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BAB 6 

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 

 

 

� ISPA oleh Bakteria 
 

 ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas; Upper respiratory tract 

infection) mencakup antara lain rhinitis, sinusitis, nasofaringitis (common 

cold), dan laringitis.  
 

ISPA dapat disebabkan baik oleh virus ataupun bakteri non-spesifik. 

 

 

� Pertussis 
 

 Pertussis (whooping cough; batuk rejan; batuk 100 hari) adalah 

penyakit infeksi saluran pernapasan yang sangat menular, disebabkan oleh 
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bakteri Bordetella pertussis, menimbulkan batuk yang parah sehingga 

penderita sukar bernapas.  
 

 Penyakit ini menyerang bayi dan anak kecil, dapat bersifat fatal 

terutama pada bayi. 

 

 

� Difteria 
 

 Difteria adalah penyakit infeksi yang disebabkan bakteri 

Corinebacterium diphtheriae, menimbulkan selaput tebal yang menutupi 

bagian belakang tenggorokan, mengakibatkan kesulitan bernapas, paralisis, 

gagal jantung, sampai dengan kematian (gambar 6.1). 

 

 

 

Gambar 6.1a  Kasus difteri  

 



 

 

Gambar 6.1b  Sebaran difteri di Indonesia 2008

 

 

� Tuberkulosis 
 

 Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis, ditularkan dari orang ke orang melalui udara, 

biasanya menyerang paru (gambar 6.2)

dengan benar dapat bersifat fatal. 
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Gambar 6.1b  Sebaran difteri di Indonesia 2008-2009 

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 

, ditularkan dari orang ke orang melalui udara, 

(gambar 6.2). Tuberkulosis yang tidak diobati 



 

 

Gambar 6.2  Sebaran geografik tuberkulosis di Indonesia (atas) dan 

trend jumlah kasus 1997

 

 

� Diare Akut Non-spesifik
 

 Diare akut adalah diare yang berlangsung kurang daripada 14 hari, 

dapat disebabkan oleh virus, bakteri non

satu bentuk diare akut non-spesifik

menyerang 30% sampai dengan 70% wisatawan. 
 

 Komplikasi yang paling berbahaya dari diare adalah 
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Sebaran geografik tuberkulosis di Indonesia (atas) dan 

trend jumlah kasus 1997-2008 (bawah) 

spesifik  

adalah diare yang berlangsung kurang daripada 14 hari, 

dapat disebabkan oleh virus, bakteri non-spesifik, ataupun non-infeksi. Salah 

spesifik adalah travelers’ diarrhea, yang 

70% wisatawan.  

Komplikasi yang paling berbahaya dari diare adalah dehidrasi. 
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� Disentri Basiler 
 

 Disentri adalah kelainan dengan peradangan usus besar yang disertai 

nyeri abdomen, tenesmus (rasa ingin mengedan), dan buang air besar sering 

dengan darah dan lendir.  
 

 Disentri basiler adalah disentri yang disebabkan oleh bakteri genus 

Shigella. 

 

 

� Kolera 
 

 Kolera adalah penyakit infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh 

bakteri Vibrio cholerae, menyebabkan diare cair (watery diarrhea) yang 

parah dan muntah, mengakibatkan dehidrasi dan kematian. 

 

 

� Infeksi Saluran Kemih 
 

 Infeksi saluran kemih (urinary tract infection) adalah penyakit 

infeksi bakteri pada salah satu atau lebih struktur saluran kemih, penyebab 

tersering adalah bakteri Escherichia coli, lebih banyak menyerang wanita 

daripada pria. 

 

 

� Gonorrhea 
 

 Gonorrhea (penyakit kencing nanah) adalah penyakit menular 

seksual (PMS) yang sangat menular, disebabkan oleh bakteri Neisseria 

gonorrhoeae.  
 

Pada pria biasa terjadi pengeluaran sekret yang kental keputihan dari 

uretra, tetapi pada wanita seringkali tanpa gejala. 
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� Lepra 
 

 Lepra (leprosy; Morbus Hansen) adalah penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Lepra merupakan penyakit 

menular kronis, menyerang kulit, selaput mukosa, dan saraf tepi, 

mengakibatkan cacat jasmani (disability) yang parah, namun jarang yang 

fatal (gambar 6.3). 

 

 

 

Gambar 6.3  Beberapa tipe lepra 

 

 

� Tetanus  
 

 Tetanus (lockjaw; gambar 6.4) adalah penyakit infeksi susunan saraf 

yang gawat, disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, yang hidup di tanah, 

air liur, debu, dan kotoran hewan. 
 



