyakit alergi: Rhinitis allergica, asthma 

bronchialis. 
 

Alergi obat adalah reaksi sistem imunitas yang abnormal suatu obat 

tertentu. Contoh alergi obat: Urticaria, sindrom Steven Johnson, syok 

anafilaktik.  
 

Intoksikasi adalah keadaan keracunan yang disebabkan oleh obat 

atau zat toksik. Intoksikasi obat adalah keadaan keracunan yang disebab 

pemberian obat tertentu. 
 

Efek samping obat (drug side effects; adverse effects) adalah efek 

non-terapeutik yang tak diinginkan pada penggunaan suatu obat. Efek 

samping obat umumnya terjadi pada penggunaan obat dalam dosis normal, 

sedangkan intoksikasi obat biasa terjadi pada penggunaan obat dengan dosis 

berlebihan (overdose). 
 

Penyakit iatrogenik adalah penyakit yang terjadi akibat tindakan 

dokter atau pengobatan yang diberikan (iatrogenic = caused by medical 

treatment). Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh di rumah sakit 

atau lingkungan layanan kesehatan lainnya (nosocomial = originating in a 

hospital). 
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� Gangguan Jiwa 
 

Neurosis adalah gangguan mental dan emosional tanpa adanya lesi 

organik, tanpa disertai gejala psikotik seperti delusi atau halusinasi. Psikosis 

adalah kondisi pikiran yang abnormal, ditandai oleh ‘hilangnya kontak 

dengan realitas’ (loss of contact with reality). Penderita psikosis sering 

mengalami delusi dan / atau halusinasi. 
 

Delusi (waham) adalah keyakinan yang kuat tanpa didukung oleh 

bukti nyata tentang kebenaran sesuatu yang tidak benar, mis. delusi 

persekutorik, delusi grandiose, dan sebagainya. Halusinasi adalah persepsi 

sensorik yang nyata terhadap stimulus yang sebenarnya tidak ada, misalnya 

halusinasi visual, halusinasi auditorik, dan sebagainya.  
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LATIHAN 1 

 

1. Tujuan pembelajaran klasifikasi penyakit adalah sebagai berikut, 

kecuali: 

 A. Mempelajari sistematika pengelompokan penyakit tanpa adanya 

tumpang tindih. 

 B. Memperkenalkan berbagai tipe kategori penyakit. 

 C. Memperkenalkan berbagai pengertian dan konsep dalam Ilmu 

Penyakit. 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali. 

 

2. Tumpang tindih pengelompokan suatu penyakit mungkin terjadi antara 

kategori: 

 A. Penyakit herediter dan infeksi mikroba 

 B. Penyakit auto-imun dan ganguan metabolisme 

 C. Trauma dan alergi 

 D. Semuanya benar 

 

3. Pilihlah yang benar: 

 A. Gejala adalah keluhan subjektif atau bukti objektif mengenai 

gangguan kesehatan 

 B. Simptom adalah indikasi keberadaan penyakit tertentu berupa 

kumpulan gejala yang terjadi secara bersamaan 

 C. Contoh sindrom antara lain yaitu demam dan nyeri kepala 

 D. Semuanya benar 

 

4. Persyaratan untuk diagnosis penyakit antara lain yaitu: 

 A. Merupakan pernyataan mengenai gangguan kesehatan 

 B. Merupakan pernyataan mengenai kondisi fungsional yang 

abnormal 

 C. Tidak diharuskan memiliki latar belakang atau penyebab yang 

jelas 

 D. Semuanya benar 

 

5. Penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik yang diwarisi dari 

orang tua adalah: 

 A. Penyakit kongenital 

 B. Penyakit herediter 

 C. Penyakit degeneratif 

 D. Semuanya salah 
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6. Kelainan kongenital dapat disebabkan oleh: 

 A. Kelainan genetik yang diwarisi dari orang tua 

 B. Radiasi yang dialami ibu hamil 

 C. Pajanan terhadap alkohol selama kehamilan 

 D. Semuanya benar 

 

7. Syarat terjadinya infeksi mikroba yaitu: 

 A. Adanya invasi oleh mikroba ke dalam tubuh hospes 

 B. Multiplikasi mikroba dalam tubuh hospes 

 C. Mikroba bersifat patogen 

 D. Semuanya benar  

 

8. Contoh mikroba adalah sebagai berikut, kecuali: 

 A. Bakteri Salmonella 

 B. Virus Morbilli 

 C. Cacing Ascaris 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

9. Contoh penyakit infeksi virus yaitu: 

 A. Tuberkulosis paru 

 B. Cacar air 

 C. Panu 

 D. Semuanya salah 

 

10. Sifat-sifat parasit adalah sebagai berikut, kecuali:    

 A. Hidup pada atau di dalam tubuh hospes 

 B. Mengambil nutrisi dari organ atau jaringan tubuh hospes 

 C. Tidak selalu memberi imbalan bagi hospes yang ditumpangi 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

11. Contoh penyakit/kelainan dengan gangguan metabolisme karbohidrat 

ialah: 

 A. Hipertensi 

 B. Diabetes mellitus 

 C. Osteoarthritis 

 D. Semuanya salah 

 

12. Respons imunitas yang normal tidak ditujukan terhadap: 

 A. Mikroba penginvasi hospes 

 B. Zat-zat produk mikroba 

 C. Jaringan tubuh hospes yang rusak 

 D. Semuanya benar 
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13. Tipe Diabetes Mellitus yang tergolong dalam penyakit auto-imun ialah: 

 A. Diabetes Mellitus tipe I 

 B. Diabetes Mellitus tipe II 

 C. Diabetes Mellitus Gestasional 

 D. Semuanya salah 

 

14. Pilihlah pasangan yang tepat antara karsinogen dengan jenis kanker 

yang ditimbulkannya: 

 A. Aflatoksin dan kanker lambung 

 B. Infeksi Helicobacter pylori dan kanker pankreas  

 C. Infeksi HPV dan kanker serviks 

 D. Semuanya salah 

 

15. Efek tak diinginkan yang dapat terjadi pada penggunaan obat dalam 

dosis normal adalah sebagai berikut, kecuali:    

 A. Alergi obat 

 B. Efek samping obat 

 C. Intoksikasi obat 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

16. Penyakit yang timbul akibat tindakan dokter atau pengobatan yang 

diberikannya adalah: 

 A. Penyakit iatrogenik 

 B. Infeksi nosokomial 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

17. Gangguan jiwa yang ditandai oleh ‘hilangnya kontak dengan realitas’ 

adalah:  

 A. Neurosis 

 B. Psikosis 

 C. Psikopatik 

 D. Semuanya salah 

 

18. Gejala gangguan jiwa berupa persepsi sensorik yang nyata terhadap 

stimulus yang sebenarnya tidak ada adalah:    

 A. Ilusi 

 B. Delusi 

 C. Halusinasi 

 D. Semuanya salah 
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BAB 2 

ASPEK PEMBAHASAN PENYAKIT 

 

 Beberapa aspek yang lazim dibahas pada uraian mengenai suatu 

penyakit dalam Ilmu Penyakit adalah etiologi; faktor-faktor predisposisi, 

pemungkin, presipitasi, dan penguat; epidemiologi; tanda dan gejala; 

patofisiologi; diagnosis; terapi; serta prognosis. 

