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KATA PENGANTAR 

I  

Kemajuan dari penggunaan metode epedemiologi dewasa ini yang tidak 

saja mempelajari penyakit menular maupun penyakit tidak menular menyebabkan 

dibutuhkannya tenaga-tenaga kesehatan yang mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan dalam bidang epidemiologi. Dengan pengetahuan dan keterampilan 

ini diharapkan mereka dapat memanfaatkan data dan fakta yang dimilikinya untuk 

peningkatan pelayanan klinik kedokteran, membuat data dan fakta yang ada 

menjadi informasi untuk mengetahui faktor-faktor resiko yang mengarah kepada 

pengetahuan mengenai sebab akibat penyakit dan menilai program pencegahan 

serta pengobatan yang dilaksanakan. 

Karena minimnya sumber-sumber bacaan tentang epidemiologi pada 

umumnya dan dasar-dasar epidemiologi dan penatalaksanaan penyakit tidak 

menular pada khususnya, maka kami susun buku pegangan kuliah epidemiologi 

ini sebagai pendukung referensi. 

Dalam penyusunan buku pegangan kuliah epidemiologi ini kami 

menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun demi kesempurnaan pegangan kuliah epidemiologi 

ini. Semoga buku pegangan kuliah epidemiologi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Amiin. 

 

 

 

 

 

 

 

Klaten,   April 2009 

 

 

Penyusun 
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HALAMAN MOTTO 

 

Do all the goods you can, All the best you can, In all times you can, In all places 

you can, For all the creatures you can. – Anonim 

 

Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana 

bertanding dengan baik. - Baron Pierre De Coubertin 

 

Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat dan 

menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain 

yang telah terbuka. - Alexander Graham Bell 

 

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat 

menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 

kesempatan bertemu dengan kesiapan. - Thomas A. Edison 

 

Ada dua hal yang harus Anda lupakan: Kebaikan yang Anda lakukan kepada 

orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda. - Sai Baba 

 

Knowledge and skills are tools, the workman is character. - Anonim 

 

The man who says he never has time is the laziest man. – Lichtenberg 
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¶ Seluruh dosen atas dukungan dan motivasinya bagi kami. 

¶ Ibu berkeranjang merah “Mbak Mini” yang telah menyediakan asupan nutrisi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Keberhasilan upaya pembangunan kesehatan dapat diukur dengan 

menurunnya angka kesakitan, angka kematian umum dan bayi, serta 

meningkatnya umur harapan hidup (UHH). Pada tahun 1983 UHH sebesar 58 

tahun dan pada tahun 1988 meningkan menjadi 63 tahun. Proporsi penduduk 

Indonesia umur 55 tahun ke atas paha tahun 1980 sebesar 7.7 % dari seluruh 

populasi, tahun 2000 meningkat menjadi 9.37% dan diperkirakan tahun 2010 

proporsi tersebut meningkat menjadi 12 %, serta UHH meningkat menjadi 65-70 

tahun. Dalam hal ini secara demografi struktur umur penduduk Indonesia bergerak 

ke arah struktur penduduk yang semakin menua (ageing population). Kondisi ini 

sebagai indikator bahwa kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat 

mengalami peningkatan. 

Peningkatan UHH akan menambah jumlah lanjut usia yang akan 

berdampak pada pergeseran pola penyakit di masyarakat dai penyakit infeksi ke 

penyakit degenerasi. Prevalensi penyakit menulat mengalami penurunan, 

sedangkan penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan. 

PTM seperti kardiovaskuler, stroke, diabetes mellitus, penyakit paru 

obstruktif dan kanker tertentu, dalam kesehatan masyarakat sebenarnya dapat 

digolongkan sebagai satu kelompok PTM utama yang mempumyai faktor resiko 

sama (common underlying risk factor). Faktor resiko tersebut antara lain 

konsumsi rokok, pola makan yang tidak seimbang, makanan yang mengandung 

zat adiktif, kurang berolah raga dan adanya kondisi lingkungan yang tidak 

kondusif terhadap kesehatan. 

PTM beserta faktor resikonya, sangat berhubungan erat dengan 

determinasi sosial ekonomi dan kualitas hidup, yaitu tingkat pendidikan dan 

pengangguran. Pilihan gaya hidup terkadang lebih mencerminkan kemampuan 

sosial ekonomi dibanding karena keinginan individu tersebut. Oleh karena itu 

suatu pendekatan yang terpadu dan multi sektoral yang sesuai siklus kehidupan 

(whole life approach) sangat diperlukan. 

Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 2001, 

dikalangan penduduk umur 25 tahun ke atas menunjukkan bahwa 27% laki-laki 

dan 29% wanita menderita hipertensi, 0,3% mengalami penyakit jantung iskemik 

dan stroke, 1,2% diabetes, 1,3% laki-laki dan 4,6% wanita mengalami kelebihan 
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berat badan (obesitas), dan yang melakukan olah raga 3 kali atau lebih berminggu 

hanya 14,3%. Laki-laki umur 25-65 tahun yang m,engkonsumsi rokok sangat 

tinggi yaitu sebesar 54,5% dan wanita sebesar 1,2%. 

Proporsi kematian akibat PTM meningkat dari 25,41% (tahun 1980) 

menjadi 48,53% (tahun 2001). Proporsi kematian karena penyakit kardiovaskuler 

meningkat dari 9,1% (tahun 1986) menjadi 26,3% (tahun 2001), jantung iskemik 

dari 2,5% (tahun 1980) menjadi 14,9% (tahun 2001), dan stroke dari 5,5% (tahun 

1986) menjadi 11,5% (tahun 2001). Sedangkan kematian akibat penyakit kanker 

meningkat dari 3,4% (tahun 1980) menjadi 6% (tahun 2001). Penyakit 

kardiovaskuler sebagai penyebab kematian meningkat dari urutan ke 11 (SKRT, 

1972) menjadi urutan ke 3 (SKRT, 1986) dan menjadi penyebab kematian 

pertama (SKRT, 1992, 1995, 2001). Selain itu secara global, Organisasi 

Kesehatan Sedunia (WHO) memperkirakan PTM telah menyebabkan 60% 

kematian dan 43% kesakitan. 

PTM merupakan penyakit yang dapat dicegah bila faktor resiko 

dikendalikan, sehingga perawatan pasien PTM mencerminkan kegagalan dari 

pengelolaan program pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dan 

penanggulangan PTM merupakan kombinasi upaya inisiatif pemeliharaan 

kesehatan mandiri oleh petugas dan individu yang bersangkutan. Tantangan yang 

dihadapi adalah bagaimana mengembangkan suatu sistem pelayanan yang dapat 

mendukung upaya pemeliharaan kesehatan mandiri, dengan melakukan redefinisi 

peran dan fungsi seluruh sarana pelayanan kesehatan, untuk menghubungkan 

pelayanan medis dengan pendekatan promosi dan pencegahan. 
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BAB II 

PENGANTAR PENYAKIT TIDAK MENULAR 

 

A. Batasan atau Pengertian Penyakit Tidak Menular  

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang dianggap tidak 

dapat ditularkan atau disebarkan dari seseorang kepada orang lain, sehingga 

bukan merupakan sebuah ancaman bagi orang lain. PTM merupakan beban 

kesehatan utama di negara-negara berkembang dan negara industri. 

Berdasarkan laporan WHO mengenai PTM di Asia Tenggara terdapat lima 

PTM dengan tingkat kesakitan dan kematian yang sangat tinggi, yaitu 

penyakit Jantung (Kardiovaskuler), DM, kanker, penyakit pernafasan 

obstruksi kronik dan penyakit karena kecelakaan. Kebanyakan PTM 

merupakan bagian dari penyakit degeneratif dan mempunyai prevalensi tinggi 

pada orang yang berusia lanjut.  

Istilah Penyakit Tidak Menular mempunyai kesamaan arti dengan :  

1. Penyakit Kronik  

Penyakit kronik dapat dipakai untuk PTM karena kelangsungan 

PTM biasanya bersifat kronik/menahun/lama. Namun ada pula PTM 

yang kelangsungannya mendadak/akut, misalnya keracunan.  

2. Penyakit Non–Infeksi  

Sebutan penyakit non-infeksi dipakai karena penyebab PTM 

biasanya bukan oleh mikro-organisme. Namun tidak berarti tidak ada 

peranan mikro-organisme dalam terjadinya PTM.  

3. New Communicable Disease  

Hal ini disebabkan PTM dianggap dapat menular; yaitu melalui 

gaya hidup (Life Style). Gaya hidup dalam dunia modern dapat 

menular dengan caranya sendiri. gaya hidup di dalamnya dapat 

menyangkut pola makan, kehidupan seksual, dan komunikasi global. 

