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BAB 5 

SALURAN PENCERNAAN 

 

� Anatomi Saluran Pencernaan 
 

 Traktus gastro-intestinalis (saluran pencernaan; gambar 5.1)) 

terentang dari mulut sampai ke rektum beserta organ-organ kelenjar 

pencernaan yang mencurahkan sekretnya ke dalam traktus gastro-intestinalis. 

Saluran pencernaan terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, usus 

halus, usus besar, dan rektum, sedangkan organ-organ kelenjar pencernaan 

adalah kelenjar saliva, hepar, kandung empedu, dan pankreas.  

 

 
 

Gambar 5.1  Traktus Gastro-intestinalis 
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� Proses-proses Pencernaan 
 

 Terdapat 4 proses pencernaan (gambar 5.2), yaitu: 
 

1. Digesti: pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih 

kecil dan lebih sederhana.  
 

2. Sekresi: pencurahan asam klorida, empedu, dan enzim-enzim 

pencernaan ke dalam traktus gastro-intestinalis untuk membantu proses 

digesti. 
 

3. Absorbsi: penyerapan molekul-molekul kecil dan sederhana yang 

dihasilkan oleh proses digesti dari lumen traktus gastro-intestinalis 

melalui lapisan dinding epitelnya ke dalam pembuluh darah atau limfe. 
 

4. Motilitas: Pencampuran isi lumen traktus gastro-intestinalis dengan 

sekresi pencernaan serta pergerakannya dari mulut sampai ke anus 

akibat kontraksi otot polos pada dinding traktus. 

 

 
Gambar 5.2  Empat proses pencernaan 

 

 

� Rongga Mulut 
 

 Mulut berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis 

(mengunyah). Di sekitar rongga mulut terdapat kelenjar saliva yang 

bermuara ke dalam rongga mulut, menghasilkan saliva (ludah) yang 

mengandung enzim amilase, yang juga berfungsi untuk memudahkan 

menelan makanan. 
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 Makanan didorong oleh lidah ke faring, lalu ditelan dengan diawali 

oleh gelombang otot peristalsis yang mendorong makanan melalui esofagus 

menuju ke lambung. 

 

 

� Lambung 
 

 Fungsi lambung adalah: 
 

• Sebagai tempat penyimpanan makanan yang dicerna sebelum 

diteruskan ke duodenum.  
 

• Mencerna makanan secara mekanis dan mencampurnya dengan 

getah lambung.  
 

• Mensekresi HCl dan enzim pencernaan, terutama pepsin (dalam 

bentuk pepsinogen). Pepsinogen yang disekresi oleh sel chief dalam 

rongga lambung dikonversi dengan bantuan asam klorida yang 

disekresi oleh sel parietal menjadi pepsin. Fungsi pepsin yaitu 

menguraikan protein menjadi peptida. 
 

• Mensekresi mukus untuk melindungi dinding lambung. 
 

 

 
 

Gambar 5.3  Konversi pepsinogen menjadi pepsin 
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 Waktu pengosongan lambung adalah 1 - 3 jam, tergantung pada 

komposisi makanan. 

 

   

� Motilitas Saluran Pencernaan 
 

 Motilitas pada saluran pencernaan didapatkan dalam dua bentuk, 

yaitu:  
 

• Gerak peristaltik, dalam bentuk gelombang perlahan di sepanjang 

lapisan otot polos traktus. Tipe gerakan ini terutama didapatkan pada 

lambung (gambar 5.4). 
 

• Gerak segmental, terutama didapatkan pada usus halus dan usus besar. 

Tipe gerakan ini yang berlangsung secara ritmik akan menghasilkan 

segmentasi di sepanjang usus 

 

 

Gambar 5.4  Gelombang 

peristaltik 
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� Usus Halus 
 

 Usus halus (gambar 5.5) terdiri atas duodenum, yeyunum, dan 

ileum. Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan dan absorbsi, yang 

dihasilkan oleh:  
 

– Gerak pencernaan usus halus, yaitu gerak segmental dan gerak 

peristalsis.  
 

– Aktivitas kimiawi oleh enzim pencernaan: empedu, getah pankreas, 

enzim usus halus (enterokinase, peptidase, amilase, lipase, dan 

sebagainya). 
 

 Pencernaan terutama terjadi pada duodenum, sedangkan absorbsi 

(kecuali air) terutama terjadi pada yeyunum dan ileum. Makanan berada di 

usus halus selama 1 - 6 jam. 

 

 
 

Gambar 5.5  Usus halus dan usus besar 

 

 

� Hepar 
 

 Hepar dan pankreas (gambar 5.6) merupakan organ kelenjar 

pencernaan yang mencurahkan sekretnya ke dalam usus halus. 
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Gambar 5.6  Hepar dan pankreas 

 

 Fungsi hepar adalah: 
 

• Sebagai tempat sintesis dan penyimpanan glikogen (bersama otot).  
 