 

 Bakteri memasuki tubuh melalui luka dalam, mengakibatkan 

kontraksi otot yang nyeri di seluruh tubuh, termasuk otot rahang (

sehingga penderita tak dapat menelan dan mati

 

Gambar 6.4  Sebaran geografik tetanus di Indonesia 2006

 

 

� Leptospirosis 
 

 Leptospirosis adalah sejenis penyakit infeksi zoonosis yang 

disebabkan oleh organisme patogen 

Habitat alamiahnya adalah tubulus ginjal tikus.
 

 Penularan terjadi melalui kontak lesi (luka) pada kulit dengan air 

yang terkontaminasi urine tikus. Leptospira m

otak dan dapat menyebabkan kematian.
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akteri memasuki tubuh melalui luka dalam, mengakibatkan 

kontraksi otot yang nyeri di seluruh tubuh, termasuk otot rahang (lockjaw), 

sehingga penderita tak dapat menelan dan mati tercekik. 

 

Sebaran geografik tetanus di Indonesia 2006-2008 

adalah sejenis penyakit infeksi zoonosis yang 

disebabkan oleh organisme patogen Leptospira (sejenis spirochaeta). 

ginjal tikus. 

ontak lesi (luka) pada kulit dengan air 

Leptospira menyerang hati, ginjal, selaput 

otak dan dapat menyebabkan kematian. 
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LATIHAN 6 

 

1. Penyakit infeksi bakteri pada anak yang menyerang saluran pernapasan 

dengan batuk parah yang menyebabkan kesukaran bernapas: 
 

 A. Pertussis 

 B. Difteri 

 C. Tuberkulosis 

 D. Semuanya salah 

 

2. Penyakit infeksi bakteri pada anak yang menyerang saluran pernapasan 

disertai pembentukan selaput tebal di bagian belakang tenggorokan, 

menyebabkan kesukaran bernapas:  
 

 A. Pertussis 

 B. Difteri 

 C. Tuberkulosis 

 D. Semuanya salah 

 

3. Penularan penyakit tuberkulosis paru terjadi melalui: 
 

 A. Makanan, yang terkontaminasi bakteri Mycobacterium 

tuberculosis 

 B. Udara, dari orang ke orang 

 C. Produk darah, pada saat transfusi darah 

 D. Semuanya salah 

 

4. Trend jumlah kasus penderita tuberkulosis di Indonesia sejak tahun 

2000 menunjukkan: 
 

 A. Penurunan jumlah kasus 

 B. Jumlah kasus yang stabil 

 C. Peningkatan jumlah kasus 

 D. Semuanya salah 

 

5. Diare akut adalah: 
 

 A. Diare yang berlangsung kurang daripada 3 hari 

 B. Diare yang berlangsung kurang daripada 7 hari 

 C. Diare yang berlangsung kurang daripada 14 hari 

 D. Semuanya benar 
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6. Diare akut dapat disebabkan oleh: 
 

 A. Infeksi virus 

 B. Infeksi bakteri non-spesifik 

 C. Non-infeksi 

 D. Semuanya benar 

 

7. Tenesmus adalah: 
 

 A. Rasa mual pada penderita diare 

 B. Rasa ingin mengedan 

 C. Buang air besar yang bercampur lendir dan darah 

 D. Semuanya salah 

 

8. Disentri adalah: 
 

 A. Rasa mual pada penderita diare 

 B. Rasa ingin mengedan 

 C. Buang air besar yang bercampur lendir dan darah 

 D. Semuanya salah 

 

9. Dehidrasi pada penderita kolera disebabkan oleh: 
 

 A. Muntah 

 B. Diare 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

10. Penyebab tersering infeksi saluran kemih adalah: 
 

 A. Escherisia coli 

 B. Mycobacterium leprae 

 C. Neisseria gonorrhoeae 

 D. Semuanya salah 

 

11. Penyakit menular seksual yang disertai dengan pengeluaran kental 

keputihan dari urethra pada pria yaitu: 
 

 A. Sifilis 

 B. Herpes genitalis 

 C. Gonorrhea 

 D. Semuanya salah 
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12. Penyakit lepra menyerang: 
 

 A. Kulit 

 B. Selaput mukosa 

 C. Saraf tepi 

 D. Semuanya benar 

 

13. Bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus masuk ke dalam 

tubuh manusia melalui: 
 

 A. Ingesti bersama makanan 

 B. Inhalasi melalui udara 

 C. Luka tusuk dalam 

 D. Semuanya salah 
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BAB 7 

INFEKSI PRION DAN  

PROTOZOA 
 

 

� Infeksi Prion 

 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Penyakit Creutzfeldt-Jakob 

� Penyakit Kuru 

 

� Penyakit Creutzfeldt-Jakob 
 

 Penyakit Creutzfeldt-Jacob adalah penyakit infeksi menular 

disebabkan oleh prion, mengakibatkan gangguan neurodegeneratif berupa 

dementia yang progresif dengan cepat dan berakhir dengan kematian.  
 