Contoh perubahan pola makan telah mendorong perubahan 

peningkatan penyakit jantung yang berkaitan dengan makan berlebih 

yang mengandung kolesterol tinggi. 
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B. Karakteristik Penyakit Tidak Menular 

Penyakit tidak menular terjadi akibat interaksi antara agent (Non living 

agent) dengan host dalam hal ini manusia (faktor predisposisi, infeksi, dan 

lain-lain) dan lingkungan sekitar (source and vehicle of agent). 

1. Agent 

a) Agent dapat berupa (non living agent), yakni kimiawi, fisik, 

mekanik, psikis. 

b) Agent penyakit tidak menular sangat bervariasi, mulai dari yang 

paling sederhana sampai yang komplek (mulai molekul sampai zat-

zat yang komplek ikatannya).  

c) Suatu penjelasan tentang penyakit tidak menular tidak akan 

lengkap tanpa mengetahui spesifikasi dari agent tersebut. 

d) Suatu agent tidak menular dapat menimbulkan tingkat keparahan 

yang berbeda-beda (dinyatakan dalam skala pathogenitas). 

Pathogenitas Agent yaitu kemampuan / kapasitas agent penyakit 

untuk dapat menyebabkan sakit pada host. 

e) Karakteristik lain dari agent tidak menular yang perlu diperhatikan 

antara lain : 

1. Kemampuan menginvasi/memasuki jaringan 

2. Kemampuan merusak jaringan : reversible dan irreversible 

3. Kemampuan menimbulkan reaksi hipersensitif 

2. Reservoir  

a) Dapat didefinisikan sebagai organisme hidup, benda mati (tanah, 

udara, air batu, dan lain-lain) dimana agent dapat hidup, 

berkembang biak dan tumbuh dengan baik. 

b) Pada umumnya untuk penyakit tidak menular, reservoir dari agent 

adalah benda mati. 

c) Pada penyakit tidak menular, orang yang terekspos/terpapar 

dengan agent tidak berpotensi sebagai sumber/reservoir tidak 

ditularkan. 

3. Relasi Agent–Host 

a) Fase Kontak 

Adanya kontak antara agent dengan host, tergantung pada: 

1. Lamanya kontak 

2. Dosis 
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3. Patogenitas 

b) Fase Akumulasi pada jaringan 

Apabila terpapar dalam waktu lama dan terus-menerus 

c) Fase Subklinis 

Pada fase subklinis gejala/sympton dan tanda/sign belum muncul. 

Telah terjadi kerusakan pada jaringan, tergantung pada: 

1. Jaringan yang terkena 

2. Kerusakan yang diakibatkannya (ringan, sedang dan berat) 

3. Sifat kerusakan (reversible dan irreversible/ kronis, mati dan 

cacat) 

d) Fase Klinis 

Agent penyakit telah menimbulkan reaksi pada host dengan 

menimbulkan manifestasi (gejala dan tanda). 

4. Karakteristik penyakit tidak menular : 

a) Tidak ditularkan 

b) Etiologi sering tidak jelas 

c) Agent penyebab : non living agent 

d) Durasi penyakit panjang (kronis) 

e) Fase subklinis dan klinis panjang untuk penyakit kronis. 

5. Rute dari keterpaparan 

Melalui sistem pernafasan, sistem digestiva, sistem integumen/kulit 

dan sistem vaskuler. 

 

C. Pendekatan Epidemiologis Penyakit Tidak Menular  

Epidemiologi berusaha untuk mempelajari distribusi dan faktor – 

faktor yang mempengaruhi terjadinya PTM dalam masyarakat. Untuk itu 

diperlukan pendekatan metodologik, yaitu dengan melakukan berbagai 

penelitian. Sebagaimana umumnya penelitian epidemiologi, penelitian untuk 

penyakit tidak menular dikenal juga adanya penelitian Observasional dan 

Eksperimental. Hanya saja, karena waktu berlangsungnya yang lama, maka 

umumnya penelitian PTM merupakan penelitian observasional. Jenis-jenis 

penelitian terhadap PTM yang merupakan Penelitian Observasional berupa : 

1. Penelitian Cross-Sectional 

Studi cross sectional adalh studi epidemiologi yang 

mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan 
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paparan dengan cara observasional secara serentak pada individu-

individu dari suatu populasi pada suatu saat. (Bhisma Murti, 2003) 

2. Penelitian Kasus Kontrol  

Studi kasus control merupakan studi observasional yang 

menilai hubungan paparan penyakit dengan cara menentukan 

sekelompok orang-orang berpenyakit (kasus) dan sekelompok orang-

orang tidak berpenyakit (kontrol), lalu membandingkan frekuensi 

paparan pada kedua kelompok. (Last, 2001) 

3. Penelitian Kohort 

Studi kohort adalah penelitian epidemiologik yang bersifat 

observasional dimana dilakukan perbandingan antara sekelompok 

orang yang terkena penyebab (terpapar) dengan sekelompok lainnya 

yang tidak terkena penyebab (tidak terpapar), kemudian dilihat dari 

akibat yang ditimbulkan. Dasar penelitian kohort adalah unsur akibat 

pada masa yang akan datang. (Azrul A, 2002) 

 

D. Pengertian dan Jenis – Jenis Faktor Resiko 

Faktor penyebab dalam PTM dipakai istilah Faktor Resiko (risk factor) 

untuk membedakan dengan istilah etiologi pada penyakit menular atau 

diagnosis klinis. Macam – macam faktor resiko: 

1. Menurut Dapat – Tidaknya Resiko itu diubah :  

a) Unchangeable Risk Factors  

Faktor resiko yang tidak dapat diubah. Misalnya : Umur, 

Genetik  

b) Changeable Risk Factors  

Faktor resiko yang dapat berubah. Misalnya : kebiasaan 

merokok, olah raga. 

2. Menurut Kestabilan Peranan Faktor Resiko :  

a) Suspected Risk Factors (Faktor resiko yg dicurigai) 

Yaitu faktor resiko yang belum mendapat dukungan 

ilmiah/penelitian, dalam peranannya sebagai faktor yang berperan 

dalam kejadian suatu penyakit. Misalnya : Merokok menyebabkan 

terjadinya kanker leher rahim.  

b) Established Risk Factors (Faktor resiko yang telah ditegakkan) 
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Yaitu faktor resiko yang telah mendapat dukungan 

ilmiah/penelitian, dalam peranannya sebagai faktor yang berperan 

dalam kejadian suatu penyakit. Misalnya : Rokok sebagai faktor 

resiko terjadinya kanker paru.  

 

Perlunya dikembangkan konsep Faktor Resiko ini dalam Epidemiologi 

PTM berkaitan dengan beberapa alasan, antara lain :  

1) Tidak jelasnya kausa PTM terutama dalam hal ada tidaknya mikro-

organisme dalam PTM.  

2) Menonjolnya penerapan konsep multikausal pada PTM.  

3) Kemungkinan adanya penambahan atau interaksi antar resiko.  

4) Perkembangan metodologik telah memberi kemampuan untuk 

mengukur besarnya faktor resiko. 

 

Faktor resiko untuk timbulnya penyakit tidak menular yang bersifat 

kronis belum ditemukan secara keseluruhan, karena : 

a) Untuk setiap penyakit, faktor resiko dapat berbeda-beda (merokok, 

hipertensi, hiperkolesterolemia) 

b) Satu faktor resiko dapat menyebabkan penyakit yang berbeda-beda, 

misalnya merokok, dapat menimbulkan kanker paru, penyakit jantung 

koroner, kanker larynx. 

c) Untuk kebanyakan penyakit, faktor-faktor resiko yang telah diketahui 

hanya dapat menerangkan sebagian kecil kejadian penyakit, tetapi 

etiologinya secara pasti belum diketahui. 

 

Faktor-faktor resiko yang telah diketahui ada kaitannya dengan 

penyakit tidak menular yang bersifat kronis antara lain : 

a) Tembakau  

b) Alkohol  

c) Kolesterol  

d) Hipertensi 

e) Diet 

f) Obesitas  

g) Aktivitas 

h) Stress 
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i) Pekerjaan  

j) Lingkungan masyarakat sekitar 

k) Life style 

 

E. Kegunaan Identifikasi Faktor Resiko  

Dengan mengetahui faktor resiko dalam terjadinya penyakit maka 

dapat digunakan untuk :  

1. Prediksi  

Untuk meramalkan kejadian penyakit. Misalnya : Perokok 

berat mempunyai resiko 10 kali lebih besar untuk terserang Ca Paru 

daripada bukan perokok. 