• Mengkonversi amonia (hasil katabolisme) asam amino) menjadi 

ureum yang relatif kurang toksik untuk selanjutnya diekskresikan oleh 

ginjal. 
 

• Mendetoksifikasi berbagai macam racun. 
 

• Membentuk protein plasma, termasuk zat pembekuan darah 

fibrinogen.  
 

• Mengekskresikan / metabolisme hormon. 
 

• Membentuk eritrosit pada periode in-utero. 
  

• Fungsi pencernaan, yaitu mensekresi empedu 

 

 

� Empedu 
 

 Pada waktu makan, empedu disekresi langsung dari hepar ke dalam 

duodenum. Pada waktu makan, empedu dari kandung empedu juga 

dialirkan ke duodenum. Di antara waktu makan, sekresi empedu 

disimpan dalam kandung empedu (gambar 5.7). 
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 Garam empedu (salah satu komponen empedu) menyebabkan lemak 

dapat larut dalam air (emulsifikasi), sehingga dapat diabsorsi oleh usus. 

Komponen empedu lain yaitu: 
 

– Bikarbonat yang berfungsi menetralkan asam lambung,  

– Pigmen empedu terutama bilirubin, hasil pemecahan heme pada 

penghancuran eritrosit dalam limpa, dan  

– Kolesterol. 
 

 
 

Gambar 5.7   Saluran empedu dan getah pankreas 

 

 Sebagian besar garam empedu yang sampai di ileum diserap kembali 

melalui vena porta hepatika, lalu dikembalikan ke hepar (melalui sirkulasi 

enterohepatik; gambar 5.8), sebagian kecil terbuang dalam feses. 
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Gambar 5.8  Sirkulasi entero-

hepatik 

 

 

� Pankreas 
 

 Pankreas (gambar 5.9) merupakan kelenjar endokrin yang 

memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam 

pencernaan  
 

 
 

Gambar 5.9  Pankreas 
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 Sebagai kelenjar eksokrin, fungsi pankreas dalam pencernaan ialah: 
 

– Mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung (gambar 

5.10) dan  
 

– Mensekresi enzim untuk mencerna protein, lemak, dan polisakarida, 

yaitu tripsin yang disekresi dalam bentuk tripsinogen yang tidak aktif, 

lipase, dan amilase. 

 
 

Gambar 5.10  Bikarbonat menetralkan asam lambung 

 

 

� Usus Besar 
 

 Usus besar (kolon) terdiri atas kolon sekum, kolon asenden, kolon 

transversal, kolon desenden, dan kolon sigmoid (gambar 5.5). Usus besar 

berakhir pada rektum. Usus besar berakhir pada rektum. Fungsi kolon 

adalah untuk mengabsorbsi air dan garam dari sisa makanan cair untuk 

dikonversi menjadi feses.  
 

 Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12 - 36 jam. 

Peningkatan kontraksi haustra (segmen usus besar), biasanya sesudah 

makan, akan mendorong feses ke kolon desenden, tempat feses terkumpul 

sampai waktu defekasi. 
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� Rektum dan Anus 
 

 Sisa makanan sebanyak 100 – 500 ml / hari masuk ke usus besar, 

sepertiganya diekskresikan sebagai feses. Jumlah feses rata-rata 150 g / hari, 

terdiri atas 100 g air dan 50 zat padat. Keseimbangan antara asupan dan 

ekskresi makanan dan cairan diperlihatkan pada gambar 5.11. 
 

 Di luar saat defekasi, anus tertutup rapat oleh sfingter anus internal 

(involuntar) dan sfingter anus eksternal (voluntar). Rasa ingin berdefekasi 

terjadi jika tekanan pada rektum melebihi 18 mm Hg dan kedua sfingter 

terbuka jika tekanan ini mencapai 55 mm Hg. 