 

 

�  E t i o l o g i  
 

Etiologi adalah sebab atau asal mula suatu penyakit, kondisi, atau 

sekumpulan tanda atau gejala, yang ditentukan berdasarkan diagnosis atau 

penelitian medis.  

 

 

� Faktor-faktor dalam Kejadian Penyakit 
 

Faktor-faktor yang berperanan dalam kejadian penyakit pada seorang 

individu adalah faktor predisposisi, faktor pemungkin, faktor pencetus, dan 

faktor penguat. 

 

� Faktor predisposisi 
 

Faktor predisposisi (predisposing factor) adalah faktor atau kondisi 

yang telah terlebih dulu ada, mengakibatkan kerentanan atau disposisi subjek 

terhadap suatu penyakit tanpa secara sungguh-sungguh menimbulkannya.  
 

Contohnya yaitu faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. 
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� Faktor pemungkin 
 

Faktor pemungkin (enabling factors / disabling factors) adalah 

faktor atau kondisi yang memungkinkan atau membantu mulainya dan 

berjalannya suatu proses penyakit. 
 

Contohnya ialah aktivitas fisik (exercise; disabling factor), nutrisi 

yang buruk (enabling factor), dan lain-lain. 

 

� Faktor presipitasi  
 

Faktor presipitasi (presipitating factor; faktor pencetus) adalah 

faktor yang terkait dengan awitan (onset) definitif suatu penyakit, biasanya 

berupa satu faktor yang lebih penting atau secara jelas lebih dikenali 

daripada faktor-faktor lainnya. 
 

Contohnya ialah pajanan terhadap mikroba, zat toksik, dan 

sebagainya. 

 

� Faktor penguat 
 

Faktor penguat (reinforcing factors) adalah faktor yang cenderung 

untuk memberlanjutkan atau memperberat proses suatu penyakit.  
 

Contohnya yaitu pajanan berulang, stress dari lingkungan, dan 

sebagainya. 

 

� Epidemiologi 
 

Epidemiologi sebagai ilmu adalah ilmu tentang distribusi dan 

determinan penyakit, sedangkan epidemiologi sebagai salah satu aspek 

pembahasan penyakit adalah himpunan pengetahuan mengenai frekuensi dan 

distribusi penyakit, trauma, atau peristiwa yang terkait dengan kesehatan 

serta penyebabnya dalam populasi penduduk. 
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� Tanda dan Gejala 
 

Tanda (sign) adalah bukti objektif suatu penyakit yang dapat diamati 

oleh dokter, perawat, pasien, dan anggota keluarga lain seperti darah dalam 

tinja, ruam kulit, dan sebagainya. 
 

Gejala (symptoms) adalah keluhan subjektif yang hanya dapat 

dideteksi atau dirasakan oleh pasien seperti sakit perut, nyeri pinggang, 

keletihan, dan sebagainya. 
 

Dalam bahasa yang lebih sederhana, istilah ‘gejala’ umumnya 

digunakan untuk mengacu kepada dua pengertian di atas sekaligus (‘tanda’ 

maupun ‘gejala’). 

 

� Patofisiologi 
 

Fisiologi sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi 

dan aktivitas organisme hidup dan bagian-bagiannya, berikut proses fisika 

dan kimiawi yang menyertainya. Patologi sebagai ilmu adalah ilmu yang 

mempelajari tentang sifat alamiah penyakit, serta perubahan struktural dan 

fungsional yang ditimbulkannya. 
 

Patofisiologi adalah penjelasan mengenai proses-proses yang terjadi 

dalam tubuh sampai terjadinya tanda dan gejala suatu penyakit. Pembahasan 

patofisiologi suatu penyakit adalah pembahasan mengenai proses patologis 

pada diri subjek sampai timbulnya perubahan struktural dan/atau fungsional. 

 

� Diagnosis 
 

Diagnosis adalah proses penentuan sifat alamiah dan keadaan suatu 

kondisi sakit melalui pemeriksaan yang diperlukan; atau diagnosis adalah 

keputusan yang diperoleh dari proses pemeriksaan tersebut. 
 

Pembahasan mengenai diagnosis adalah pembahasan mengenai 

kriteria atau pemeriksaan yang diperlukan untuk membuat sebuah diagnosis. 

Pembahasan proses diagnosis adalah pembahasan tentang tanda dan gejala, 

pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan penunjang lain yang bersifat 

spesifik untuk penentuan suatu diagnosis tertentu (‘patognomonik’). 
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Diagnosis kerja (working diagnosis) adalah diagnosis sementara 

yang paling sesuai dengan sifat alamiah suatu penyakit (sebelum diperoleh 

konfirmasi diagnosis laboratorium atau hasil tes lainnya). 
 

Diagnosis banding (differential diagnosis) adalah satu atau lebih 

penyakit yang menunjukkan gejala yang sama dengan penyakit yang sedang 

diderita pasien. 

 

� Terapi 
 

Terapi (therapy; treatment)  adalah upaya penanganan suatu masalah 

kesehatan setelah diperolehnya diagnosis. 
 

Terapi definitif adalah terapi yang umumnya diterima sebagai 

pengobatan spesifik untuk penyembuhan suatu penyakit. 
 

Terapi simptomatik adalah terapi untuk meringankan gejala suatu 

penyakit tanpa menangani penyebab dasar penyakit tersebut. 
 

Terapi palliatif adalah terapi yang diberikan untuk meredakan gejala 

dan mengurangi penderitaan pada penderita dalam stadium terminal (tahap 

akhir) penyakitnya. 

 

� Prognosis 
 

Prognosis adalah prediksi mengenai kemungkinan perjalanan dan 

hasil-akhir suatu penyakit. 

 

� Faktor Risiko dan Faktor Preventif 
 

Faktor-faktor predisposisi, pemungkin, presipitasi, dan penguat 

dalam Ilmu Penyakit di atas adalah faktor-faktor yang berlaku bagi seorang 

individu. Dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat yang membahas tentang aspek-

aspek bagi populasi penduduk, istilah yang lazim digunakan ialah faktor 

risiko dan faktor preventif.  
 