2. Penyebab  

Kejelasan dan beratnya suatu faktor resiko dapat ditetapkan 

sebagai penyebab suatu penyakit dengan syarat telah menghapuskan 

faktor–faktor pengganggu (Confounding Factors). 

3. Diagnosis  

Dapat membantu dalam menegakkan diagnosa.  

4. Prevensi  

Jika suatu faktor resiko merupakan penyebab suatu penyakit 

tertentu, maka dapat diambil tindakan untuk pencegahan terjadinya 

penyakit tersebut. 

 

F. Kriteria Faktor Resiko  

Untuk memastikan bahwa status sebab layak disebut sebagai faktor 

resiko, maka harus memenuhi 8 kriteria (menurut Austin Bradford Hill), yaitu:  

1. Kekuatan hubungan 

Yaitu adanya resiko relatif yang tinggi.  

2. Temporal  

Kausa mendahului akibat.  

3. Respon terhadap dosis  

Makin besar paparan, makin tinggi kejadian penyakit. 

4. Reversibilitas  

Penurunan paparan akan diikuti penurunan kejadian penyakit.  

5. Konsistensi  
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Kejadian yang sama akan berulang pada waktu, tempat dan penelitian 

yang lain. 

6. Kelayakan biologis  

Sesuai dengan konsep biologi.  

7. Specifitas  

Satu penyebab menimbulkan Satu Akibat.  

8. Analogi  

Ada kesamaan untuk penyebab dan akibat yang serupa.  

 

G. Upaya–Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular 

Prinsip upaya pencegahan lebih baik dari sebatas pengobatan. Terdapat 

4 tingkatan pencegahan dalam Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, yaitu :  

1. Pencegahan Primordial  

Berupa upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat 

yang memungkinkan penyakit tidak dapat berkembang karena tidak 

adanya peluang dan dukungan dari kebiasaan, gaya hidup maupun 

kondisi lain yang merupakan faktor resiko untuk munculnya statu 

penyakit. Misalnya : menciptakan prakondisi dimana masyarakat 

merasa bahwa merokok itu merupakan statu kebiasaan yang tidak baik 

dan masyarakat mampu bersikap positif untuk tidak merokok. 

2. Pencegahan Tingkat Pertama  

a) Promosi Kesehatan Masyarakat : Kampanye kesadaran masyarakat, 

promosi kesehatan pendidikan kesehatan masyarakat. 

b) Pencegahan Khusus : Pencegahan keterpaparan, pemberian 

kemopreventif  

3. Pencegahan Tingkat Kedua  

a) Diagnosis Dini, misalnya dengan screening.  

b) Pengobatan, misalnya dengan kemotherapi atau pembedahan 

4. Pencegahan Tingkat Ketiga adalah dengan cara Rehabilitasi. 
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 BAB III 

 STANDAR PENATALAKSANAAN DECOMPENSASIO CORDIS 

  

A. Pengertian Penyakit Dekompensasio Cordis  

Gagal jantung (decompensatio cordis) merupakan  keadaan 

patofisiologik yang sangat bervariasi dan kompleks, karena banyak penyakit 

yang dapat menimbulkannya, seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan 

sebagainya. Gagal jantung dan respon kompensatoriknya mengakibatkan 

kelainan pada tiga penentu utama dari fungsi miokardium, yaitu beban awal 

(preload), kontraktilitas dan beban akhir (afterload). 

Gagal jantung adalah keadaan patofisiologik yang mana jantung 

sebagai pompa tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme 

jaringan. Ciri-ciri yang penting dari definisi ini adalah definisi gagal relatif 

terhadap kebutuhan metabolik tubuh sedangkan penekanan arti gagal 

ditujukan pada fungsi pompa jantung secara keseluruhan. 

Gagal jantung kongestif adalah keadaan yang mana terjadi bendungan 

sirkulasi akibat gagal jantung dan mekanisme kompensatoriknya. Gagal 

jantung kongestif perlu dibedakan dengan istilah gagal sirkulasi, yang 

menunjukkan ketidakmampuan dari sistem kardiovaskuler untuk melakukan 

perfusi jaringan dengan memadai. 

 

B. Etiologi 

Gagal jantung adalah komplikasi yang paling sering dari segala jenis 

penyakit jantung kongenital maupun didapat. Mekanisme fisiologis yang 

menyebabkan gagal jantung mencakup keadaan-keadaan yang meningkatkan 

beban awal, beban akhir, atau menurunkan kontraktilitas miokardium. 

Keadaan-keadaan yang meningkatkan beban awal meliputi regurgitasi 

aorta dan cacat septum ventrikel, sedangkan stenosis aorta dan hipertensi 

sistemik akan meningkatkan beban akhir. Kontraktilitas miokardium dapat 

menurun karena infark miokardium dan kardiomiopati. 

Selain dari ketiga mekanisme fisiologis tersebut, ada faktor-faktor 

fisiologis lain yang dapat juga mengakibatkan jantung gagal bekerja sebagai 

pompa, seperti stenosis    katup    atrioventrikularis   dapat   mengganggu  

 pengisian     ventrikel, dan tamponade jantung  dapat mengganggu pengisian 

ventrikel dan ejeksi ventrikel, sehingga menyebabkan gagal jantung. 
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Diperkirakan bahwa abnormalitas penghantaran kalsium  di dalam sarkomer 

atau dalam sintesisnya atau fungsi dari protein kontraktil merupakan penyebab 

gangguan kontraktilitas miokardium yang dapat mengakibatkan gagal jantung.  

Faktor-faktor yang dapat memicu perkembangan gagal jantung melalui 

penekanan sirkulasi  yang mendadak dapat berupa :  

1. Aritmia, akan mengganggu fungsi mekanis jantung dengan mengubah 

rangsangan listrik yang memulai respon mekanis. Respon mekanis 

yang tersinkronisasi dan efektif tidak akan dihasilkan tanpa adanya 

ritme jantung yang stabil. 

2. Infeksi sistemik dan infeksi paru-paru. Respon tubuh terhadap infeksi 

akan memaksa jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan 

metabolisme yang meningkat.  

3. Emboli paru-paru, secara mendadak akan meningkatkan resistensi 

terhadap ejeksi ventrikel kanan, memicu terjadinya gagal jantung 

kanan. Penanganan yang efektif terhadap gagal jantung membutuhkan 

pengenalan dan penanganan tidak saja terhadap mekanisme fisiologis 

dan penyakit yang mendasarinya, tetapi juga terhadap faktor-faktor 

yang memicu terjadinya gagal jantung.  

 

C. Faktor Resiko 

1. Faktor Presipitasi 

Misalnya infark miokard, kelainan katub jantung, infeksi (terutama 

infeksi saluran pernapasan), infark paru, aritmia (misalnya fibrilasi 

atrium), terhentinya pengobatan penyakit jantung, kelelahan, makan garam 

yang berlebihan, anemia. 

2. Faktor diluar jantung (ekstra kardial) 

Misalnya anemia, hipertensi, tirotoksikosis, miksedema, 

fistulabarterio-venousa polisitemia vera dan penyakit paget juga 

pengobatan endokarditis 

 

D. Pathogenesa  

Gangguan kontraktilitas miokardium ventrikel kiri yang menurun pada 

gagal jantung akan mengganggu kemampuan pengosongan ventrikel, sehingga 

volume residu ventrikel menjadi meningkat akibat berkurangnya stroke 

volume yang diejeksikan oleh ventrikel kiri tersebut. Dengan meningkatnya 
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EDV ( End Diastolic Volume ), maka terjadi pula peningkatan LVEDP ( Left 

Ventricle End Diastolic Pressure ), yang mana derajat peningkatannya 

bergantung pada kelenturan   ventrikel.   Oleh karena   selama   diastol atrium  

 dan      ventrikel berhubungan langsung, maka peningkatan LVEDP akan 

meningkatkan LAP (Left Atrium Pressure),  sehingga  tekanan   kapiler  dan 

  vena  paru-paru  juga   akan meningkat. Jika tekanan hidrostatik di kapiler 

paru-paru melebihi tekanan onkotik vaskular, maka akan terjadi transudasi 

cairan ke interstitial dan bila cairan tersebut merembes ke dalam alveoli, 

terjadilah edema paru-paru.  

Peningkatan tekanan vena paru yang kronis dapat meningkatkan 

tekanan arteri paru yang disebut dengan hipertensi pulmonari, yang mana 

hipertensi pulmonari akan meningkatkan tahanan terhadap ejeksi ventrikel 

kanan. Bila proses yang terjadi pada jantung kiri juga terjadi pada jantung 

kanan, akhirnya akan terjadi kongesti sistemik dan edema. 