 Pada hewan, prion mengakibatkan penyakit ‘sapi-gila’ (madcow). 

 

� Penyakit Kuru 
 

 Penyakit Kuru dianggap sebagai salah satu varian penyakit 

Creutzfeldt-Jacob yang ditemukan di Papua sebagai akibat praktek 

kanibalisme dengan mengkonsumsi organ manusia, terutama otak sebagai 

media penularan. 
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� Infeksi Protozoa 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Disentri amoeba 

� Malaria 

� Toxoplasmosis 

 

� Disentri amoeba 
 

 Disentri amoeba adalah disentri (penyakit peradangan usus) yang 

disebabkan oleh parasit Entamoeba histolytica, mengakibatkan diare yang 

parah. 

 

� Malaria 
  

 Malaria adalah penyakit infeksi yang ditandai oleh serangan 

menggigil dan demam berulang, disebabkan oleh protozoa genus 

Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles (gambar 

7.1).  

 



 

 

Gambar 7.1  Siklus hidup parasit malaria (atas) dan 

malaria di Indonesia (bawah)
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.1  Siklus hidup parasit malaria (atas) dan sebaran geografik 

malaria di Indonesia (bawah) 
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� Toxoplasmosis 
 

 Toxoplasmosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

protozoa Toxoplasma gondii, dapat ditularkan dari manusia ke manusia 

ataupun dari kucing, pada wanita hamil dapat menyebabkan cacat pada bayi. 
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LATIHAN 7 
 
1. Contoh penyakit yang disebabkan oleh prion antara lain yaitu: 
 

 A. Rabies 

 B. Mad-cow 

 C. Avian flu 

 D. Semuanya salah 

 

2. Penyakit berikut disebabkan oleh Protozoa, kecuali: 
 

 A. Malaria 

 B. Toxoplasmosis 

 C. Disentri basiler 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

3. Parasit malaria yang menginvasi tubuh manusia pada saat digigit 

nyamuk Anopheles adalah dalam bentuk: 
 

 A. Schizon 

 B. Sporozoit 

 C. Trophozoit 

 D. Semuanya salah 

 

4. Endemisitas malaria tertinggi di Indonesia antara lain didapatkan di: 
 

 A. Pulau Sumatera 

 B. Pulau Kalimantan 

 C. Papua 

 D. Semuanya salah 

 

5. Jenis malaria yang paling berbahaya bagi penderitanya adalah yang 

disebabkan oleh: 
 

 A. Plasmodium vivax 

 B. Plasmodium ovale 

 C. Plasmodium falciparum 

 D. Semuanya salah 

 

6. Habitat alamiah Toxoplasma gondii adalah: 
 

 A. Saluran kemih tikus 

 B. Saluran pencernaan kucing 

 C. Air liur anjing 

 D. Semuanya salah 
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BAB 8 

INFESTASI PARASIT 
 

 

 Materi bahasan infestasi parasit adalah: 
 

� Infestasi cacing 

� Infestasi jamur 

 

� Infestasi cacing 
 

 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 
 

� Filariasis 

� Ascariasis 

� Ancylostomiasis 

� Schistosomiasis 

 

� Filariasis 
 

 Filariasis adalah penyakit di daerah tropis dan subtropis yang 

disebabkan oleh infestasi cacing Wuchereria bancrofti atau Brugia malayi 

pada saluran limfe, ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dalam tahap lanjut 

infestasi cacing menyebab cacat menetap berupa pembesaran tungkai, 

lengan, dan alat kelamin (elephantiasis; penyakit kaki gajah; gambar 8.1). 
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Gambar 8.1  Cacing Filaria dalam darah (kiri) dan elephantiasis 

(kanan) 

 

� Ascariasis 
 

 Ascariasis (penyakit cacing gelang) adalah penyakit yang disebabkan 

oleh infestasi cacing gelang Ascaris lumbricoides pada usus manusia, 

ditularkan melalui ingesti telur cacing yang ada pada sayuran mentah atau 

buah. 
 

 
 

Gambar 8.2  Ascariasis lumbricoides dewasa keluar dari anus 



 

� Ancylostomiasis 
 

 Ancylostomiasis (penyakit cacing tambang) adalah penyakit yang 

disebabkan oleh infestasi cacing Ancylostoma duodenale

mengisap darah dan mengakibat anemia berat
 

 Penularan terjadi melalui larva yang menembus telapak kaki 

telanjang. 