 

 

 
Gambar 5.11 Asupan dan ekskresi makanan dan cairan 
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LATIHAN 5 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

 

1. Urutan organ / bagian saluran pencernaan dari mulut sampai ke rektum 

adalah: 
 

 A. Mulut → faring → lambung → usus halus → usus besar → 

rektum 

 B. Mulut → faring → lambung → usus besar → usus halus → 

rektum 

 C. Mulut → faring → usus halus → lambung → usus besar → 

rektum 

 D. Semuanya salah 

 

2. Kelenjar pencernaan adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Hati 

 B. Kandung empedu 

 C. Pankreas 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

3. Kelenjar air liur yang apabila mengalami peradangan oleh virus 

menimbulkan penyakit gondongan adalah: 
 

 A. Kelenjar sublingual 

 B. Kelenjar submandibularis 

 C. Kelenjar parotid 

 D. Semuanya salah 

 

4. Bagian saluran pencernaan yang terpanjang adalah: 
 

 A. Kerongkongan 

 B. Usus halus 

 C. Usus besar 

 D. Tak dapat ditentukan 

 

5. Pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan 

sederhana termasuk dalam proses pencernaan: 
 

 A. Digesti 

 B. Sekresi 

 C. Absorbsi 

 D. Motilitas 
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6. Penyerapan molekul-molekul kecil dan sederhana dari lumen traktus 

gastrointestinalis ke dalam pembuluh darah dan limfe termasuk proses 

pencernaan: 
 

 A. Digesti 

 B. Sekresi 

 C. Absorbsi 

 D. Motilitas 

 

7. Proses digesti terjadi pada: 
 

 A. Lambung dan usus halus 

 B. Lambung dan usus besar 

 C. Usus halus dan usus besar 

 D. Lambung, usus halus, dan usus besar 

 

8. Proses absorbsi terjadi pada: 
 

 A. Lambung dan usus halus 

 B. Lambung dan usus besar 

 C. Usus halus dan usus besar 

 D. Lambung, usus halus, dan usus besar 

 

9. Pencernaan di mulut terjadi secara: 
 

 A. Mekanis C. (A) dan (B) benar 

 B. Enzimatik D. (A) dan (B) salah 

 

10. Pilihlah yang benar: 
 

 A. Gerak peristaltik terutama didapatkan pada lambung 

 B. Gerak segmental terutama didapatkan pada usus halus dan usus 

besar 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

11. Getah lambung berisikan: 
 

 A. HCl C. Mukus 

 B. Pepsinogen D. Semuanya benar 

 

12. Pilihlah yang benar: 
 

 A. Sel parietal lambung mensekresikan HCl 

 B. Sel chief lambung mensekresikan pepsin 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 
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13. Fungsi pepsin adalah: 
 

 A. Menguraikan protein menjadi asam amino 

 B. Menguraikan peptida menjadi asam amino 

 C. Menguraikan protein menjadi peptida 

 D. Semuanya salah 

 

14. Dalam keadaan normal, waktu pengosongan lambung adalah: 
 

 A. Kurang dari pada 1 jam 

 B. 1 s.d. 3 jam 

 C. Lebih daripada 3 jam 

 D. Tak dapat ditentukan 

 

15. Yang termasuk dalam usus halus yaitu: 
 

 A. Duodenum C. Ileum 

 B. Yeyunum D. Semuanya benar 

 

16. Isi getah pankreas adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Ion bikarbonat  

 B. Pepsinogen 

 C. Tripsinogen 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

17. Pilihlah yang benar: 
 

 A. Getah lambung bersifat asam 

 B. Getah pankreas bersifat basa 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

18. Pilihlah yang benar: 
 

 A. Amilase adalah enzim untuk mencernakan lemak 

 B. Lipase adalah enzim untuk mencernakan karbohidrat 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

19. Pilihlah yang benar: 
 

 A. Absorbsi makanan terutama terjadi pada duodenum 

 B. Absorbsi air terutama terjadi pada usus besar 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 
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20. Dalam keadaan normal maka: 
 

 A. Makanan berada di usus halus selama 6-12 jam 

 B. Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12-36 jam 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

21. Katup ileo-sekal terdapat di antara: 
 

 A. Duodenum dan yeyunum 

 B. Yeyunum dan ileum 

 C. Ileum dan kolon asenden 

 D. Semuanya salah 

 

22. Appendiks (usus buntu) menempel pada: 
 

 A. Kolon asenden 

 B. Kolon transversal 

 C. Kolon desenden 

 D. Kolon sigmoid 

 

23. Sekret hepar dan pankreas sebagai kelenjar pencernaan dicurahkan ke: 
 

 A. Duodenum C. Ileum 

 B. Yeyunum D. Semuanya salah 

 

24. Fungsi hepar adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Tempat sintesis dan penyimpanan empedu 

 B. Konversi amonia menjadi ureum 

 C. Detoksifikasi berbagai macam racun 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

25. Komponen empedu adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Garam empedu 

 B. Ion bikarbonat 

 C. Bilirubin 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

26. Emulsifikasi adalah: 
 

 A. Proses pelarutan karbohidrat dalam air 

 B. Proses pelarutan lemak dalam air 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 
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27. Bilirubin dalam tubuh berasal dari: 
 

 A. Penghancuran eritrosit 

 B. Penghancuran leukosit 

 C. Penghancuran thrombosit 

 D. Semuanya benar 

 