Faktor risiko (risk factor) adalah faktor yang meningkatkan peluang 

terjadinya penyakit. Faktor preventif (preventive factor) yang menurunkan 

peluang terjadinya penyakit. 
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LATIHAN 2 

 

1. Sebab atau asal mula suatu penyakit, kondisi, atau sekumpulan tanda 

atau gejala dinamakan: 

 A. Etiologi. 

 B. Epidemiologi. 

 C. Patofisiologi. 

 D. Semuanya salah. 

 

2. Faktor atau kondisi yang telah terlebih dulu ada sebelum timbulnya 

penyakit, yang mengakibatkan meningkatnya kerentanan subjek 

terhadap suatu penyakit adalah: 

 A. Faktor predisposisi 

 B. Faktor pemungkin 

 C. Faktor pencetus 

 D. Faktor penguat 

 

3. Faktor  presipitasi adalah: 

 A. Faktor yang meningkatkan kerentanan subjek terhadap penyakit 

 B. Faktor yang memungkinkan mulainya proses penyakit 

 C. Faktor yang terkait dengan awitan definitif penyakit 

 D. Faktor yang cenderung memperberat proses penyakit 

 

4. Contoh faktor pemungkin yaitu: 

 A. Usia 

 B. Inaktivitas fisik 

 C. Pajanan Mycobacterium tuberculosis 

 D. Semuanya salah 

 

5. Epidemiologi adalah: 

 A. Ilmu tentang distribusi penyakit 

 B. Ilmu tentang determinan penyakit 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

6. Contoh tanda (sign) sebagai bukti objektif penyakit yaitu: 

 A. Rasa mual 

 B. Urtikaria pada kulit 

 C. Sakit pinggang 

 D. Semuanya salah 
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7. Pembahasan patofisiologi suatu penyakit: 

 A. Hanya membahas perubahan fungsionalnya 

 B. Hanya membahas perubahan strukturalnya 

 C. Membahas perubahan fungsional maupun strukturalnya 

 D. Semuanya salah 

 

8. Diagnosis sementara yang paling sesuai dengan sifat alamiah suatu 

penyakit sebelum dikonfirmasikan dengan hasil laboratorium atau tes 

lainnya dinamakan: 

 A. Diagnosis tentatif 

 B. Diagnosis banding 

 C. Diagnosis kerja 

 D. Semuanya salah 

 

9. Terapi definitif pada demam tifoid yaitu 

A. Anti-piretik untuk menurunkan demam 

 B. Anti-biotik untuk mengeradikasi mikroba 

 C. Anti-emetik untuk mengatasi rasa mual 

 D. Semuanya benar 

 

10. Terapi palliatif diberikan pada: 

 A. Tahap awal penyakit 

 B. Tahap akhir menjelang penyembuhan penyakit 

 C. Stadium terminal penyakit 

 D. Semuanya salah 

 

11. Faktor risiko bagi Ca Mammae adalah sebagai berikut, kecuali: 

 A. Riwayat Ca Mammae dalam keluarga 

 B. Obesitas 

 C. Tidak pernah hamil 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

12. Sindrom nefrotik terdiri atas kumpulan tanda dan gejala: 

 A. Oedema tungkai 

 B. Proteinuria 

 C. Hipoproteinemia 

 D. Semuanya benar 
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BAB 3 

TANDA DAN GEJALA UMUM 

PENYAKIT 

 

� Nyeri dan Kolik 
 

Nyeri adalah sensasi tak nyaman yang disampaikan ke otak oleh 

neuron sensorik, seringkali merupakan sinyal adanya perusakan aktual 

ataupun potensial terhadap tubuh, dapat berupa nyeri akut ataupun nyeri 

kronik. 
 

Nyeri akut biasanya disebabkan oleh kerusakan jaringan, mis. luka 

bakar atau patah tulang. Nyeri kronik dapat berupa nyeri persisten (nyeri 

yang menetap) walaupun kerusakan sudah sembuh, nyeri kanker, nyeri oleh 

penyakit kronik atau degeneratif, ataupun nyeri lama yang tak diketahui 

penyebabnya. 
 

Kolik adalah nyeri abdomen yang parah, akut, serta bersifat 

intermitten (hilang-timbul), bermula dari organ berongga dalam abdomen, 

dapat terjadi karena spasme (kontraksi otot polos), obstruksi (sumbatan), 

ataupun terpuntir. 

 

� Nyeri Kepala 
 

Nyeri kepala (headache; cephalgia) adalah nyeri yang terjadi di 

daerah kepala dan/atau leher. Dua bentuk nyeri kepala yang paling sering 

ditemukan adalah migren dan nyeri kepala tipe-tegang. 
 

Migren adalah gangguan neurologis kronik yang ditandai oleh nyeri 

kepala berulang dengan intensitas sedang sampai dengan berat, disertai 

berbagai gejala saraf otonom seperti mual, muntah, fotofobia (peningkatan 

sensitivitas terhadap cahaya), dan fonofobia (peningkatan sensitivitas 

terhadap suara). 
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 Nyeri kepala tipe-tegang (tension-type headache) adalah nyeri yang 

terjadi di daerah kepala atau leher, yang dikaitkan dengan ketegangan otot di 

daerah tersebut. Nyeri kepala tipe-tegang merupakan bentuk nyeri kepala 

yang paling banyak ditemukan. 

 

� Nyeri Epigastrium 
 

Nyeri epigastrium adalah nyeri pada abdomen bagian atas di bawah 

iga (di bawah sternum, di atas umbilikus). 
 

Beberapa penyebab nyeri epigastrium tidak berbahaya, namun ada 

pula penyebab yang membahayakan jiwa (life-threatening).  
 

 Beberapa penyebab nyeri epigastrium yaitu: 
 

� Penyakit esofagus (regurgitasi/reflux) 

� Gastritis 

� Ulkus peptikum (pada lambung/duodenum) 

� Ca lambung  

� Pankreatitis  

� Gangguan hepato-bilier  

� Penyakit aorta/jantung kronik  

� Keluhan psikosomatik, dan sebagainya. 
 

 

� Nyeri Haid 
  

 Nyeri haid (dismenorrhoea) adalah sensasi nyeri pada abdomen 

bagian bawah yang terjadi sebelum dan/atau selama periode haid wanita. 

Nyeri haid dibedakan menjadi: 
 

� Dismenorhoea primer: Tidak dapat ditemukan penyakit yang 

menyebabkannya. 

� Dismenorhoea sekunder: Disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti 

endometriosis, pelvic inflammatory disease, dan sebagainya. 
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� Kolik Usus 
  

 Kolik usus adalah nyeri abdomen yang parah yang dikaitkan dengan 

malfungsi usus: 
 

� Blokade (feses yang mengeras, massa tumor, dan lain lain) 

� Torsi (usus membelit) 

� Udara yang terperangkap, dan sebagainya.  