 

E. Diagnosa  

Dekompensasio kordis dapat diketahui dengan munculnya tanda dan 

gejala yang bisa muncul bertahap/ kronik, tetapi dapat pula mendadak dengan 

tanda oedem paru akut maupun syok. 

1) Anamnese untuk mengetahui gejala klinis dan faktor risiko pencetus.  

Biasanya akut berupa sesak napas dyspnoe d’effort, paroxysmal 

noctural dyspnoe dan ortopnoe. Pernapasan cheyne stokes, batuk 

mungkin hemoptu yang warna merah muda dengan riak encer berbuih 

(frothy sputum), pingsan, nyeri dada, gangguan gastrointestinal berupa 

anoreksia dan rasa kembung/ cepat kenyang,  bengkakn pada kedua 

kaki, nyeri epigastrium/ perempat perut kanan atas.  

2) Pemeriksaan fisik 

Auskultasi didapati ronchi basah halus, tidak nyaring didaerah basal 

paru, efusi pleura, kelainan jantung seperti pembesaran, gallop, bising, 

takikardi, oedem pada pergelangan kaki yang bersifat pitting, asites. 

Tekanan vena jugularis meninggi, hepato-jugularis refluks, pulsasi 

positif. Pembesaran hati yang mula-mula; lunak tepi tajam, nyeri tekan 

lama kelamaan menjadi keras, tumpul, tidak nyeri tekan. 

3) Pemeriksaan penunjang 
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¶ Roentgen: hilli membesar dan di paru terlihat bayangan garis lebih 

banyak dari biasa serta jantung membesar (CTR > 50%), bias 

tampak efusi pleura. 

¶ Gangguan fungsi hati tapi perbandingan albumin- globulin tetap. 

¶ Dapat terjadi gangguan ginjal: albuminuria (1+), silinder hialin, 

granuler, kadar ureum meninggi (60-100/ mg%), kreatinin, 

oliguria, nokturia. 

¶ Dapat terjadi hiponatremia, hipokalemia, dan hipokloremia. 

4) Kriteria risiko 

¶ Risiko rendah 

Yang masuk pada kelompok risiko rendah apabila mulai dari 

anamnesa, pemeriksaan fisik, identifikasi factor risiko dan kalau 

memungkinkan pemeriksaan penunjang menunjukkan adanya nilai 

atau hasil pemerikasaan yang tidak mengkhawatirkan atau dalam 

batas normal, namun mennjukkan adanya gejala dini dari penyakit 

tersebut. 

¶ Risiko tinggi 

Sedangkan yang masuk kriteria risiko tinggi adalah pemeriksaan 

yang dilakukan menunjukkan nilai diatas batas normal, dengan 

keadaan fisik yang mengkhawatirkan. 

 

F. Kemungkinan Komplikasi  

Efek gagal jantung digolongkan sebagai gagal jantung ke depan (curah 

tinggi) dan gagal jantung ke belakang (curah rendah). Gagal jantung curah 

rendah terjadi apabila jantung tidak mampu mempertahankan curah jantung 

sistemik normal. Sedangkan gagal curah tinggi terjadi bila jantung tidak 

mampu mempertahankan curah jantung yang tinggi karena kebutuhan yang 

meningkat. Masing-masing terdiri dari dominan sisi kiri dan dominan sisi 

kanan. 

Gambaran klinik gagal curah rendah kanan : hepatomegali, 

peningkatan vena jugularis, kongesti sistemik pasif, edema tungkai. Gagal 

curah rendah kiri : edema paru, hipoksemia, dispnea, hemoptisis, kongesti 

vena paru, dispnea waktu bekerja, PND, hipertensi pulmonal, hipertrofi dan 

gagal ventrikel kanan. 
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Gagal curah tinggi kanan : kematian mendadak, penurunan aliran arteri 

pulmonalis (efek klinis minimal). Curah tinggi kiri : kematian mendadak, syok 

kardiogenik, sinkop, hipotensi, penurunan perfusi jaringan, vasokontriksi 

ginjal, retensi cairan, edema. 

Kemungkinan terjadi Efusi Pleura, penyebab terbanyak adalah 

decompensatio cordis. Sedangkan penyebab lainnya adalah perikarditis 

konstriktiva, dan sindroma vena kava superior. Patogenesisnya adalah akibat 

terjadinya peningkatan tekanan vena sistemik dan tekanan kapiler dinding 

dada sehingga terjadi peningkatan filtrasi pada pleura parietalis. Di samping 

itu peningkatan tekanan kapiler pulmonal akan menurunkan kapasitas 

reabsorpsi pembuluh darah subpleura dan aliran getah bening juga akan 

menurun (terhalang) sehingga filtrasi cairan ke rongg pleura dan paru-paru 

meningkat. 

Tekanan hidrostatik yang meningkat pada seluruh rongga dada dapat 

juga menyebabkan efusi pleura yang bilateral. Tapi yang agak sulit 

menerangkan adalah kenapa efusi pleuranya lebih sering terjadi pada sisi 

kanan. 

Terapi ditujukan pada payah jantungnya. Bila kelainan jantungnya 

teratasi dengan istirahat, digitalis, diuretik dll, efusi pleura juga segera 

menghilang. Kadang-kadang torakosentesis diperlukan juga bila penderita 

amat sesak. 

 

G. Penatalaksanaan  

1) Non Medikamentosa  

F Dalam pengobatan non medikamentosa yang ditekankan adalah 

istirahat, dimana kerja jantung dalam keadaan dekompensasi harus 

dikurangi benar–benar dengan tirah baring (bed rest ) mengingat 

konsumsi oksigen yang relatif meningkat.  

F Sering tampak gejala–gejala jantung jauh berkurang hanya dengan 

istirahat saja. Diet umumnya berupa makanan lunak dengan rendah 

garam. Jumlah kalori sesuai dengan kebutuhan. Penderita dengan gizi 

kurang diberi makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Cairan 

diberikan sebanyak 80–100 ml/kgbb/hari dengan maksimal 1500 

ml/hari. 
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2) Medikamentosa  

Pengobatan dengan cara medikamentosa masih digunakan diuretik 

oral maupun parenteral yang masih merupakan ujung tombak pengobatan 

gagal jantung. Sampai edema atau asites hilang (tercapai euvolemik). 

ACE-inhibitor atau Angiotensin Receptor Blocker (ARB) dosis kecil dapat 

dimulai setelah euvolemik sampai dosis optimal. Penyekat beta dosis kecil 

sampai optimal dapat dimulai setelah diuretik dan ACE-inhibitor tersebut 

diberikan. Digitalis diberikan bila ada aritmia supra-ventrikular (fibrilasi 

atrium atau SVT lainnya) dimana digitalis memiliki mamfaat utama dalam 

menambah kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Jika ketiga obat diatas 

belum memberikan hasil yang memuaskan. Aldosteron antagonis dipakai 

untuk memperkuat efek diuretik atau pada pasien dengan hipokalemia, dan 

ada beberapa studi yang menunjukkan penurunan mortalitas dengan 

pemberian jenis obat ini. 

Pemakaian obat dengan efek diuretik-vasodilatasi seperti Brain N 

atriuretic Peptide (Nesiritide) masih dalam penelitian. Pemakaian alat 

Bantu seperti Cardiac Resychronization Theraphy (CRT) maupun 

pembedahan, pemasangan ICD (Intra-Cardiac Defibrillator) sebagai alat 

pencegah mati mendadak pada gagal jantung akibat iskemia maupun non-

iskemia dapat memperbaiki status fungsional dan kualitas hidup, namun 

mahal. Transplantasi sel dan stimulasi regenerasi miokard, masih 

terkendala dengan masih minimalnya jumlah miokard yang dapat 

ditumbuhkan untuk mengganti miokard yang rusak dan masih memerlukan 

penelitian lanjut. 

 

H. Upaya Pencegahan  

1. Pencegahan Primordial  

2. Pencegahan Primer/Tingkat Pertama 

Pencegahan pada tingkat ini dimaksudkan dengan melakukan 

promosi kesehatan seperti penyuluhan tentang penyakit decompensasio  

cordis kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat tahu dan dapat 

melakukan pencegahan dengan memperbaiki pola hidup menjadi hidup 

sehat sebelum terkena penyakit tersebut. 

3. Pencegahan Sekunder/Tingkat Kedua 
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Pencegahan tingkat dua berupa melakukan deteksi dini dengan 

pemeriksaan rutin tentang kerja jantung sehingga dapat segera melakukan 

penanganan medis bila terdapat kelainan atau ketidakstabilan kerja jantung 

yang menjurus pada gejala atau tanda-tanda penyakit decompensasio 

cordis. 