28. Siklus enterohepatik untuk garam empedu adalah sebagai berikut: 
 

 A. Hepar → vena porta hepatika → duodenum → ileum→ duktus 

biliaris → hepar 

 B. Hepar → duktus biliaris → duodenum → ileum → vena porta 

hepatika → hepar 

 C. Hepar → duktus biliaris → ileum → duodenum → vena porta 

hepatika → hepar 

 D. Semuanya salah 

 

29. Pernyataan yang benar mengenai pankreas adalah: 
 

 A. Pankreas merupakan kelenjar endokrin karena fungsi 

pencernaannya 

 B. Pankreas merupakan kelenjar eksokrin karena fungsi 

hormonalnya 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

30. Fungsi usus besar dalam pencernaan ialah: 
 

 A. Untuk penyerapan air 

 B. Untuk penyerapan garam 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

31. Dalam keadaan normal, jumlah rata-rata feses pada manusia adalah: 
 

 A. 50 g / hari C. 600 g / hari 

 B. 150 g / hari D. Semuanya salah 

 

32. Pernyataan yang benar mengenai sfingter anus yaitu: 
 

 A. Sfingter anus internal bersifat voluntar 

 B. Sfingter anus eksternal bersifat involuntar 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 
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BAB 6 

SISTEM PERNAPASAN 

 

� Respirasi 
 

 Respirasi (pernapasan) dapat memiliki 2 pengertian (gambar 6.1), 

yaitu: 

1. Respirasi selular: Penggunaan oksigen pada metabolisme karbohidrat, 

yaitu konversi glukosa menjadi ATP dalam sel 

2. Respirasi paru: Pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara 

organisme dengan lingkungan eksternalnya. 
 

 Yang akan dibahas selanjutnya di sini adalah respirasi paru. 

 

 
 

Gambar 6.1  Hubungan respirasi paru dan respirasi selular 
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� Anatomi Saluran Pernapasan 
 

 Saluran pernapasan (gambar 6.2) berturut-turut terdiri atas rongga 

hidung (cavum nasi), faring (pharynx), laring (larynx), trakhea (1 buah), 

bronkhi (2 s.d. 8 buah), bronkhioli (16 buah), bronkhioli terminalis (32 

s.d 6 x 10
4
 buah), bronkhioli respiratorik (s.d. 5 x 10

5
 buah), duktus 

alveolaris  sakkus alveolaris (s.d. 8 x 10
6
 buah). 

 

 
 

Gambar 6.2  Struktur saluran pernapasan 

 

 Saluran pernapasan dibagi menjadi: 
 

1. Saluran pernapasan atas.  

 Hidung, mulut, faring, dan laring 
 

2. Saluran pernapasan bawah.  

 Saluran pernapasan sesudah laring sampai dengan alveoli, terdiri atas: 

a.   Zona konduksi: Dari puncak trakhea s.d. awal bronkhioli 

respiratorik 

b. Zona respiratorik: Dari bronkhioli respiratorik ke bawah 
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� Fungsi Sistem Pernapasan 
 

 Fungsi sistem pernapasan adalah: 
 

1. Memberikan oksigen 

2. Mengeliminasi karbon dioksida 

3. Mengatur pH darah 

4. Membentuk suara percakapan (fonasi) 

5. Mempertahankan tubuh terhadap mikroba 

6. Mempengaruhi kadar messengers kimiawi dalam darah arteri 

7. Menangkap dan melarutkan bekuan darah 
 

 

 Fungsi zona konduksi yaitu: 
 

1. Menyediakan jalur bertahanan-rendah untuk aliran udara 

2. Pertahanan terhadap mikroba, zat kimia toksik, dan benda asing; fungsi 

ini dilakukan oleh silia (rambut getar), mukus (sekresi lendir), dan 

fagosit. 

3. Menghangatkan & melembabkan udara 

4. Fonasi (oleh pita suara)   
 

 Fungsi zona respiratorik (alveoli) adalah untuk pertukaran gas. 

Fungsi respirasi ini terdiri atas 2 bagian: 
 

– Inspirasi: Pergerakan udara dari lingkungan eksternal melalui saluran 

udara ke alveoli pada saat bernapas 
 

– Ekspirasi: Pergerakan dalam arah berlawanan 
 

 

 

� Inspirasi dan Ekspirasi 
 

 Pertukaran gas di paru terdiri atas: 
 

� Pengambilan O2 (inspirasi; gambar 6.3): 

O2 dalam udara atmosfer → O2 dalam udara alveoli → O2 dalam plasma 

→ O2 dalam eritrosit → Hb O2 dalam eritrosit  
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� Pembuangan CO2 (ekspirasi; gambar 6.4): 

Hb CO2 dalam eritrosit → CO2 dalam eritrosit → CO2 dalam plasma → 

CO2 dalam udara alveoli → CO2 dalam udara atmosfer 
 

 Satu inspirasi dan satu ekspirasi membentuk satu siklus respirasi. 