 

� Kolik Ureter 
 

 Kolik ureter adalah nyeri yang akut dan parah pada pinggang (loin), 

dikaitkan dengan gangguan pasase (passage) urine pada ureter, dapat 

disebabkan oleh: 
 

� Blokade (batu ginjal, bekuan darah) 

� Spasme ureter  

 

� H i s 
 

His (kontraksi partus) adalah kontraksi otot-otot uterus yang bersifat 

intermiten pada persalinan, yang bertujuan mendorong janin keluar dari 

uterus. Kontraksi terjadi secara berulang, berangsur-angsur meningkat 

intensitasnya dan memanjang durasinya, sedangkan jarak antar kontraksi 

semakin memendek. His dikatakan adekuat jika: 
 

� Frekuensi his 3-5 × dalam 10 menit  

� Durasi tiap kontraksi 40-60 detik  

� Intensitas adekuat (subjektif)  

 

� Demam dan Hipertermia 
 

 Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh oleh sebab apapun. 

Demam (febris) adalah peningkatan suhu tubuh melebihi 37.5
o
 C. Beberapa 

penyebab demam antara lain yaitu: 
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� Infeksi (virus, bakteri, parasit) 

� Peradangan non-infeksi (mis. rheumatoid arthritis) 

� Penyakit auto-imun (mis. systemic lupus erythematosus) 

� Kanker  

� Efek samping obat  

 

� Patofisiologi demam 
 

 Dalam keadaan infeksi atau peradangan terjadi pelepasan zat-zat 

kimia yang menyebabkan ‘penyetelan ulang’ (resetting) termostat pada 

hipothalamus. Penyetelan ulang menyebabkan tubuh menganggap suhu 

normal lebih tinggi daripada seharusnya dan berusaha mencapai suhu yang 

‘dianggap normal’ tersebut. 
 

 Selain demam, peningkatan suhu tubuh (hipertermia) dapat juga 

disebabkan oleh penyerapan panas yang berlebihan dari luar tubuh, yaitu 

heat exhaustion dan heat stroke. 

 

� Kejang 
 

 Kejang dapat berupa convulsion atau seizure. Kejang (= convulsion) 

adalah rangkaian kontraksi otot voluntar (otot rangka) yang terjadi secara 

intensif, paroksismal, dan involuntar, mencakup otot-otot pada seluruh 

tubuh. Kejang (= seizure) adalah perubahan temporer pada pergerakan fisik, 

sensasi, atau perilaku yang disebabkan oleh impuls elektrik abnormal di otak.  
 

  Kejang yang didapatkan pada semua penyakit dan gangguan non-

epilepsi adalah convulsion, sedangkan seizure (dan convulsion) hanya 

didapatkan pada epilepsi. Beberapa penyebab kejang antara lain yaitu: 
 

 

� Kejang demam  

� Epilepsi  

� Meningitis/ensefalitis  

� Stroke 

� Tumor otak  

� Asfiksia/hipoksia  

� Intoksikasi (Pb, obat, dan lain lain)  
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� Kejang demam 
 

 Kejang demam (febrile convulsion) adalah kejang yang terjadi pada 

anak, yang terkait dengan kenaikan suhu tubuh secara mendadak, sering 

terjadi pada anak berusia 6 bulan sampai dengan 6 tahun. 

 

� Epilepsi 
 

 Epilepsi adalah gangguan neurologis yang ditandai oleh serangan 

berulang dan mendadak malfungsi motorik, sensorik, atau psikis, dengan 

ataupun tanpa kehilangan kesadaran dan serangan kejang (= seizure). Dua 

tipe epilepsi klasik yaitu: 
 

� Grand-mal: Bentuk epilepsi yang parah, disertai serangan kejang 

(convulsion) tonik dan klonik yang berulang disertai hilangnya 

kesadaran.  

� Petit-mal: Bentuk epilepsi yang ringan, terutama didapatkan pada anak 

dan remaja, ditandai oleh serangan hilangnya kesadaran yang berulang 

dengan durasi singkat  (kurang daripada 30 detik). 

 

� Meningitis dan ensefalitis 
 

 Otak dibungkus oleh selaput otak (meninges) yang terdiri atas 3 lapis, 

yaitu dura mater, arakhnoid, dan pia mater. Ensefalitis adalah peradangan 

pada otak. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak (meninges). 
 

 Meningitis merupakan peradangan yang parah pada meninges, dapat 

disebabkan oleh infeksi (virus, bakteri, atau jamur) ataupun non-infeksi 

(perdarahan, kanker, reaksi auto-imun, reaksi terhadap kemoterapi, dan 

sebagainya). Meningitis menyebabkan demam, nyeri kepala, muntah, kaku 

kuduk (stiff neck), kejang, dan koma. 
 

 Ensefalitis adalah peradangan otak, yang dapat disebabkan oleh 

infeksi virus atau reaksi hipersensitivitas terhadap virus / protein asing. 

Ensefalitis menyebabkan demam, nyeri kepala, muntah, kaku kuduk (stiff 

neck), kejang, dan koma. 
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� Mual dan Muntah 
 

 Mual (nausea) adalah rasa tak nyaman (uneasiness) pada lambung 

yang seringkali disertai keinginan, namun tak selalu menyebabkan muntah. 

Muntah (vomitus) adalah pengosongan isi lambung melalui mulut yang 

dapat terjadi secara involuntar ataupun voluntar yang dipaksakan. 
 

 Mual dan muntah bukan penyakit, tetapi merupakan gejala yang 

dapat terjadi pada berbagai gangguan kesehatan, termasuk: 
 

� Gangguan saluran pencernaan  

� Gangguan sistem vestibular (keseimbangan) 

� Gangguan susunan saraf  

� Gangguan jantung, ginjal, dan hati  

� Kanker, dan sebagainya. 
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LATIHAN 3 

 

1. Karakteristik nyeri antara lain yaitu: 

 A. Dipersepsikan sebagai sensasi tak nyaman bagi subjek. 

 B. Ditimbulkan oleh stimulus terhadap neuron sensorik yang 

diteruskan ke otak. 

 C. Merupakan sinyal adanya kerusakan atau potensi kerusakan 

jaringan tubuh subjek. 

 D. Semuanya benar. 

 

2. Patah tulang lazimnya akan mengakibatkan: 

 A. Nyeri akut 

 B. Nyeri kronik 

 C. Nyeri intermitten 

 D. Semuanya salah 

 

3. ‘Phantom limb’ merupakan contoh kejadian: 

 A. Nyeri akut 

 B. Nyeri kronik 

 C. Nyeri intermitten 

 D. Semuanya salah 

 

4. Karakteristik kolik adalah sebagai berikut, kecuali: 

 A. Nyeri bersifat persisten 

 B. Berasal dari organ berongga 

 C. Timbul akibat spasme atau obstruksi pada organ 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

5. Karakteristik migren antara lain yaitu: 

 A. Nyeri kepala dengan intensitas ringan 

 B. Lokasi nyeri bilateral 

 C. Fotofobia dan fonofobia 

 D. Semuanya benar 

 