4. Pencegahan Tersier/Tingkat Ketiga  

Yaitu berupa pengobatan yang terdiri dari: 

a. Pengurangan Kerja Jantung  

Pembatasan aktivitas fisik yang ketat merupakan tindakan 

awal yang sederhana namun sangat tepat dalam penanganan gaagal 

jantung. Tetapi harus diperhatikan jangan sampai memaksakan 

larangan yang tak perlu untuk menghindari kelemahan otot-otot 

rangka. Telah diketahui bahwa kelemahan otot rangka dapat 

mengakibatkan intoleransi terhadap latihan fisik. Tirah baring dan 

aktivitas yang terbatas juga dapat menyebabkan flebotrombosis. 

Pemberian antikoagulansia mungkin diperlukan pada pembatasan 

aktivitas yang ketat untuk mengendalikan gejala. 

b. Pengurangan Beban Awal 

Pembatasan garam dalam makanan mengurangi beban awal 

dengan menurunkan retensi cairan. Jika gejala-gejala menetap 

dengan pembatasan garam yang sedang, maka diperlukan 

pemberian diuretik oral untuk mengatasi retensi natrium dan air. 

Biasanya diberikan rejimen diuretik maksimum sebelum dilakukan 

pembatasan asupan natrium yang ketat. Diet yang tidak 

mempunyai rasa dapat menurunkan nafsu makan dan gizi yang 

buruk. 

Vasodilatasi dari anyaman vena dapat menurunkan beban 

awal melalui redistribusi darah dari sentral ke sirkulasi perifer. 

Venodilatasi menyebabkan mengalirnya darah ke perifer dan 

mengurangi alir balik vena ke jantung. Pada situasi yang ekstrim, 

pengeluaran cairan melalui hemodialisis mungkin diperlukan untuk 

menunjang fungsi miokardium. 

c. Peningkatan Kontraktilitas 

Obat-obat inotropik meningkatkan kekuatan kontraksi 

miokardium. Dua golongan obat inotropik yang dapat dipakai 
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adalah glikosida digitalis dan obat nonglikosida. Obat-obat 

inotropik juga memperbaiki fungsi ventrikel dengan menggeser 

seluruh kurva fungsi ventrikel kiri ke atas dan ke kiri, sehingga 

curah jantung lebih besar pada volume dan tekanan akhir diastolik 

tertentu. Peningkatan aliran ke depan mengakibatkan penurunan 

dalam volume ventrikel residu (EDV). Dengan menurunnya EDV, 

titik optimal padaa kurva fungsi ventrikel akan dicapai, yang mana 

gejala-gejala mereda dan curah jantung dipertahankan. 

d. Pengurangan Beban Akhir 

Dua respons kompensatorik terhadap gagal jantung yaitu 

aktivasi sistem saraf simpatik dan sistem renin-angiotensin-

aldosteron, menghasilkan vasokonstriksi dan selanjutnya 

meningkatkan tahanan terhadap ejeksi ventrikel dan beban akhir. 

Dengan meningkatnya beban akhir, kerja jantung bertambah dan 

curah jantung menurun. Vasodilator arteria akan menekan efek-

efek negatif tersebut. Vasodilator yang umum dipakai 

mengakibatkan dilatasi anyaman vaskular melalui dua cara, yaitu 

dilatasi langsung dari otot polos pembuluh darah atau menghambat 

enzim konversi angiotensin.  

Vasodilator arteria mengurangi tahanan terhadap ejeksi 

ventrikel. Akibatnya ejeksi ventrikel dapat lebih mudah dan lebih 

sempurna. Dengan kata lain, beban jantung berkurang dan curah 

jantung meningkat. Dengan penanganan yang optimal, tekanan 

arteria biasanya tidak turun secara bermakna, karena peningkatan 

curah jantung menghilangkan kemungkinan penurunan tekanan 

yang biasanya timbul jika pasien hanya diberikan vasodilator saja. 

Penghambat enzim konversi angiotensin termasuk 

kaptopril,  menghambat konversi angiotensin menjadi angiotensin 

II. Efek ini mencegah vasokonstriksi yang diinduksi angiotensin 

dan juga menghambat produksi aldosteron dan retensi cairan. 

Penghambat enzim konversi angiotensin memberikan harapan 

besar dalam penanganan gagal jantung. Akibatnya, terapi 

vasodilator oral kini diberikan lebih awal. 
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I. Algoritma Penatalaksanaan Dekompensasio Cordis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anamnesa 

Pemeriksaan Fisik 

Identifikasi Faktor 
Risiko 

Risiko Tinggi Non Medikamentosa: 
- Tirah baring total 
- Istirahat: akut dengan bed-rest, 

ortopnoe tidur bantal tinggi 
- Tenangkan penderita 
- Batasi aktivitas fisik 
- Diet lunak rendah garam 
- Pengendalian factor risiko dan 

promosi kesehatan 
 

Risiko Rendah 

Pemeriksaan penunjang* 
- Roentgen 
- Laboratorium: darah rutin, 

fungsi hati, fungsi ginjal  

Medikamentosa: 
- Furosemid tablet 1-2 x 40 mg 
- Bila hipokalemi: KCI 1-3 x 500 mg/ hari 

secara oral 
- Takikardi: Digoksin 0,25 mg/ hari, hati-hati 

bila diberikan pada penderita dengan 
hipokalemia 

- Oedem paru akut wheezing: Aminafilin 240  
- mg dalam 10 cc suntikan IV 
- Oksigen 3-4 liter/ menit 

Hasil 
terapi 

Dekom tidak 
terkontrol 

Rujuk ke rumah 
sakit 

Dekom terkontrol: 
Kendalikan factor risiko 
dengan pola hidup sehat 

Teruskan 
pengobatan 

Evaluasi berkala 

Rehabilitasi/ 
preventif 

Pola hidup sehat 
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BAB IV 

STANDAR PENATALAKSANAAN HIPERTENSI 

 

A. Pengertian Hipertensi 

Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami 

peningkatan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka systolic 

(bagian atas) dan angka diastolic (bagian bawah) pada pemeriksaan tensi 

darah menggunakan alat pengukur tekanan darah baik yang berupa cuff air 

raksa (sphygmomanometer) ataupun alat digital lainnya. 

Nilai normal tekanan darah seseorang dengan ukuran tinggi badan, 

berat badan, tingkat aktifitas normal dan kesehatan secara umum adalah 

120/80 mmHg. Dalam aktifitas sehari-hari, tekanan darah normalnya adalah 

dengan nilai angka kisaran stabil. Tetapi secara umum, angka pemeriksaan 

tekanan darah menurun saat tidur dan meningkat diwaktu beraktifitas. 

Hipertensi merupakan gejala penyakit yang ditandai dengan 

peningkatan tekanan darah dalam jangka panjang yang dapat merusak organ-

organ target tertentu seperti otak, ginjal, retina, jantung, pembesaran ventrikel 

kiri / bilik kiri, gagal jantung kronik, kerusakan retina mata / kebutaan. 

Penyakit darah tinggi atau hipertensi dikenal dengan 2 type klasifikasi, 

diantaranya yaitu: 

1. Hipertensi Primer adalah suatu kondisi dimana terjadinya tekanan 

darah tinggi akibat dampak dari gaya hidup seseorang dan faktor 

lingkungan. Seseorang yang pola makannya tidak terkontrol dan 

mengakibatkan kelebihan berat badan atau bahkan obesitas, 

merupakan pencetus awal untuk terkena penyakit tekanan darah tinggi. 

Begitu pula seseorang yang berada dalam lingkungan atau kondisi 

stressor tinggi sangat mungkin terkena penyakit tekanan darah tinggi, 

termasuk orang-orang yang kurang olahraga pun bias mengalami 

tekanan darah tinggi. 

2. Hipertensi Sekunder adalah suatu kondisi dimana terjadinya 

peningkatan tekanan darah tinggi sebagai akibat seseorang 

mengalami/menderita penyakit lainnya seperti gagl jantung, gagl 

ginjal, atau kerusakan sistem hormon tubuh. Sedangkan pada ibu 

hamil, tekanan darah secara umum meningkat saat kehamilan berusia 
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20 minggu. Terutama pada wanita yang berat badannya di atas normal 

atau gemuk. 

 

B. Etiologi 

Ä Primer bila tidak diketahui penyebabnya. 

Ä Sekunder apabila penyebabnya diketahui misalnya penyakit ginjal kronik, 

kontrasepsi oral, coartatio aortae, aldesteronisme, pheochromocytoma. 