 

 
 

Gambar 6.3  Pengambilan O2 

 

 
 

Gambar 6.4  Pembuangan CO2 

 

 Secara skematis, perubahan pada tulang dada (sternum), iga, 

diafragma, dan otot-otot dinding abdomen pada inspirasi dan ekspirasi 
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diperlihatkan pada gambar 6.5, sedangkan sekuens peristiwanya 

diperlihatkan pada gambar 6.6. 

 
Gambar 6.5  Perubahan dada dan abdomen pada inspirasi dan ekspirasi 
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Gambar 6.6  Sekuens peristiwa pada inspirasi (kiri) dan  

pada ekspirasi (kanan) 

 

 

� Macam-macam Volume Pernapasan 
 

 Beberapa macam volume pernapasan (gambar 6.7) yaitu: 
 

• Volume tidal istirahat (resting tidal volume) = volume udara yang 

memasuki paru pada inspirasi normal = volume udara yang 

meninggalkan paru pada ekspirasi normal. 

Nilai normal + 500 ml. 
 

• Volume inspirasi cadangan (inspiratory reserve volume) = volume 

udara yang masih dapat diambil pada inspirasi maksimum setelah volume 

tidal istirahat. 
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Nilai normal + 3000 ml.   
 

• Volume ekspirasi cadangan = volume udara yang masih dapat 

dikeluarkan pada ekspirasi maksimum setelah volume tidal istirahat. 

Nilai normal + 1500 ml. 
   

• Volume residual = volume udara yang masih tertinggal di paru setelah 

ekspirasi maksimum. 

Nilai normal + 1000 ml. 
 

• Kapasitas inspirasi (inspiratory capasity) = volume tidal istirahat + 

volume inspirasi cadangan. 

Nilai normal + 3500 ml. 
 

• Kapasitas residual fungsional  (functional residual capasity) = volume 

ekspirasi cadangan + volume residual. 

Nilai normal + 2500 ml. 
 

• Kapasitas vital (vital capasity) = volume tidal istirahat + volume 

inspirasi cadangan + volume ekspirasi cadangan. 

Nilai normal + 5000 ml. 
  

• Kapasitas paru total (total lung capasity) = kapasitas vital + volume 

residual. 

Nilai normal + 6000 ml.  

 

 
 

Gambar 6.7  Beberapa volume pernapasan 
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� Ruang Mati dan Ventilasi Alveolaris 
 

 Ruang mati anatomi (anatomic dead space) adalah ruang dalam 

saluran pernapasan (bawah) yang tidak mengalami pertukaran gas. Ruang 

mati anatomi dalam saluran pernapasan yaitu zona konduksi. Volume ruang 

mati anatomi adalah + 150 ml. 

 
Gambar 6.8  Ruang mati anatomi 

 

 Jika volume tidal = 450 ml dan ruang mati anatomi = 150 ml, maka 

udara segar yang memasuki alveoli dalam 1 × inspirasi = 300 ml. 
 

 Ventilasi alveolaris (alveolar ventilation) adalah volume udara segar 

yang memasuki alveoli dalam 1 menit. Jika frekuensi pernapasan 12 × / 

menit, maka ventilasi alveolaris adalah 300 ml/insp × 12 insp/min = 3600 

ml/min. 
 

 Ventilasi alveolaris = (volume tidal − ruang mati) × frekuensi 
 

 Akibat penyakit paru, sebagian alveoli tidak memperoleh atau hanya 

mendapat sedikit pasokan darah, sehingga tidak ada pertukaran gas pada 

alveoli tersebut. Volume udara pada alveoli tersebut dinamakan ruang mati 

alveolaris (alveolar dead space). 
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� Pemeriksaan Spirometri 
 

 Pemeriksaan berbagai volume dan kapasitas paru ini dilakukan 

dengan alat spirometer dan pemeriksaannya dinamakan pemeriksaan 

spirometri.  
 

 Salah satu ukuran yang penting pada pemeriksaan spirometri adalah 

kapasitas vital paksa (forced vital capasity; FVC), yaitu volume udara 

maksimum yang dapat diekspirasikan secepat mungkin setelah inspirasi 

maksimum. 
 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan spirometri, fungsi paru dapat dibagi 

menjadi 3 kelompok berikut: 
 

• Normal 

• Obstruktif: Kemampuan mengeluarkan udara dari paru menurun. 