6. Bentuk nyeri kepala primer yang terbanyak ditemukan ialah: 

 A. Migren 

 B. Nyeri kepala tipe-tegang 

 C. Nyeri kepala klaster 

 D. Semuanya salah 
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7. Nyeri epigastrium dapat disebabkan oleh: 

 A. Ulkus peptikum 

 B. Pankreatitis 

 C. Gangguan hepato-bilier 

 D. Semuanya benar 

 

8. Nyeri haid dapat terjadi pada periode berikut, kecuali: 

 A. Sebelum haid 

 B. Pada waktu haid 

 C. Setelah haid 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

9. Penyebab nyeri haid sekunder antara lain adalah: 

 A. Endometriosis 

 B. Pelvic inflammatory disease 

 C. Kista ovarium 

 D. Semuanya benar 

 

10. Penyebab kolik usus dapat berupa: 

 A. Sumbatan dalam usus 

 B. Usus membelit 

 C. Udara terperangkap dalam usus 

 D. Semuanya benar 

 

11. Penyebab kolik ureter antara lain yaitu: 

 A. Sumbatan ureter oleh batu ginjal 

 B. Sumbatan ureter oleh bekuan darah 

 C. Spasme ureter 

 D. Semuanya benar 

 

12. Kolik ureter biasa dirasakan: 

 A. Dari pinggang atas ke abdomen bawah 

 B. Dari abdomen bawah ke pinggang atas 

 C. Dari abdomen bawah ke tungkai 

 D. Semuanya salah 

 

13. His dihasilkan oleh: 

 A. Kontraksi otot diafragma 

 B. Kontraksi otot dinding abdomen 

 C. Kontraksi otot uterus 

 D. Semuanya benar 
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14. Febris adalah peningkatan suhu melebihi: 

 A. 37.5
o
 C 

 B. 40
o
 C 

 C. 42
o
 C 

 D. Semuanya salah 

 

15. Pilihlah pernyataan berikut yang salah mengenai demam: 

 A. Selalu disebabkan oleh infeksi 

 B. Dapat ditimbulkan oleh peradangan non-infeksi 

 C. Dapat disebabkan oleh efek samping obat 

 D. Semuanya salah 

 

16. ‘Termostat’ yang mengatur suhu tubuh terdapat pada: 

 A. Thalamus 

 B. Hipothalamus 

 C. Medulla oblongata 

 D. Semuanya salah 

 

17. Manifestasi kejang (seizure) dapat berupa perubahan temporer dalam: 

 A. Gerakan fisik 

 B. Sensasi 

 C. Perilaku 

 D. Semuanya benar 

 

18. Penyebab kejang dapat berupa: 

 A. Demam pada anak 

 B. Epilepsi tipe grand-mal 

 C. Meningitis dan ensefalitis 

 D. Semuanya benar 

 

19. Kejang demam umumnya didapatkan pada anak berusia: 

 A. Kurang daripada 6 bulan 

 B. 6 bulan s.d. 6 tahun 

 C. 6 tahun s.d. 12 tahun 

 D. Semuanya salah 

 

20. Karakteristik epilepsi tipe petit-mal adalah sebagai berikut, kecuali: 

 A. Seizure berupa serangan kehilangan kesadaran berulang 

 B. Durasi seizure kurang daripada 30 detik 

 C. Biasa didapatkan pada penderita dewasa dan usia lanjut 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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21. Gejala kaku kuduk bersifat patognomonik bagi: 

 A. Meningitis 

 B. Ensefalitis 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

22. Vomitus dapat terjadi secara: 

 A. Involuntar 

 B. Voluntar 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

23. Nausea dan vomitus dapat terjadi karena: 

 A. Gangguan saluran pencernaan 

 B. Gangguan sistem vestibular 

 C. Gangguan susunan saraf 

 D. Semuanya benar 
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BAB 4 

KELAINAN HEREDITER DAN 

KONGENITAL 
 

 

� Kelainan Herediter 
 

Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Hemofilia 

� Thalasemia 

� Buta warna 
 

 

 

 

� Hemofilia 
 

 Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah pada perdarahan, 

diakibatkan oleh kelainan genetik yang bersifat sex-linked resesif. 

 

� Thalasemia 
 

 Pada thalasemia didapatkan pembentukan hemoglobin abnormal, 

sehingga eritrosit mudah hancur. Hemoglobin adalah molekul pengikat 

oksigen dan karbon dioksida dalam eritrosit (sel darah merah). 

 

� Buta warna 
 

 Buta warna (color blindness) adalah ketidakmampuan membedakan 

warna-warna tertentu (biasanya hijau-biru). Buta warna total (hanya melihat 

hitam-putih) sangat jarang ditemukan pada manusia. 

 

 

 

 

 



 

� Kelainan Kongenital
  

 Beberapa penyakit yang dibahas
 

� Sindrom Down 

� Sindrom Klinefelter 

� Sindrom Turner 

� Palatoskizis 

� Hernia umbilikalis 

� Strabismus 

� Polidaktilia  

 

 

� Sindrom Down 
 

 Sindrom Down (Mongoloid; gambar 4.1

berupa adanya tambahan pada kromosom No. 21 

Down didapatkan retardasi mental disertai berbagai kelainan fisik

fisik menyebabkan penderita meninggal pada usia muda

 

 

Gambar 4.1  Sindrom Down
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Kongenital 

penyakit yang dibahas yaitu: 

; gambar 4.1) adalah kelainan kromosom 

pada kromosom No. 21 (trisomi 21). Pada sindrom 

Down didapatkan retardasi mental disertai berbagai kelainan fisik. Kelainan 

fisik menyebabkan penderita meninggal pada usia muda. 

Gambar 4.1  Sindrom Down 



 

� Sindrom Klinefelter 
 

 Sindrom Klinefelter (gambar 4.2) 

pria yaitu adanya kromosom X tambahan (XXY). 

seksual disebabkan oleh kadar hormon testosteron yang rendah pada 

pubertas. 

 

Gambar 4.2  Sindrom Klinefelter

 

� Sindrom Turner 
 

 Sindrom Turner (gambar 4.3) 

wanita yaitu tidak adanya (atau kerusakan) salah satu kromosom X (XO). 

Pada penderita sindrom Turner didapatkan retardasi pertumbuhan dan 

infertilitas. 
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(gambar 4.2) adalah kelainan kromosom pada 

pria yaitu adanya kromosom X tambahan (XXY). Gangguan perkembangan 

seksual disebabkan oleh kadar hormon testosteron yang rendah pada 

 

Gambar 4.2  Sindrom Klinefelter 

(gambar 4.3) adalah kelainan kromosom pada 

wanita yaitu tidak adanya (atau kerusakan) salah satu kromosom X (XO). 

Pada penderita sindrom Turner didapatkan retardasi pertumbuhan dan 



 

Gambar 4.3  Sindrom Turner

 

� Palatoskizis 
 

 Pada palatoskizis (langit-langit terbelah) didapatkan 

(langit-langit) yang terbelah karena gangguan pertumbuhan dalam fase 

embrional. Palatoskizis seringkali juga disertai dengan bibir yang terbelah 

(labioskizis; gambar 4.4). 