 

 

Gambar 8.3  Ankylostoma duodenale

 

 

� Schistosomiasis 
 

 Schistosomiasis (bilharziasis) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

infestasi cacing Schistosoma japonicum

ditularkan melalui air yang terkontaminasi larva yang berasal dari tempat 

hidup semula pada keong air tawar. 
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(penyakit cacing tambang) adalah penyakit yang 

Ancylostoma duodenale pada usus manusia, 

mengisap darah dan mengakibat anemia berat (gambar 8.3).  

melalui larva yang menembus telapak kaki 

 

 

Gambar 8.3  Ankylostoma duodenale 

(bilharziasis) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

Schistosoma japonicum pada berbagai organ dalam tubuh, 

ditularkan melalui air yang terkontaminasi larva yang berasal dari tempat 



 

 

Gambar 8.4  Siklus hidup Schistosoma

 

 

� Infestasi Jamur 
 

 Beberapa penyakit yang dibahas yaitu:
 

� Tinea versicolor 

� Candidiasis 

 

 

� Tinea versicolor 
 

 Tinea versicolor (Pityriasis versicolor

Melassezia furfur yang sering mengenai remaja dan dewasa muda pada 

lipatan kulit lengan, kulit di bawah payudara, dan daerah lipat paha

8.5). 
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Gambar 8.4  Siklus hidup Schistosoma 

Beberapa penyakit yang dibahas yaitu: 

Pityriasis versicolor; panu) adalah infestasi jamur 

yang sering mengenai remaja dan dewasa muda pada 

lipatan kulit lengan, kulit di bawah payudara, dan daerah lipat paha (gambar 



 

 

Gambar 8.5  Infestasi Tinea 

 

 

� Candidiasis 
 

 Candidiasis (moniliasis) adalah infestasi jamur 

didapatkan antara pada selaput lendir rongga mulut (pada anak), vagina 

(pada wanita), dan organ-organ dalam tubuh seperti esofagus 

(kerongkongan), saluran percernaan, kandung kemih, d

(gambar 8.6).  
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Gambar 8.5  Infestasi Tinea versicolor 

) adalah infestasi jamur Candida albicans, 

didapatkan antara pada selaput lendir rongga mulut (pada anak), vagina 

organ dalam tubuh seperti esofagus 

percernaan, kandung kemih, dan sebagainya 

 



 

Gambar 8.6  Candidiasis oral (kiri) dan vulva (kanan)
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Gambar 8.6  Candidiasis oral (kiri) dan vulva (kanan) 
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LATIHAN 8 

 

 

1. Infestasi cacing yang menyebabkan pembesaran tungkai, lengan, dan 

alat kelamin yang menetap adalah: 
 

 A. Ankylostomiasis 

 B. Filariasis 

 C. Schistosomiasis 

 D. Semuanya salah 

 

2. Infestasi cacing yang paling banyak ditemukan di Indonesia yaitu: 
 

 A. Ascariasis 

 B. Filariasis 

 C. Schistosomiasis 

 D. Semuanya salah 

 

3. Infestasi cacing yang menimbulkan anemia paling parah yaitu: 
 

 A. Ankylostomiasis 

 B. Ascariasis 

 C. Filariasis 

 D. Semuanya salah 

 

4. Infestasi cacing yang terutama menimbulkan kerusakan hati: 
 

 A. Ankylostomiasis 

 B. Ascariasis 

 C. Schistosomiasis 

 D. Semuanya salah 

 

5. Infestasi Candida albicans dapat terjadi pada area: 
 

 A. Mulut 

 B. Vagina 

 C. Saluran kemih 

 D. Semuanya benar 
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BAB 9 

GANGGUAN METABOLISME 
 

 

 Beberapa topik bahasan: 
 

� Diabetes Mellitus 

� Hyperthyroidism & Hypothyroidism 

� Hipertensi  

� Obesitas  

� Hiperlipidemia  

� Sindrom Metabolik 

 

 

� Diabetes Mellitus 
 

 

 Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit yang ditandai oleh 

kadar gula darah yang tinggi, disebabkan oleh defek dalam produksi insulin, 

kerja insulin, ataupun keduanya. 
 

 Kadar gula darah: 

o Normal: Puasa < 100 mg/dL; 2 jam PP < 140 mg/dL 

o Prediabetes / Toleransi Glukosa Terganggu: Puasa 100-125 mg/dL; 2 jam 

PP 140-199 mg/dL 

o Diabetes: Puasa > 126 mg/dL; 2 jam PP > 200 mg/dL 
 

 Beberapa tipe DM: 

a. Diabetes Tipe 1 

b. Diabetes Tipe 2 

c. Diabetes Gestasional  

d. LADA (Latent Auto-immune Diabetes in Adults) 
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� Diabetes Tipe 1 
 

 Diabetes tipe 1 (Insulin dependent diabetes mellitus; IDDM; 

juvenile-onset diabetes) adalah diabetes yang disebabkan destruksi auto-

imun terhadap sel-sel beta pankreas. Destruksi berlangsung progresif 

menahun mengakibatkan defisiensi insulin. 
 