Penyakit utama pada kelompok ini yaitu COPD (Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease) dan asma bronkhialis. 

• Restriktif: Kemampuan memasukkan udara ke dalam paru menurun. 

Penyakit restriktif fungsi paru antara lain disebabkan kelemahan otot-

otot pernapasan. 

 

 

� Beberapa Kelainan Sistem Pernapasan 
 

� Penyakit Paru Obstruktif Menahun 
 

Penyakit paru obstruktif menahun (PPOM; chronic obstructive 

pulmonary disease; COPD; gambar 6.9) adalah sekelompok penyakit 

yang menyebabkan hambatan aliran udara pernapasan serta penyakit 

terkait dengan pernapasan lainnya. 
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Gambar 6.9  Penderita penyakit paru obstruktif menahun 
 

 

Penyebab utama PPOM yaitu kebiasaan merokok (termasuk perokok 

pasif). Penyebab lain adalah polusi udara, pemakaian ganja, 

tuberkulosis paru, dan sebagainya. 
 

Dalam asap rokok terdapat lebih daripada 7000 zat kimia yang 

mengganggu kesehatan, antara lain yaitu: 
 

•   Nikotin: Zat adiktif yang sangat kuat. 

•   Tar: Nama umum untuk kumpulan senyawa polyciclic aromatic 

hydrocarbon, meningkat peluang kanker (terutama kanker paru). 

•   CO (karbon monoksida): Meningkatkan frekuensi denyut jantung 

dan tekanan darah, dan dengan demikian meningkatkan peluang 

serangan jantung dan stroke. 

 

� Asma Bronkhialis 
 

Asma bronkhialis adalah penyakit dengan serangan intermitten 

penyempitan saluran pernapasan bawah, menyebabkan peningkatan 

tahanan saluran udara pernapasan. Asma bronkhialis tergolong dalam 

kelainan obstruktif paru. 
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Gambar 6.10  Penderita asthma bronkhialis menggunakan  

obat inhalasi 

 

� Tuberkulosis Paru 
 

Tuberkulosis paru adalah penyakit paru disebabkan infeksi bakteria 

Mycobacterium tuberculosis. Jumlah penderita Tb paru di Indonesia 

adalah yang kelima di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, dan 

Pakistan (WHO, 2014), yaitu 460.000 kasus dengan 64.000 kematian 

(2013). 
 

 
 

 

Gambar 6.11  Foto Rontgen paru normal (kiri); foto Rontgen paru 

penderita tuberkulosis (tengah); penderita tuberkulosis paru (kanan) 
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LATIHAN 6 
 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

 

1. Pengertian respirasi adalah: 

 A. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel dengan 

lingkungan ekstraselular 

 B. Penggunaan karbon monoksida pada metabolisme molekul 

glukosa intraselular 

 C. Pertukaran oksigen dan karbon monoksida antara organisme 

dengan lingkungan eksternalnya 

 D. Semuanya salah 

 

2. Pada respirasi paru yang terjadi adalah: 

 A. Oksigen dari atmosfer masuk ke alveoli  

 B. Karbon monoksida dari atmosfer masuk ke alveoli 

 C. Karbon dioksida dari atmosfer masuk ke alveoli 

 D. Semuanya benar  

 

3. Pada respirasi selular yang terjadi yaitu: 

 A. Penggunaan oksigen pada pemecahan glikogen menjadi glukosa 

intraselular 

 B. Penggunaan oksigen pada konversi glukosa menjadi ATP 

intraselular 

 C. Penggunaan oksigen pada konversi ATP menjadi glukosa 

intraselular 

 D. Semuanya salah 

 

4. Fungsi sistem pernapasan adalah sebagai berikut, kecuali: 

 A. Memasok oksigen 

 B. Mempertahankan pH darah 

 C. Untuk pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme 

 D. Mengendapkan bekuan darah 

 

5. Fonasi adalah: 

 A. Eliminasi karbon dioksida pernapasan paru 

 B. Proses pembentukan suara percakapan 

 C. Pengaturan kadar messenger kimiawi dalam darah arteri 

 D. Semuanya salah 
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6. Bagian saluran pernapasan setelah rongga hidung adalah: 

 A. Laring C. Trakhea 

 B. Faring D. Bronkhi 

 

7. Bronkhioli pada manusia berjumlah: 

 A. 1 buah C. 16 buah 

 B. 2 buah D. 64 buah 

 