 

Gambar 4.4  Palatoskizis (kiri) dan labioskizis (kanan)
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Gambar 4.3  Sindrom Turner 

langit terbelah) didapatkan palatum 

langit) yang terbelah karena gangguan pertumbuhan dalam fase 

Palatoskizis seringkali juga disertai dengan bibir yang terbelah 

 

Palatoskizis (kiri) dan labioskizis (kanan) 
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� Hernia umbilikalis 
 

 Hernia umbilikalis (gambar 4.5) adalah keadaan dengan sebagian 

usus keluar dari dinding abdomen di bawah kulit melalui umbilikus. Hernia 

umbilikalis sering didapatkan pada bayi prematur. 

 

 
 

Gambar 4.5  Hernia umbilikalis 

 

� Strabismus 
 

 Strabismus (mata juling; gambar 4.6) adalah keadaan kondisi 

dengan kedua mata tidak tertuju pada arah yang sama. Selain yang bersifat 

bawaan (kongenital), strabismus juga mungkin didapat sebagai salah satu 

gejala penyakit lain, misalnya tumor otak, gangguan penglihatan, dan 

sebagainya. 
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Gambar 4.6  Strabismus 

 

� Polidaktilia 
 

 Polidaktilia (gambar 4.7) ialah adanya jari tambahan (jari keenam) 

pada tangan atau kaki, disebabkan kelainan genetik autosom dominan. 
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Gambar 4.7  Polidaktilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

LATIHAN 4 

 

1. Gangguan proses pembekuan darah pada hemofilia disebabkan oleh: 
 

 A. Thrombositopenia. 

 B. Defisiensi fibrinogen. 

 C. Defisiensi faktor pembekuan darah tertentu. 

 D. Semuanya benar. 

 

2. Distribusi hemofilia menurut jenis kelamin yaitu: 
 

 A. Lebih banyak ditemukan pada pria 

 B. Lebih banyak ditemukan pada wanita 

 C. Sama banyak pada pria dan wanita 

 D. Semuanya salah 

 

3. Hemofilia tergolong dalam kelainan genetik yang bersifat: 
 

 A. X-linked dominan 

 B. X-linked resesif 

 C. Y-linked 

 D. Semuanya salah 

 

4. Manifestasi klinik utama thalasemia ialah: 
 

 A. Anemia 

 B. Leukopenia 

 C. Thrombositopenia 

 D. Semuanya benar 

 

5. Fungsi hemoglobin yaitu: 
 

 A. Pembawa (carrier) karbon dioksida dari paru ke jaringan 

 B. Pembawa oksigen dari jaringan ke paru 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

6. Anemia pada penderita thalasemia disebabkan oleh: 
 

 A. Kurangnya produksi Hb 

 B. Hb yang terbentuk abnormal dan mudah hancur 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

 



35 

 

7. Distribusi buta warna menurut jenis kelamin yaitu: 
 

 A. Lebih banyak ditemukan pada pria 

 B. Lebih banyak ditemukan pada wanita 

 C. Sama banyak pada pria dan wanita 

 D. Semuanya salah 

 

8. Kelainan genetik trisomi (3 allel) didapat pada kelainan berikut, 

kecuali: 
 

 A. Sindrom Down 

 B. Sindrom Turner 

 C. Sindrom Klinefelter 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

9. Manifestasi klinik sindrom Down antara lain yaitu: 
 

 A. Retardasi mental 

 B. Pertumbuhan fisik terhambat 

 C. Penyakit jantung kongenital 

 D. Semuanya benar 

 

10. Gangguan hormonal pada saat pubertas pada penderita sindrom 

Klinefelter yaitu: 
 

 A. Kadar testosteron tinggi 

 B. Kadar testosteron rendah 

 C. Kadar estrogen tinggi 

 D. Semuanya salah 

 

11. Beberapa karakteristik penderita sindrom Klinefelter yaitu: 
 

 A. Payudara membesar 

 B. Testis kecil 

 C. Pinggul melebar 

 D. Semuanya benar 

 

12. Kelainan pada penderita sindrom Turner ialah: 
 

 A. Pertumbuhan fisik terhambat 

 B. Gonad tak berkembang 

 C. Infertilitas 

 D. Semuanya benar 
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13. Karakteristik strabismus antara lain adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Kedua sumbu mata tak sejajar 

 B. Dapat bersifat bawaan / kongenital 

 C. Dapat terjadi akibat tumor otak 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

14. Kelainan genetik pada polidaktilia bersifat: 
 

 A. Autosom dominan 

 B. Autosom resesif 

 C. X-linked dominan 

 D. Semuanya salah 
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INFEKSI MIKROBA DAN  

INFESTASI PARASIT 
 

 

 Pembahasan infeksi mikroba dan infestasi parasit akan dibagi 

menjadi beberapa bab, yaitu bab 5 sampai dengan bab 8. Ikhtisar 

pembahasan adalah sebagai berikut. 

 

 

� Infeksi Mikroba 
 

Materi bahasan infeksi mikroba ialah: 
 

� Infeksi virus 

� Infeksi bakteria 

� Infeksi prion 

� Infeksi protozoa 

 

 
 

� Infeksi Virus 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Demam berdarah Dengue 

� Demam berdarah Ebola 

� Chikungunya 

� Infeksi HIV 

� Infeksi HPV 

� Morbilli 

� Rubella 

� Varicella  

� Parotitis  

� Herpes zoster 

� Hepatitis 

� Poliomyelitis 

� Rabies 
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� SARS 

� Avian influenza (Flu burung) 

� MERS 

� ZIKA 

. 

 Penyakit-penyakit infeksi virus akan dibahas pada bab 5. 

 

 

� Infeksi Bakteria 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� ISPA oleh bakteria 

� Pertussis 

� Difteria 

� Tuberkulosis 

� Diare akut non-spesifik  

� Disentri basiler 

� Kolera 

� Infeksi saluran kemih 

� Gonorrhea 

� Lepra 

� Tetanus  

� Leptospirosis 

 

 Penyakit-penyakit infeksi bakteria akan dibahas pada bab 6. 

 

 

� Infeksi Prion 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Penyakit Creutzfeldt-Jakob 

� Penyakit Kuru 

 

 Penyakit-penyakit infeksi prion akan dibahas pada bab 7 bersama 

infeksi protozoa. 
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� Infeksi Protozoa 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Disentri amoeba 

� Malaria 

� Toxoplasmosis 
 

 Penyakit-penyakit infeksi protozoa akan dibahas pada bab 7 

bersama infeksi prion. 

 

 

� Infestasi Parasit 
  

 Materi bahasan infestasi parasit: 
 

� Infestasi cacing 

� Infestasi jamur 

 

 Penyakit-penyakit infestasi parasit akan dibahas pada bab 8. 