Ä Ada beberapa penyebab terjadinya hipertensi sekunder, antara lain: 

ð Penyakit Ginjal 

• Stenosis erteri renalis 

• Pielonefritis 

• Glomerulonefritis 

• Tumor-tumor ginjal 

• Penyakit ginjal polikista (biasanya menurun) 

• Trama pada ginjal (luka yang mengenai ginjal) 

ð Kelainan Hormonal 

• Hiperaldosteronisme 

• Sindroma clashing 

• Feokromositoma 

ð Obat-obatan 

• Pil KB 

• Kortikosteroid 

• Siklosporin 

• Eritropoietin 

• Kokain 

• Penyalahgunaan narkoba 

ð Penyebab Lain 

• Koartasio aorta 

• Preeklamsi pada kehamilan 

• Keracunan timbale akut 

 

C. Faktor Risiko 

Ä Umur   : > 40 tahun 

Ä Ras   : Kulit hitam > Putih 

Ä Genetik 
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Ä Berat badan lahir rendah 

Ä Urban / Rural  : Kota > Desa 

Ä Geografis  : Pantai > Pegunungan 

Ä Jenis Kelamin  : Wanita > Laki-laki 

Ä Kegemukan  : Gemuk > Kurus 

Ä Stress   : Type A > B 

Ä Makanan  : Tinggi garam, tinggi lemak 

Ä Minuman  : Minuman yang mengandung alcohol atau sodium 

Ä Kopi   : Belum terbukti 

Ä Rokok   : Perokok (termasuk perokok pasif) > tidak merokok 

Ä Diabetes Mellitus (kencing manis) 

Ä Kontrasepsi Hormonal : Risiko meninggi dengan lamanya pakai (± 12 

tahun berturut-turut) 

Ä Obat-obatan. 

 

D. Pathogenesa 

Peningkatan tekanan darah yang disebabkan oleh peningkatan cardiac 

output dan atau peningkatan tahanan pembuluh darah perifer. 

 

E. Diagnosa 

1)  Anamnesa 

¶ Hipertensi primer tidak memberikan keluhan dan tanda klinis khusus, 

tetapi kadang terdapat keluhan pusing, sakit kepala, migraian, rasa 

berat ditengkuk, susah tidur, kunang-kunang, mudah marah, rasa lelah, 

palpitasi, nokturia, epistaksis, gelisah, muka merah. 

¶ Keluhan lain sesuai organ yang terkena atau komplikasi yang 

menimbulkan gejala antara lain insufisiensi sirkulasi otak dan jantung, 

perdarahan pada retina, gagal jantung kiri. 

¶ Diagnosis hipertensi ditegakkan apabila kenaikan tekanan darah ini 

bersifat menetap pada pemeriksaan ulang dalam waktu 1-2 minggu. 

¶ Menanyakan berapa lama, riwayat penyakit, riwayat minum obat, 

riwayat penyakit jantung, riwayat keluarga. 

2) Pemeriksaan Fisik 

Dilakukan dengan menukur tekanan darah pada kedua lengan sebanyak 

dua kali atau lebih dengan interval waktu 1-2 minggu. 
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Berdasarkan JNC (The Joint Committee on Detection, Evaluation and 

Treatment of high blood pressure) VII. 

Klasifikasi Sistolik  Diastolik Perubahan Gaya 

Hidup 

Normal < 120 dan < 80 Pertahankan 

Pre Hipertensi 120-139 atau 80-89 + 

Hipertensi Tk I 140-159 atau 90-99 ++ 

Hipertensi Tk II ≥ 160 atau ≥ 100 +++ 

 

3) Pemeriksaan Penunjang 

Berdasarkan tujuan untuk melihat target organ yang terkena dan untuk 

mencari kausa : EKG, urynalisiss, blood glucose. 

4) Kriteria Risiko 

¶ Risiko Rendah 

Yang masuk pada kelompok risiko rendah apabila mulai dari 

anamnesa, pemeriksaan fisik, identifikasi faktor risiko dan kalu 

memungkinkan pemeriksaan penunjang menunjukkan adanya nilai 

atau hasil pemerikasaan yang tidak mengkhawatirkan atau dalam batas 

normal, namun menunjukkan gejala dini penyakit tersebut. 

¶ Risiko Tinggi 

Sedangkan yang masuk kriteria risiko tinggi adalah pemeriksaan yang 

dilakukan menunjukkan nilai di atas batas normal, dengan keadaan 

fisik yang mengkhawatirkan. 

 

F. Kemungkinan Komplikasi 

Otak  : TIA atau Stroke 

Mata  : Retinopathy 

Jantung  : Hipertrofi vebtrikel kiri, Angina atau AMI, Gagal Jantung 

Ginjal  : Gagal ginjal kronik 

 

G. Penatalaksanaan 

Tujuan pengobatan hipertensi adalah mengendalikan tekanan darah untuk 

mencegah terjadinya komplikasi. 

1. Non Medikamentosa 

F Pengendalian faktor risiko 
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F Promosi kesehatan dalam rangka pengendalian factor risiko 

• Turunkan berat badan pada obesitas 

• Pembatasan konsumsi garam dapur (keculai mendapat HCT) 

• Hentikan konsumsi alkohol 

• Hentikan merokok dan olahraga teratur 

• Pola makan yang sehat 

• Istirahat cukup dan hindari stress 

• Pemberian kalium dalam bentuk makanan (sayur dan buah) 

F Diet Hipertensi 

Bagi penderita atau mempunyai riwayat keluarga dnegan hipertensi 

hendaknya hati-hati terhadap makanan yang memicu timbulnya 

hipertensi, antara lain: 

• Semua makanan termasuk buah dan sayur yang diolah dengan 

menggunakan garam dapur/soda, biscuit, daging asap, ham, bacon, 

dendeng, abon, ikan asin, sayur dalam kaleng, kornet, ebi, telur 

asin, telur pindang, sawi asin, asinan, acar dan lain-lain. 

• Otak, ginjal, lidah, keju, margarin, mentega biasa dan lain-lain. 

• Bumbu-bumbu; garam dapur, baking powder, soda kue, vetsin, 

kecap, terasi, magi, tomato kecap, petis, taoco, dan lain-lain. 

2. Medikamentosa meliputi: 

F Hipertensi ringan sampai sedang, dicoba dulu diatasi dengan 

pengobatan non medikamentosa selama 2-4 minggu 

F Medikamentosa hipertensi stage I mulai salah satu obat berikut: 

• Hidroklorotiazid (HCT) 12,5-25 mg/hari dosis tunggal pagi hari 

• Propanolol 2 x 20-40 mg sehari 

• Methyldopa 

• MgSO4 

• Kaptopril 2-3 x 12,5 mg sehari 

• Nifedipin long acting (short acting tidak dianjurkan) 1x 20-60 mg 

• Tensigard 3 x 1 tablet 

• Amlodipine 1 x 5-10 mg 

• Diltiazem (3 x 30-60 mg sehari) kerja panjang 90 mg sehari 

F Sebaiknya dosis dimulai dengan yang terendah, dengan evaluasi 

berkala dinaikkan sampai tercapai respons yang diinginkan. Lebih tua 

usia penderita penggunaan obat harus lebih hati-hati. 
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F Hipertensi sedang sampai berat dapat diobati dengan kombinasi HCT 

+ propanolol, atau HCT + kaptopril, bila obat tunggal tidak efektif. 

F Pada hipertensi berat yang tidak sembuh dengan kombinasi di atas, 

ditambahkan metildopa 2 x 125-250 mg. 

F Penderita hipertensi dengan asma bronchial jangan diberi beta bloker. 

F Bila ada penyulit / hipertensi emergensi segera rujuk ke rumah sakit. 

 

H. Upaya Pengelolaan 

1. Pencegahan 

¶ Mengkur tensi secara teratur 

¶ Menurunkan berat badan pada obesitas/kegemukan 

¶ Pembatasan konsumsi garam dapur 

¶ Menghentikan konsumsi alkohol 

¶ Menghentikan kebiasaan merokok 

¶ Melakukan olahraga teratur dan istirahat cukup 

¶ Diet rendak lemak jenuh 

¶ Menghindari stress 

¶ Pemberian kalium dlm bentuk makanan (sayur dan buah) 

2. Pengobatan Hipertensi 

¶ Berobat secara teratur 

¶ Minum obat, walaupun tidak ada keluhan (obat seumur hidup) 

¶ Ikuti nasehat dokter 

¶ Diit rendah garam dan lemak jenuh 

¶ Olah raga secara teratur 

¶ Hadapi persoalan tidak dengan emosional 

3. Diet Hipertensi 

¶ Hindari beberapa jenis makanan di bawah ini: 

ü Semua makanan termasuk buah dan sayur yang diolah dengan 

menggunakan garam dapur/soda; biskuit, daging asap, ham, bacon, 

dendeng, abon, ikan asin, sayur dalam kaleng, ikan kaleng, kornet, 

ebi, telur asin, telur pindang, sawi asin, asinan, acar, dan lain-lain. 