 Diabetes tipe 1 biasanya menyerang anak dan dewasa muda (di 

bawah usia 30 tahun). Diabetes tipe 1 diasosiasikan dengan faktor auto-imun, 

genetik, atau lingkungan. Penderita diabetes tipe 1 sejak tahap awal 

penyakitnya membutuhkan insulin untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (insulin dependent). 

 

� Diabetes Tipe 2 
 

 Diabetes tipe 2 (Non-insulin dependent diabetes mellitus; NIDDM; 

adult-onset diabetes) adalah diabetes yang disebabkan peningkatan resistensi 

sel terhadap insulin. Peningkatan resistensi terhadap insulin mengakibatkan 

penurunan kemampuan pankreas untuk memproduksi insulin. 
 

 Diabetes tipe 2 dikaitkan dengan usia lanjut (di atas usia 40 tahun), 

obesitas, riwayat diabetes dalam keluarga, riwayat diabetes gestasional, 

gangguan metabolisme glukosa, kegiatan fisik kurang, dan ras/etnis. 

Penderita diabetes tipe 2 biasanya baru memerlukan insulin pada tahap lanjut 

penyakitnya (non-insulin dependent). 

 

� Diabetes Gestasional  
 

 Diabetes gestasional adalah bentuk intoleransi glukosa yang awitan- 

(onset)-nya pertama kali didapatkan pada kehamilan. Diabetes gestasional 

lebih banyak didapatkan pada wanita kulit berwarna, penderita obesitas, dan 

memiliki riwayat keluarga DM. 
 

Komplikasi diabetes gestasional didapatkan pada ibu maupun fetus. 
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Gambar 9.1  Diabetes gestasional 

 

Pemeriksaan kadar gula darah: 

− Gula darah puasa: Pemeriksaan pagi hari sebelum makan pagi, setelah 

berpuasa selama 8 jam (makan terakhir diperbolehkan pk 10 malam). 

− Gula darah 2 jam sesudah makan: Pemeriksaan 2 jam setelah selesai 

makan pagi.  

− HbA1c (glycosylated hemoglobin): Mengukur rerata kadar gula darah 

selama 3-4 bulan terakhir. 

 

� LADA (Latent Auto-immune Diabetes in Adults) 
 

 Akan dibahas di bagian penyakit auto-imun. 

 

 

� Hyperthyroidism dan Hypothyroidism 
 

 Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin (T4) & triiodotironin 

(T3). Fungsi hormon-hormon tersebut adalah meningkatkan metabolisme 

dan menstimulasi pertumbuhan. 

 



 

 

 

Gambar  9.2  Kelenjar tiroid dan paratiroid

 

 Hipersekresi hormon akan mengakibatkan

Grave, sedangkan defisiensi hormon menyebabkan

Hashimoto. 

 

Hyperthyroidism 
 

 Beberapa gejala hyperthyroidism
 

– Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, kelemahan otot, berat 

badan menurun 

– Tingkat metabolisme naik 

– Hiperaktivitas susunan saraf 

– Eksopthalmos (bola mata menonjol ke luar)

 

Gambar 9.3  Penyakit Grave
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9.2  Kelenjar tiroid dan paratiroid 

hormon akan mengakibatkan hipertiroidisme / penyakit 

hormon menyebabkan hipotiroidisme / penyakit 

hyperthyroidism antara lain yaitu: 

Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, kelemahan otot, berat 

ksopthalmos (bola mata menonjol ke luar) 

 
 

Gambar 9.3  Penyakit Grave 
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Hypothyroidism 
 

 Gejala-gejala hypothyroidism yaitu: 

– Denyut jantung melambat, tekanan darah menurun, suhu tubuh menurun 

– Tingkat metabolisme menurun 

– Hipoaktivitas susunan saraf  
 

 Akibat hypothyroidism ialah: 

– Pada fetus: Kretinismus (retardasi mental) 

– Pada anak: Dwarfisme 

– Pada penderita dewasa: Mixoedema 
 

 Gejala mixoedema didapatkan: 

� Kulit kering  

� Pembengkakan wajah di sekitar bibir & hidung (puffiness) 

� Kemunduran mental 

� Tingkat metabolisme menurun 

 

 

 

Gambar 9.4  Penderita mixoedema (kiri) dan penderita yang sama 

setelah diobati (kanan)  

 

Penyakit Hashimoto 
 

 Gejala-gejalanya adalah: 

• Keletihan (fatigue) 

• Rasa lemah (weakness) 

• Berat badan naik  

• Hipersensitivitas terhadap dingin  
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• Nyeri otot & sendi kaku  

• Pembengkakan wajah  

• Konstipasi 

 

Goiter 
 

 Goiter adalah pembesaran kelenjar tiroid. Goiter dapat terjadi baik 

pada hipotiroidisme maupun pada hipertiroidisme. 
 