 

� Infestasi Cacing 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Filariasis 

� Ascariasis 

� Ancylostomiasis 

� Schistosomiasis 

 

� Infestasi Jamur 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Tinea versicolor 

� Candidiasis 
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BAB 5 

INFEKSI VIRUS 
 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Demam berdarah Dengue 

� Demam berdarah Ebola 

� Chikungunya 

� Infeksi HIV 

� Infeksi HPV 

� Morbilli 

� Rubella 

� Varicella  

� Parotitis  

� Herpes zoster 

� Hepatitis 

� Poliomyelitis 

� Rabies 

� SARS 

� Avian influenza (Flu burung) 

� MERS 

� ZIKA 

 

 

� Demam Berdarah Dengue  
 

 Demam Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti (gambar 5.1). Sebagian 

kecil di antara penderita demam dengue berkembang menjadi demam 

berdarah Dengue dengan perdarahan yang dapat menimbulkan syok dan 

kematian. 

 



 

 

Gambar 5.1  Nyamuk Aeges aegypti

berdarah Dengue

 

 

� Demam berdarah Ebola
 

 Demam berdarah Ebola adalah penyakit yang ganas dan seringkali 

bersifat fatal, disebabkan oleh virus Ebola yang dapat menyerang manusia 

dan Primata. Penyebaran terjadi melalui kontak langsung dengan darah atau 

cairan tubuh penderita. Tidak ada pengobatan untuk demam berdarah Ebola, 

angka kematiannya sekitar 90% sebagai akibat syok.

 

 

� Chikungunya 
 

 Chikungunya (kun gunyala 

demam yang disebabkan oleh virus chikungunya yang ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit chikungunya mengakibatkan 

demam tinggi mendadak, nyeri sendi yang para

(gambar 5.2). 
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Aeges aegypti, vektor penularan virus demam 

berdarah Dengue 

Demam berdarah Ebola 

adalah penyakit yang ganas dan seringkali 

ebabkan oleh virus Ebola yang dapat menyerang manusia 

Penyebaran terjadi melalui kontak langsung dengan darah atau 

Tidak ada pengobatan untuk demam berdarah Ebola, 

angka kematiannya sekitar 90% sebagai akibat syok. 

kun gunyala = to become contorted) adalah penyakit 

demam yang disebabkan oleh virus chikungunya yang ditularkan melalui 

Penyakit chikungunya mengakibatkan 

demam tinggi mendadak, nyeri sendi yang parah, nyeri otot, dan nyeri kepala 
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Gambar 5.2  Penderita chikunguya 

 

 

� Infeksi HIV 
 

 Infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus) merusak sistem 

kekebalan tubuh dan menimbulkan AIDS (Acquired Immuno-Deficiency 

Syndrome; gambar 5.3). 
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Gambar 5.3  Jumlah infeksi HIV di Indonesia (atas) dan laporan 

kumulatif AIDS di Indonesia 1987-2014 (bawah) 

 

 

� Infeksi HPV 
 

 Infeksi HPV (Human papilloma virus; gambar 5.4) menyebabkan 

kutil, yang dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh oleh varietas HPV yang 

berbeda. Beberapa tipe HPV genital dikaitkan dengan Ca cervix pada wanita. 
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Gambar 5.4  Infeksi HPV: Condiloma serviks (kiri) dan Ca serviks 

(kanan) 

 

 

� Morbilli 
  

 Morbilli (meales; rubeola; penyakit campak; gambar 5.5) adalah 

penyakit akut yang sangat menular, disebabkan oleh virus morbilli melalui 

infeksi droplet, menimbulkan demam, pilek, batuk, dan ruam kulit yang 

menyebar ke seluruh tubuh. Semua umur dapat terkena, walaupun penyakit 

ini terutama menyerang anak.  
 

 Morbilli sangat menurunkan kekebalan tubuh, sehingga penderitanya 

rentan terserang infeksi lain, misalnya radang paru. 
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Gambar 5.5  Ruam morbilli (atas) dan sebaran morbilli di Indonesia 

menurut kelompok usia (bawah) 

 

 

� Rubella 
 

 Rubella (German measles; three-day measles; campak Jerman) 

adalah penyakit infeksi yang sangat menular, disebabkan oleh virus rubella 

yang ditularkan melalui infeksi droplet, menimbulkan ruam kulit yang 

menyebar ke seluruh tubuh dalam 24 jam dan bertahan selama 3 hari 

(gambar 5.6). Penyakit ini terutama menyerang anak. 
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Gambar 5.6  Ruam rubella 

 

 

� Varicella 
 

 Varicella (chickenpox; cacar air) adalah penyakit yang disebabkan 

infeksi virus herpes manusia (human herpes virus), bersifat sangat menular, 

terutama menyerang anak dengan gejala demam dan ruam makulo-papular 

pada kulit (gambar 5.7). 

 

 

Gambar 5.7  Ruam varicella 
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� Parotitis epidemica 
 

 Parotitis adalah peradangan pada sebelah atau kedua belah kelenjar 

parotid. Parotitis dapat disebabkan oleh infeksi virus (mumps), infeksi 

bakteri, ataupun radang non-infeksi. 
 

 Parotitis epidemica (mumps; gambar 5.8) disebabkan oleh 

paramyxovirus yang ditularkan melalui droplet ataupun secara langsung oleh 

sekret orofaringeal. Komplikasi parotitis epidemica jarang terjadi, tetapi 

kadang-kadang ditemukan, antara lain meningo-ensefalitis, pankreatitis, 

orkhitis, dan tuli. 

 

 
 

Gambar 5.8  Penderita mumps 

 

 

� Herpes zoster 
 

 Herpes zoster (shingles) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus 

zoster varicella, dapat menyerang mereka yang sudah pernah terkena 

varicella, dari anak sampai dengan orang tua, mereka yang berusia lanjut 

lebih rentan terserang, menimbulkan ruam kulit yang nyeri pada satu sisi 

wajah atau tubuh (gambar 5.9). 
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Gambar 5.9 Area penyebaran herpes zoster pada tubuh (atas) dan ruam 

herpes zoster (bawah) 

 

 

� Hepatitis 
 

 Hepatitis adalah peradangan hati, biasanya mengacu kepada infeksi 

virus hepatitis. Dikenal 5 tipe virus hepatitis, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, 

dan E (yang terutama sering ditemukan adalah virus hepatitis A, B, dan C).  
 

 Hepatitis virus merupakan penyebab utama sirosis hepatis 

(pengerasan hati) dan kanker hati (hepatitis B dan C). 
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� Poliomyelitis 
 

 Poliomyelitis adalah penyakit infeksi akut oleh virus polio, pada tipe 

yang berat (major illness) dapat menyerang susunan saraf pusat dan 

menyebabkan paralisis (kelumpuhan) yang berakhir dengan atrofi otot-otot 

yang bersangkutan (gambar 5.10). 
 