ü Otak, ginjal, lidah, keju. 

ü Margarin & mentega biasa. 
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ü Bumbu-bumbu; garam dapur, baking powder, soda kue, 

vetsin, kecap, terasi, maggi, tomato kecap, petis, taoco 

dll. 
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I. Algoritma Penatalaksanaan Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anamnesa 

Pemeriksaan Fisik 

Identifikasi Faktor 
Risiko 

Non Medikamentosa :  
§ Pengendalian faktor risiko 
§ Promosi kesehatan 
§ Dietetik 

Teruskan pengobatan 
Evaluasi berkala 

Rujuk ke Rumah 
Sakit 

Risiko Rendah 

Medikamentosa : 
Hipertensi ringan s/d sedang atasi dengan pola hidup seimbang 
Hipertensi Stage I : (salah satu di bawah) 
• Hidroklorotiazid (HCT) 12,5-25 mg/hari dosis tunggal pagi hari 
• Propanolol 2 x 20-40 mg sehari 
• Kaptopril 2-3 x 12,5 mg sehari  
• Nifedipin long acting 1x 20-60 mg  
• Tensigard 3 x 1 tablet 
• Amlodipine 1 x 5-10 mg 
• Diltiazem (3 x 30-60 mg sehari) 
• Methyldopa 
• MgSO4 
Hipertensi Stage II 
• Kombinasi HCT + propanolol, atau HCT + kaptopril, atau 

ditambah metildopa 2 x 125-250 mg 
• Hipertensi dengan asthma bronchial jangan diberi beta bloker 
• Bila ada penyulit/hipertensi emergensi segera rujuk ke rumah sakit 

Risiko Tinggi 

Hipertensi Terkontrol : 
Kendalikan faktor risiko 
dengan berpola hidup 
sehat 

Hipertensi tidak 
Terkontrol 

Rehabilitasi/Preventif 
berpola hidup sehat 

Hasil 
Terapi 
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BAB V 

STANDAR PENATALAKSANAAN KANKER SERVIKS 

 

A. Pengertian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servik merupakan bagian terendah dari rahim /uterus yang menonjol 

ke vagina bagian atas. Bagian atas vagina berakhir di dan mengililingi leher 

rahim sehingga leher rahim tersebut terbagi menjadi bagian atas atau bagian 

supravaginal dan bagian bawah atau bagian vaginal yang biasa disebut porsio. 

Leher rahim merupakan bagian yang terpisah dari rahim dan biasanya 

berbentuk silinder dan panjangnya 2,5-3 cm dan mengarah ke belakang dan 

bawah. 

Bagian luar dari vagina yang juga disebut ektoserviks dibatasi oleh 

forniks kanan, kiri, depan, dan belakangditutupi oleh epitel skwamosa yang 

terlihat mengkilat dan berwarna merah muda. Di bagian tengah leher rahim 

terdapat satu lubang yang disebut mulut leher rahim luar yang seolah-olah 

membagi leher rahim menjadi bibir depan dan bibir belakang dengan mulut 

leher rahim dalam, mulut leher rahim luar dihubungkan oleh kanalis servikalis 

yang ditutupi epitel endoservik. 

Sesuai dengan namanya, kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi 

pada servik uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang 

merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) 

dengan liang senggama (vagina). Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang 
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telah berumur, tetapi bukti statistik menunjukan bahwa kanker leher rahim 

dapat juga menyerang wanita yang berumur antara 20 sampai 30 tahun. 

Menurut para ahli kanker, kanker leher rahim adalah salah satu jenis 

kanker yang paling dapat dicegah dan paling dapat disembuhkan dari semua 

kasus kanker. Tetapi, biarpun demikian, di wilayah Australia barat saja, 

tercatat sebanyak 85 orang wanita didiagnosa positif terhadap kanker leher 

rahim setiap tahun. Dan pada tahun 1993 saja, 40 wanita telah tewas menjadi 

korban keganasan kanker ini. 

Kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi pada servik uterus, di 

mana suatu daerah pada organ reproduksi perempuan yang merupakan pintu 

masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim dengan liang senggama. 

Demikian dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Caringin, Dewi Maharani 

kepada Jurnal Bogor. 

 

B. Etiologi 

Pada umumnya, kanker bermula pada saat sel sehat mengalami mutasi 

genetic yang mengubahnya dari sel normal menjadi sel abnormal. Sel sehat 

tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang teratur. Sel kanker tumbuh 

dan bertambah banyak tanpa control dan mereka tidak mati. Adanya 

akumulasi sel abnormal akan membentuk suatu massa (tumor). Sel kanker 

menginvasi jaringan sekitar dan dapat berkembang dan tersebar di tempat lain 

di dalam tubuh (metastasis). 

Kanker serviks paling sering bermula dengan sel datar, tipis yang 

membentuk dasar selviks (sel skuamosa). Karsinoma sel squamosa merupakan 

80% dari kasus kanker serviks. Kanker serviks dapat juga terjadi pada sel 

kelenjar yang membentuk bagian atas dari cerviks. Dapat disebut dengan 

adenocarcinoma, prevalensi kanker ini yaitu 15% dari kanker serviks. Kadang-

kadang kedua tipe sel ditemukan pada kanker serviks. Terdapat kanker lain 

pada sel lain di serviks namun persentasenya sangat kecil.  

Apa yang menyebabkan sel skuamos atau sel glandular menjadi 

abnormal dan berkembang menjadi kanker belum begitu jelas. Namun, telah 

jelas bahwa Human papiloma virus (HPV) pada infeksi menular seksual 

berperan. Bukti bahwa HPV ditemukan pada hampir semua kanker serviks. 

Namun, HPV merupakan virus yang sangat umum dan kebanyakan wanita 

dengan HPV tidak pernah mengidap kanker serviks. Ini berarti faktor resiko 
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lainnya, seperti faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup, juga menentukan 

apakah seseorang akan terkena kanker serviks.  

Infeksi HPV dapat terjadi saat hubungan seksual pertama, biasanya 

pada masa awal remaja dan dewasa. Prevalensi tertinggi (sekitar 20%) 

ditemukan pada wanita usia kurang dari 25 tahun. Pada wanita usia 25-55 

tahun dan masih aktif berhubungan seksual berisiko terkena kanker servik 

sekitar 5-10%. Dari 100 tipe HPV, hanya 30 di antaranya yang berisiko kanker 

servik. Tipe yang paling berisiko adalah HPV 16, 18, 31, dan 45. Tipe 16 

biasa ditemukan di wilayah seperti Eropa, Amerika Serikat, dan tipe 18 lebih 

banyak di Asia. 

Kanker servik dapat dicegah dengan menghindari penyebab utamanya, 

yaitu infeksi HPV. Penggunaan kondom yang benar sangat efektif melawan 

penyakit menular seksual (PMS), seperti gonorrhea dan HIV yang menyebar 

melalui cairan tubuh, berbeda dengan PMS yang menyebar melalui kontak 

antarkulit kelamin seperti herpes dan HPV. Kondom memiliki keterbatasan 

melindungi area yang bisa menularkan HPV, seperti vulva, anus, perineal, 

dasar penis, dan skrotum. Penggunaan spermisida juga tidak dapat mencegah 

penyebaran HIV. Studi lab memperlihatkan, spermisida gagal membunuh 

HPV. 

Layaknya semua kanker, kanker leher rahim terjadi ditandai dengan 

adanya pertumbuhan sel-sel pada leher rahim yang tidak lazim (abnormal). 

Tetapi sebelum sel-sel tersebut menjadi sel-sel kanker, terjadi beberapa 

perubahan yang dialami oleh sel-sel tersebut. Perubahan sel-sel tersebut 

biasanya memakan waktu sampai bertahun-tahun sebelum sel-sel tadi berubah 

menjadi sel-sel kanker. Selama jeda tersebut, pengobatan yang tepat akan 

segera dapat menghentikan sel-sel yang abnormal tersebut sebelum berubah 

menjadi sel kanker. 

 

C. Faktor Resiko 

Faktor-faktor dibawah ini dapat meningkatkan resiko terkena kanker serviks 

1. Banyak partner sex. Semakin banyak jumlah partner seks (dan semakin 

banyak jumlah partner sex dari partner sex pasien), semakin besar 

kemungkinan untuk terkena HPV. 