 Pada hipotiroidisme terdapat defisiensi Jodium, yang akan 

menstimulasi produksi tiroksin dan T3, dengan akibat terjadinya pembesaran 

kelenjar tiroid. 
 

 Sebaliknya, pada hipertiroidisme terjadi hipersekresi TSI, yang 

menstimulasi produksi tiroksin dan T3, sehingga juga mengakibatkan 

pembesaran kelenjar tiroid. 

 

 

 

Gambar 9.5  Goiter 

 

 

� Hipertensi 
 

 Tekanan darah adalah gaya (tekan) darah terhadap dinding pembuluh 

darah (per satuan luas) selama darah bersirkulasi di seluruh tubuh. 
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Gambar 9.6  Gaya tekan terhadap dinding pembuluh darah 

 

 Tekanan darah dinyatakan dengan 2 angka, sistolik dan diastolik:  

� Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung 

berdenyut (memompa darah). 

� Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung 

beristirahat antar denyutan  
 

 Tekanan darah 120/80 mm Hg berarti tekanan darah sistolik 120 mm 

Hg dan tekanan darah diastolik 80 mm Hg. 

 

Tabel 9.1  Klasifikasi hipertensi menurut WHO, 1999 
 

 SYSTOLIC DIASTOLIC 

Optimal < 120 < 80 

Normal 120 - 129 80 - 84 

High – Normal 130 - 139 85 - 89 

Mild hypertension 140 - 159 90 - 99 

Moderate hypertension 160 - 179 100 - 109 

Severe hypertension > 180 > 110 

 
 

 Hipertensi dibagi menjadi 2 tipe: 
 

- Hipertensi primer (esensial) yang tidak ditemukan penyebabnya dan 

mencakup 95% penderita hipertensi.  

- Hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain, antara lain 

kelainan ginjal, kelainan aorta, kelainan tiroid, dan sebagainya. 



 

 

Gambar 9.7  Sebaran hipertensi menurut kelompok usia

 

 Hipertensi yang tak ditangani akan menyebabkan komplikasi:
 

• Arteriosclerosis 

• Serangan jantung (infark miokard)

• Pembesaran jantung  

• Kerusakan ginjal  

• Stroke 

• Kebutaan  
 

 Jumlah penderita hipertensi di waktu mendatang diperkirakan terus 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan

penduduk dewasa menderita hipertensi

meninggal setiap tahun. Di Indonesia

Kepulauan Natuna (53.3%), sedangkan p

Propinsi Papua Barat (6.8%). 

 

 

� Obesitas 
 

 Indeks massa tubuh (Body Mass Index

  BMI = 
2

BB

TB
 

90 

 

9.7  Sebaran hipertensi menurut kelompok usia 

tak ditangani akan menyebabkan komplikasi: 

Serangan jantung (infark miokard) 

Jumlah penderita hipertensi di waktu mendatang diperkirakan terus 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di Asia Tenggara, 36% 

penduduk dewasa menderita hipertensi. Di Asia 1.5 juta penderita hipertensi 

Di Indonesia, prevalensi tertinggi terdapat pada 

, sedangkan prevalensi terendah didapatkan di 

Body Mass Index; BMI) adalah:  
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BB:  Berat badan (dalam kg) 

TB:  Tinggi badan (dalam m) 

 

 

 
 

Gambar 9.8  Obesitas (atas) dan perubahan diet dari masa ke masa 

(bawah) 

 

 Kriteria obesitas menurut WHO didasarkan atas nilai indeks massa 

tubuh: 

� BMI < 18.50 : Underweight 

� 18.50 < BMI < 25.00 : Normal 

� 25.00 < BMI < 30.00 : Overweight  

� BMI > 30.00 : Obesitas 
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Gambar 9.9  Kriteria obesitas menurut WHO 

 

 Selanjutnya, obesitas menurut WHO diklasifikasikan lagi menjadi:  

� 30.00 < BMI < 35.00 : Obese class I 

� 35.00 < BMI < 40.00 : Obese class II  

� BMI > 40.00 : Obese class III 
 

 IASO (International Association for the Study of Obesity) membuat 

klasifikasi obesitas sediri untuk individu dewasa Asia: 
 