 Tidak ada pengobatan untuk penyakit polio. Dikenal dua bentuk 

imunisasi, yaitu OPV (Oral Polio Vaccine) yang menggunakan vaksin hidup 

Sabin dan IPV (Inactivated Polio Vaccine) yang menggunaka Vaksin mati 

Salk. 

 

 

 

Gambar 5.10  Penderita gejala sisa poliomyelitis 
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� Rabies 
 

 Penyakit ini tergolong dalam zoonosis, yaitu penyakit hewan yang 

dapat ditularkan kepada manusia. Rabies (penyakit anjing gila) adalah 

penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus rabies, ditularkan ke 

manusia melalui air liur gigitan hewan yang terinfeksi, terutama anjing.  
 

 Rabies yang tidak dicegah dengan imunisasi hampir selalu bersifat 

fatal. Gejala dapat timbul dalam beberapa hari sampai dengan beberapa 

tahun setelah gigitan hewan. Gejala awal bersifat umum, yaitu demam, nyeri 

kepala, rasa lemah, dan sebagainya. Gejala lanjutan berupa paralisis, 

hipersalivasi, kesukaran menelan, hidrofobia, dan kematian (gambar 5.11). 

 

 

 

Gambar 5.11  Penderita rabies 

 

 

� SARS 
 

 SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) adalah penyakit infeksi 

saluran pernapasan yang disebabkan oleh sejenis coronavirus (SARS-

associated coronavirus; SARS-CoV), merupakan penyakit yang gawat dan 

bersifat fatal. 
 

 SARS menimbulkan wabah global pada tahun 2003, namun sejak 

tahun 2004 belum pernah ada laporan kasus SARS baru. 
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� Avian Influenza 
 

 Avian influenza (bird flu; flu burung) adalah penyakit yang 

disebabkan infeksi virus AI subtipe H5N1 (kemudian ternyata juga subtipe 

H7N7 dan H9N2). 
 

 Virus flu burung secara alamiah didapatkan pada burung akuatik liar, 

tetapi dapat menginfeksi unggas domestik dan kadang-kadang juga manusia 

(gambar 5.12). 

 

 
 

Gambar 5.12a  Sebaran AI di Indonesia menurut propinsi  
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Gambar 5.12b  Durasi AI dalam hari sampai sembuh/meninggal 

menurut kelompok usia penderita 

 

 

� MERS 
 

 MERS (Middle East Respiratory Syndrome) adalah infeksi saluran 

pernapasan oleh sejenis coronavirus, yaitu MERS-CoV. Kasus pertama 

dilaporkan di Arab Saudi 2012. Sebagian besar penderita mengalami infeksi 

saluran pernapasan akut yang parah, kurang lebih separuhnya meninggal 

dunia. 

 

 

� Zika 
 

 Virus Zika ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Ibu 

hamil yang terinfeksi dapat menularkan infeksi Zika ke janinnya. Gejala 

tidak ada atau ringan, antara lain demam, ruam kulit, nyeri sendi, mata 

merah, dan lain-lain. 
 

 

 Tidak ada pengobatan atau imunisasi untuk infeksi Zika. Komplikasi 

dapat terjadi pada ibu hamil, yaitu melahirkan bayi dengan cacat lahir dan 
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mikrosefali (gambar 5.13). Pada penderita lain dapat timbul sindrom Gullain-

Barre (gambar 5.14). 

 

 

 

Gambar 5.13  Komplikasi infeksi Zika: Mikrosefali  
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Gambar 5.14  Sindrom Gullain-Barre  

 

 

Beberapa wabah penyakit virus 
 

 Beberapa wabah virus yang mengakibatkan korban jiwa besar dalam 

sejarah adalah: 
 

a. Ebola: Mulai dari Sudan dan Kongo (1976). Wabah di Kongo (1977), 

Sudan (1979), Gabon (1994), dan Afrika Tengah (Liberia, Guinea, Sierra 

Leone; 2014). Jumlah penderita pada wabah 2014: 28,600 orang (dalam 

2 tahun) dengan kematian 11,300 orang (39.5%). 
 

b. Flu burung tipe A: Mulai dari Hongkong (1997). Wabah di Asia, Eropa, 

dan Afrika (2004-2005). Jumlah kematian sampai dengan 2014: 393 

orang. 
 

c. SARS: Mulai dari propinsi Guangdong (Tiongkok, 2002), timbul lagi di 

Hanoi (Vietnam, 2004). Jumlah kematian s.d. 2014: 775 orang. 
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d. MERS: Mulai dari Arab Saudi (2012). Menimbulkan wabah sejak 2013. 

Jumlah kematian s.d. 2014: 291 orang. 
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LATIHAN 5 

 

1. Penyakit-penyakit berikut disebabkan oleh infeksi virus, kecuali: 
 

 A. Chikungunya. 

 B. Malaria. 

 C. Rabies. 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali. 

 

2. Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor pada penularan penyakit: 
 

 A. Demam Dengue 

 B. Filariasis 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

3. Virus yang infeksinya dikaitkan dengan Ca Cervix pada wanita adalah: 
 

 A. HIV 

 B. HPV 

 C. Epstein Barr Virus 

 D. Semuanya salah 

 

4. Penderita Morbilli di Indonesia didapatkan terbanyak pada kelompok 

usia: 
 

 A. < 1 tahun 

 B. 1-9 tahun 

 C. 10-14 tahun 

 D. > 14 tahun 

 

5. Penyakit infeksi virus dengan ruam kulit yang menyebar ke seluruh 

tubuh dan bertahan selama 3 hari yaitu : 
 

 A. Morbilli 

 B. Parotitis epidemica 

 C. Rubella 

 D. Semuanya salah 

 

6. Kematian pada penderita Morbilli umumnya disebabkan oleh : 
 

 A. Ruam kulit yang menyebar ke seluruh tubuh 

 B. Radang paru 

 C. Demam tinggi 

 D. Semuanya benar 
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7.  AIDS dapat terjadi pada: 
 

 A. Infeksi HIV 

 B. Infeksi HPV 

 C. Infeksi Paramyxovirus 

 D. Semuanya salah 

 

8. Komplikasi orchitis dapat terjadi pada: 
 

 A. Morbilli 

 B. Varicella 

 C. Rubella 

 D. Semuanya salah 

 

9. Kanker hati diasosiasikan infeksi virus: 
 

 A. Hepatitis A 

 B. Hepatitis B 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

10. Penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat dan 

menyebabkan kelumpuhan: 
 

 A. Rabies 

 B. Severe Acute Respiratory Syndrome 

 C. Poliomyelitis 

 D. Semuanya salah 

 

11. Penyakit yang tergolong dalam zoonosis antara lain yaitu: 
 

 A. Pes 

 B. Rabies 

 C. Flu burung 

 D. Semuanya benar 

 