8. Pilihlah urutan yang benar: 

 A. Trakhea – bronkhi − bronkhioli respiratorik − bronkhioli 

terminalis – bronkhioli − duktus alveolaris 

 B. Trakhea – bronkhi − bronkhioli terminalis − bronkhioli 

respiratorik – bronkhioli − duktus alveolaris 

 C. Trakhea – bronkhi – bronkhioli − bronkhioli terminalis − 

bronkhioli respiratorik – duktus alveolaris 

 D. Trakhea – bronkhi – bronkhioli − bronkhioli respiratorik − 

bronkhioli terminalis − duktus alveolaris 

 

9. Persilangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan adalah: 

 A. Laring C. Trakhea 

 B. Faring D. Kavum nasi 

 

10. Saluran pernapasan atas antara lain terdiri atas: 

 A. Hidung, faring, laring 

 B. Faring, laring, trakhea 

 C. Laring, trakhea, bronkhi 

 D. Semuanya salah 

 

11. Bagian saluran pernapasan bawah antara lain: 

 A. Hidung, faring, laring 

 B. Faring, laring, trakhea 

 C. Laring, trakhea, bronkhi 

 D. Semuanya salah 

 

12. Zona konduksi saluran pernapasan bawah terdiri atas: 

 A. Bronkhi – bronkhioli – bronkhioli respiratorik 

 B. Trakhea – bronkhioli – bronkhioli respiratorik 

 C. Trakhea – bronkhi – bronkhioli – bonkhioli respiratorik 

 D. Trakhea – bronkhi – bronkhioli – bronkhioli terminalis 
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13. Pilihlah yang benar: 

 A. Pita suara terdapat pada saluran pernapasan atas 

 B. Tahanan aliran udara pada zona respiratorik lebih rendah 

daripada tahanan zona konduksi 

 C. Volume alveoli pada saat inspirasi lebih besar daripada volume 

alveoli pada saat ekspirasi 

 D. Silia dan mukus berfungsi untuk melembabkan udara saluran 

pernapasan 

 

14. Transportasi oksigen dari paru ke jaringan melalui darah terutama 

terjadi dalam bentuk: 

 A. Oksigen bebas, terlarut dalam plasma 

 B. Oksigen terikat dengan Hb dalam plasma 

 C. Oksigen bebas, terlarut dalam erithrosit 

 D. Oksigen terikat dengan Hb dalam erithrosit 

 

15. Sistem pH darah dibentuk oleh: 

 A. Oksigen bebas   

 B. Karbon dioksida bebas  

 C. Oksigen terikat dengan Hb  

 D. Karbon dioksida terikat dengan Hb 

  

16. Pilihlah yang benar: 

 A. Inspirasi adalah pergerakan udara dari lingkungan eksternal ke 

alveoli  

 B. Ekspirasi adalah pergerakan udara dari alveoli ke lingkungan 

eksternal 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

17. Pada seseorang dalam posisi tegak, yang terjadi pada inspirasi yaitu: 

 A. Tulang dada dan iga bergerak naik 

 B. Tulang dada dan iga bergerak turun 

 C. Tulang dada bergerak naik, iga bergerak turun 

 D. Tulang dada bergerak turun, iga bergerak naik 

 

18. Volume udara yang memasuki paru pada inspirasi normal dinamakan: 

 A. Volume inspirasi cadangan 

 B. Volume tidal istirahat 

 C. Kapasitas inspirasi 

 D. Semuanya salah 
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19. Volume residual adalah: 

 A. Volume udara yang meninggalkan paru pada ekspirasi normal 

 B. Volume udara yang masih dapat dikeluarkan pada ekspirasi 

maksimum setelah volume tidal istirahat 

 C. Volume udara yang masih tertinggal di paru setelah ekspirasi 

maksimum 

 D. Semuanya salah 

 

20. Pilihlah yang benar: 

 A. Volume inspirasi cadangan + volume ekspirasi cadangan = 

kapasitas vital 

 B. Volume inspirasi cadangan + volume residual = kapasitas residual 

fungsional 

 C. Kapasitas vital + volume residual = kapasitas paru total 

 D. Volume tidal istirahat + kapasitas residual fungsional = kapasitas 

vital 

 

21. Volume udara maksimum yang dapat diekspirasikan secepat mungkin 

setelah inspirasi maksimum dinamakan: 

 A. Volume tidal paksa 

 B. Kapasitas ekspirasi paksa 

 C. Kapasitas vital paksa 

 D. Semuanya salah 

 

22. Nilai beberapa volume dan kapasitas paru adalah: 

 A. Volume tidal istirahat + 500 ml 

 B. Kapasitas inspirasi + 3500 ml 

 C. Kapasitas vital + 5000 ml 

 D. Semuanya benar 

 

23. Pemeriksaan berbagai volume dan kapasitas paru dilakukan dengan: 

 A. Pemeriksaan algometri  

 B. Pemeriksaan spirometri 

 C. Pemeriksaan bronkhoskopik 

 D. Semuanya salah 

 