� BMI < 18.50 : Underweight 

� 18.50 < BMI < 22.9 : Normal 

� BMI > 23 : Overweight  
 

• 23 < BMI < 24.9 : Berisiko (At risk) 

• 25 < BMI < 29.9 : Obesitas I 

• BMI > 30 : Obesitas II 
 

Obesitas dibedakan juga menjadi tipe andoid (apple-type) dan tipe 

gynoid (pear-type), seperti terlihat pada gambar 9.10.  
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Gambar 9.10  Obesitas tipe android dan tipe gynoid 

 

 Nilai rasio lingkar pinggang : lingkar pinggul juga dikaitkan dengan 

kriteria obesitas. WHO menyusun tabel nilai rasio tersebut sehubungan 

dengan risiko penyakitnya (tabel 9.2) 

 

Tabel 9.2  Rasio lingkar pinggang : lingkar pinggul dan risiko penyakit 
 

 

 

 Gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh obesitas antara lain yaitu: 
 

� Meningkatkan risiko stroke 

� Meningkatkan risiko kerusakan organ-organ utama tubuh: Jantung, 

ginjal, dan hati. 

� Meningkatkan risiko kerusakan sendi pinggul dan lutut  
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� Memperbesar peluang timbulnya varices pada tungkai bawah 
 

 Untuk data sedunia, didapatkan 1.46 miliar orang dewasa overweight 

(BMI > 25) dan 502 juta orang dewasa penderita obesitas (BMI > 30). Di 

Indonesia, menurut Riskesdas (2007) pada populasi usia > 15 th  didapatkan 

8.8% overweight (25 < BMI < 30) dan 10.3% obesitas (BMI > 30). Selain 

itu, di Indonesia obesitas lebih banyak ditemukan pada wanita daripada pria. 

 

 

� Hiperlipidemia 
 

 Hiperlipidemia adalah keadaan meningkatnya kadar lipid dalam 

darah melebihi batas normal. Lipid dalam darah terdiri atas Kolesterol 

(HDL-High Density Lipoprotein dan LDL-Low Density Lipoprotein) dan 

Trigliserida. 
 

 Asupan trigliserida diperoleh dari sumber hewani dan nabati, 

sedangkan asupan kolesterol hanya didapat dari sumber hewani, namun 

kolesterol dapat disintesis dalam tubuh jika ada kelebihan pasokan kalori. 

Kolesterol LDL dan trigliserida yang berlebihan dalam darah akan 

membentuk plak atheroma yang dapat menyumbat pembuluh darah. 

 

 

� Sindrom Metabolik 
 

 Sindrom metabolik adalah sekelompok faktor risiko yang 

meningkatkan peluang kejadian penyakit jantung dan masalah kesehatan 

lainnya, seperti diabetes dan stroke. Istilah ‘penyakit jantung’ dalam definisi 

sindrom metabolik mengacu kepada penyakit jantung koroner (coronary 

heart disease; CHD). 
 

 Kriteria diagnosis sindrom metabolik menurut American Heart 

Association (2005) adalah  didapatkannya 3 atau lebih di antara 5 komponen 

berikut: 
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1. Peningkatan lingkar pinggang: Pria > 102 cm; wanita > 88 cm 

2. Peningkatan kadar trigliserida serum > 150 mg/dL 

3. Penurunan kadar HDL kolesterol: Pria < 40 mg/dL; wanita < 50 

mg/dL 

4. Peningkatan tekanan darah > 130/85 mm Hg 

5. Peningkatan kadar gula darah puasa > 100 mg/dL 
 

 Kriteria (1) merupakan kriteria obesitas sentral dari National 

Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP: ATP 

III). Kriteria obesitas sentral dari International Diabetes Federation (IDF) 

didasarkan atas etnis, yaitu untuk etnis Asia obesitas sentral ada jika 

didapatkan lingkar pinggang pria > 90 cm dan wanita > 80 cm. 
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LATIHAN 9 

 

1. Metabolisme adalah: 
 

 A. Pembentukan sel dan jaringan baru untuk menggantikan sel dan 

jaringan lama yang rusak. 

 B. Keseluruhan reaksi kimia yang terjadi secara serentak pada 

seluruh tubuh. 