24. Ruang dalam saluran pernapasan bawah yang tidak mengalami 

pertukaran gas dinamakan: 

 A. Ruang residual C. Ruang mati alveolaris 

 B. Ruang mati anatomi D. Semuanya salah 
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25. Ruang mati anatomi berada pada: 

 A. Saluran pernapasan atas 

 B. Zona konduksi saluran pernapasan bawah 

 C. Zona respirasi saluran pernapasan bawah 

 D. Semuanya salah 

 

26. Jika volume tidal 500 ml dan ruang mati anatomi 150 ml, maka volume 

udara segar yang memasuki alveoli dalam satu kali inspirasi adalah: 

 A. 350 ml C. 650 ml 

 B. 500 ml D. Tak dapat ditentukan 

 

27. Dengan nilai-nilai pada soal nomor 26, jika frekuensi pernapasan 16 

kali per menit, maka ventilasi alveolaris adalah: 

 A. 5600 ml C. 10,400 ml 

 B. 8000 ml D. Semuanya salah 

 

28. Ruang mati yang terbentuk akibat penyakit paru ialah: 

 A. Ruang residual 

 B. Ruang mati anatomi 

 C. Ruang mati alveolaris 

 D. Semuanya salah 

 

29. Pada kelainan paru obstruktif didapatkan: 

 A. Peningkatan kemampuan memasukkan udara ke dalam paru 

 B. Penurunan kemampuan memasukkan udara ke dalam paru 

 C. Peningkatan kemampuan mengeluarkan udara dari paru 

 D. Penurunan kemampuan mengeluarkan udara dari paru 

 

30. Pada kelainan paru restriktif didapatkan: 

 A. Peningkatan kemampuan memasukkan udara ke dalam paru 

 B. Penurunan kemampuan memasukkan udara ke dalam paru 

 C. Peningkatan kemampuan mengeluarkan udara dari paru 

 D. Penurunan kemampuan mengeluarkan udara dari paru 

 

31. Penyakit yang tergolong dalam kelainan paru obstruktif antara lain 

yaitu: 

 A. COPD C. (A) dan (B) benar 

 B. Asma D. (A) dan (B) salah 
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32. Kelainan paru restriktif disebabkan oleh: 

 A. Kelemahan otot-otot pernapasan 

 B. Penyempitan saluran napas bawah 

 C. Penyumbatan saluran napas oleh sekresi mukus yang berlebihan 

 D. Semuanya benar 

 

33. Kapasitas vital paksa terutama akan mengalami penurunan pada tipe 

kelainan paru: 

 A. Obstruktif C. (A) dan (B) benar 

 B. Restriktif D. (A) dan (B) salah 

 

34. Penyebab utama COPD adalah: 

 A. Polusi udara 

 B. Tuberkulosis paru tanpa pengobatan memadai 

 C. Kebiasaan merokok 

 D. Penggunaan mariyuana 

 

35. Senyawaan yang menyebabkan ketergantungan merokok pada 

penggunanya adalah: 

 A. Nikotin C. Karbon monoksida 

 B. Senyawa tar D. Semuanya benar 

 

36. Senyawaan yang merupakan pajanan utama yang meningkatkan risiko 

terjadinya kanker paru pada perokok adalah: 

 A. Nikotin C. Karbon monoksida 

 B. Senyawa tar D. Semuanya benar 

 

37. Senyawaan yang merupakan pajanan utama yang meningkatkan risiko 

kejadian serangan jantung dan stroke pada perokok adalah: 

 A. Nikotin C. Karbon monoksida 

 B. Senyawa tar D. Semuanya benar 

 

38. Pernyataan yang benar mengenai asthma bronkhialis adalah sebagai 

berikut, kecuali: 

 A. Penderita mengalami serangan intermitten penyempitan saluran 

pernapasan bawah 

 B. Serangan menyebabkan peningkatan tahanan aliran udara 

pernapasan 

 C. Penyakit tergolong dalam kelainan paru obstruktif 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali  
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39. Tiga negara yang memiliki penderita Tb paru terbanyak sedunia yaitu: 

 A. Bangladesh, Pakistan, Indonesia 

 B. India, Tiongkok, Nigeria 

 C. Myanmar, Vietnam, Timor Leste 

 D. Semuanya salah   

 

40. Estimasi terakhir jumlah penderita Tb paru di Indonesia (2013) 

menurut data Global Tuberculosis Report 2014 yang dirilis oleh WHO 

adalah: 

 A. Empat puluh enam ribu orang 

 B. Empat ratus enam puluh ribu orang 

 C. Empat juta enam ratus ribu orang 

 D. Semuanya salah 

 

  

 