 C. Pertukaran gas yang terjadi pada alveoli paru. 

 D. Semuanya salah. 

 

2. Gula darah yang tinggi pada Diabetes Mellitus tergolong dalam: 
 

 A. Monosakarida 

 B. Disakarida 

 C. Polisakarida 

 D. Semuanya salah 

 

3. Diabetes Mellitus dapat terjadi karena: 
 

 A. Menurunnya produksi insulin 

 B. Meningkatnya resistensi sel terhadap insulin 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

4. Kadar gula darah puasa pada orang normal adalah: 
 

 A. < 100 mg/dL 

 B. 100-125 mg/dL 

 C. > 125 mg/dL 

 D. Semuanya salah 

 

5. Kadar gula darah 2 jam PP pada penderita Diabetes Mellitus adalah: 
 

 A. < 140 mg/dL 

 B. 140-199 mg/dL 

 C. > 200 mg/dL 

 D. Semuanya salah 

 

6. Destruksi auto-imun terhadap sel beta pankreas didapatkan pada: 
 

 A. Diabetes tipe 1 

 B. Diabetes tipe 2 

 C. Diabetes gestasional 

 D. Semuanya benar 
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7.  Diabetes tipe 1 umumnya didapatkan pada usia: 
 

 A. < 30 tahun 

 B. 30-40 tahun 

 C. > 40 tahun 

 D. Tak dapat ditentukan 

 

8. Obesitas lebih sering ditemukan pada: 
 

 A. Diabetes tipe 1 

 B. Diabetes tipe 2 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

9. Diabetes gestasional lebih banyak didapatkan pada: 
 

 A. Wanita kulit putih 

 B. Penderita underweight 

 C. Penderita dengan riwayat keluarga DM 

 D. Semuanya benar 

 

10. Diabetes gestasional seringkali mengakibatkan: 
 

 A. Bayi dengan berat badan lahir rendah 

 B. Bayi makrosomia 

 C. (A) dan (B) mungkin benar 

 D. Semuanya salah 

 

11. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon: 
 

 A. Triiodo-tironin 

 B. Tetraiodo-tironin 

 C. Tiroksin 

 D. Semuanya benar 

 

12. Fungsi hormon-hormon kelenjar tiroid yaitu: 
 

 A. Menstimulasi pertumbuhan 

 B. Memperlambat metabolisme 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 
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13. Yang tergolong dalam hipertiroidisme antara lain yaitu:  
 

 A. Penyakit Grave 

 B. Penyakit Hasimoto 

 C. Penyakit Addison 

 D. Semuanya salah 

 

14. Gejala hipertiroidisme adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Denyut jantung melambat 

 B. Tremor 

 C. Eksophthalmos 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

15. Hipotiroidisme mengakibatkan: 
 

 A. Dwarfisme pada fetus 

 B. Kretinismus pada anak 

 C. Mixoedema pada penderita dewasa 

 D. Semuanya benar 

 

16. Pada mixoedema didapatkan gejala berikut, kecuali: 
 

 A. Kulit basah 

 B. Puffiness di sekitar bibir dan hidung 

 C. Kemunduran mental 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

17. Pada goiter didapatkan: 
 

 A. Pembesaran kelenjar tiroid 

 B. Pembesaran kelenjar paratiroid 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

18. Tekanan darah diastolik yang dianggap normal adalah: 
 

 A. 70-90 mm Hg 

 B. 75-95 mm Hg 

 C. 80-100 mm Hg 

 D. Semuanya salah 
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19. Tekanan darah sistolik dalam rentang 140-160 mm Hg menurut 

klasifikasi WHO digolongkan sebagai: 
 

 A. Normal-tinggi 

 B. Hipertensi ringan 

 C. Hipertensi sedang 

 D. Semuanya salah 

 

20. Pilihlah pernyataan yang benar: 
 

 A. Hipertensi primer dapat disebabkan antara lain oleh hipertiroid 

 B. Hipertensi sekunder terdapat pada 95% penderita hipertensi 

 C. Hipertensi yang tak ditangani akan menyebabkan pengecilan 

jantung 

 D. Semuanya salah 

 

21. Seseorang dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 70 kg 

berdasarkan perhitungan indeks massa tubuh tergolong sebagai: 
 

 A. Normal 

 B. Over-weight 

 C. Obesitas 

 D. Semuanya salah 

 

22. Tipe obesitas yang dinyatakan lebih membahayakan kesehatan adalah: 
 

 A. Tipe android 

 B. Tipe gynoid 

 C. Pear-type 

 D. Yang benar lebih daripada satu 

 

23. Pada usia yang sama, batas rasio lingkar pinggang : lingkar pinggul 

yang membahayakan kesehatan: 
 

 A. Lebih rendah pada pria daripada wanita 

 B. Sama tinggi pada pria dan wanita 

 C. Lebih tinggi pada pria daripada wanita 

 D. Tak dapat ditentukan 

 

24. Kriteria diagnosis Sindrom Metabolik menyangkut parameter di bawah 

ini: 
 

 A. Lingkar pinggul 

 B. Kadar trigliserida serum 

 C. Kadar gula darah 2 jam PP 

 D. Semuanya benar 