2. Aktivitas Seks Dini. Melakukan hubungan sex sebelum umur 18 tahun 

meningkatkan resiko untuk terkena HPV. Sel imatur cenderung lebih 
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rentan untuk mendapatkan perubahan pre-kanker yang disebabkan oleh 

HPV.  

3. Infesi Menular Seksual Lainnya (IMS). Jika pasien memiliki IMS lainnya, 

seperti chlamydia, gonorrhea, syphilis atau HIV/AIDS — pasien akan 

memiliki kemungkinan yang besar terkena HPV.  

4. Imun sistem menurun. Kebanyakan wanita yang terinfeksi HPV tidak 

terkena kanker serviks. Namun, jika seseorang tekena infeksi HPV dan 

sistem imunnya menurun akibat keadaan medis lainnya, maka 

kecenderungan untuk berkembangnya kanker serviks semakin besar.  

5. Merokok. Mekanisme pasti yang menghubungkan antara rokok dengan 

kanker serviks juga belum diketahui dengan jelas, namun merokok 

meningkatkan perubahan pre-kanker dan terjadi pada servik. Merokok dan 

infeksi HPV dapat membuat kemungkinan kanker serviks semakin 

meningkat tinggi.  

 

D. Pathogenesa 

Perubahan awal yang terjadi pada sel leher rahim tidak selalu 

merupakan suatu tanda-tanda kanker. Pemeriksaan Pap smear test yang teratur 

sangat diperlukan untuk mengetahui lebih dini adanya perubahan awal dari 

sel-sel kanker. 
 

Pasien mungkin saja tidak mengalami gejala kanker serviks apapun – Kanker 

serviks dini biasanya tidak memberikan gejala dan tanda. Semakin kanker 

berkembang, semakin terlihatlah tanda dan gejala dari kanker serviks. Gejala 

tersebut dapat berupa : 

1. Perdarahan vagina setelah berhubungan sex, atau diantara dua periode 

mesntruasi, atau setelah menopause.  

2. Sekret encer, disertai darah dapat berat dan memiliki bau yang busuk. 

3. Nyeri pinggang atau nyeri pada saat hubungan sex 
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E. Diagnosa 

Seseorang bisa dinyatakan menderita kanker servik dapat melalui 

beberapa pemeriksaan yaitu sebagai berikut: 

1. Kolposkopi adalah suatu prosedur pemeriksaan vagina dan leher rahim 

oleh seorang dokter yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Dengan 

memeriksa permukaan leher rahims, dokter akan menentukan penyebab 

abnormalitas dari sel-sel leher rahims seperti yang dinyatakan dalam 

pemeriksaan 'Pap Smear'. Cara pemeriksaan kolposkopi adalah sebagai 

berikut : dokter akan memasukkan suatu cairan kedalam vagina dan 

memberi warna saluran leher rahims dengan suatu cairan yang membuat 

permukaan leher rahims yang mengandung sel-sel yang abnormal 

terwarnai.. Kemudian dokter akan melihat kedalam saluran leher rahims 

melalui sebuah alat yang disebut kolposkop. Kolposkop adalah suatu alat 

semacam mikroskop binocular yang mempergunakan sinar yang kuat 

dengan penbesaran tinggi. 

Jika area yang abnormal sudah terlokalisasi, dokter akan mengambil 

sampel pada jaringan tersebut (melakukan biopsi) untuk kemudian dikirim 

ke lab guna pemeriksaan yang mendetail dan akurat. Pengobatan akan 

sangat tergantung sekali pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 

dokter melalui ini. 

 
2. IVA merupakan inspeksi visual dengan asam asetat. Caranya dengan 

mengoleskan secara langsung asam asetat atau cuka dapur encer 

(konsentrasi tiga sampai lima persen) pada leher rahim. Setelah itu 

ditunggu kurang lebih satu menit lalu akan terlihat bercak putih bila 

terdapat perubahan pada sel. 
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3. Mengambil sample sel serviks. Selama prosedur biopsy dokter mengambil 

sample dari sel abnormal dari serviks dengan menggunakan alat khusus. 

Pada punch out biopsy, dokter menggunakan pisau sirkuler khusus untuk 

mengambil sebagian kecil dari serviks. Biopsi jenis lainnya dapat 

digunakan tergantung dari lokasi dan ukuran dari area yang 

abnormal.   

4.  Pap test. Selama Pap test, dokter mengambil sel dari serviks – leher 

sempit dari uterus- dan mengirim sample tersebut ke lab. Sel ini kemudian 

diperiksa ada tidaknya abnormalitas.  

 

Stadium 

Jika kanker serviks telah ditentukan, maka pasien akan manjalani 

pemeriksaan lebih jauh lagi untuk menentukan apakah kanker telah menyebar 

dan sampai dimana penyebarannya – suatu proses yang disebut stadium 

kanker. Stadium kanker merupakan faktor kunciyang menentukan pengobatan. 

Pemeriksaan untuk menentukan stadium dapat berupa : 

• Gambaran Radiologi. Pemerksaan seperti X-Ray, computerized 

tomography (CT) Scan atau MRI dapat membantu untuk menentukan 

apakah kanker telah menyebar disekitar serviks. 

• Pemeriksaan visual pada kandung kemih atau rektal. Dokter dapt 

menggunakan alat khusus untuk melihat kandung kemih secara langsung 

(cystoscopy) dan rektum (proctoskopi).  

Stadium dari kanker serviks dibawah ini termasuk antara lain: 

• Stadium 0. Juga dikatakan carcinoma in situ atau kanker noninvasive, 

kanker dini ini kecil dan hanya terbatas pada permukaan serfiks. 

• Stadium I. Kanker hanya terbatas pada serviks 

• Stadium II. Kanker pada stadium ini termasuk serviks dan uterus, namun 

belum menyebar ke dinding pelvis atau bagian bawah vagina.. 

• Stadium III. Kanker pada stadium ini telah menyebar dari serviks dan 

uterus ke dinding pelvis atau bagian bawah vagina.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


• Stadium IV. Pada stadium ini kanker telah menyebar ke organ terdekat, 

seperti kandung kemih atau rectum, atau telah menyebar ke daerah lain 

didalam tubuh, seperti paru-paru, hati, atau tulang. 

 

F. Kemungkinan Komplikasi 

Penanganan untuk kanker serviks invasive biasanya membuat 

seseorang tidak hamil. Pada beberapa wanita – terutama wanita yang lebih 

muda dan yang belum memulai keluarga- infertilitas merupakan efek samping 

yang paling tidak disukai dari penatalaksanaan. Jika pasien mengkhawatirkan 

tentang kemampuannya untuk dapat hamil, maka dokter perlu memberikan 

penjelasan tentang untung rugi dari penatalaksanaan tersebut dengan jelas.  

Untuk beberapa kelompok wanita dengan kanker serviks dini, operasi 

aman-dari fertilitas merupakan pilihan yang tepat. Prosedur operasi ini yaitu 

hanya dengan memindahkan serviks dan jaringan limfatik (radikal 

trachelectomy) dapat mempertahankan uterus. Penelitian mengenai radical 

trachlectomy mengatakan bahwa kanker serviks dapat ditangani dengan teknik 

ini, walaupun tidak semua wanita cocok dan beberapa resiko tambahan pada 

operasi ini. Kehamilan mungkin dapat terjadi namun terjadi peningkatan 

resiko yang bermakna terhadap insiden kelahiran premature dan keguguran. 

 

G. Pengobatan dan Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan kanker serviks yang terbatas hanya pada lapisan luar 

dari serviks memerlukan penangann untuk membuang area abnormal. Pada 

kebanyakan wanita pada situasi ini, tidak diperlukan penanganan tambahan. 

Prosedur untuk membuang kanker noninvasif termasuk :  

¶ Biopsi Cone. Selama operasi ini, dokter menggunakan scalpel untuk 

mengambil selembar jaringan serviks berbentuk cone dimana 

abnormalitas ditemukan.  

¶ Operasi Laser. Operasi ini menggunakan gelombang sempit pada 

cahaya laser untuk membunuh sel kanker dan sel pre-kanker.  

¶ Loop electrosurgical excision procedure (LEEP). Teknik ini 

menggunakan lintasan kabel untuk memberikan arus listrik, yang 

memotong seperti pisau bedah , dan mengambil sel dari mulut serviks.  

¶ Cryosurgery. Teknik yaitu dengan membekukan dan membunuh sel 

kanker dan prekanker.. 
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¶ Hysterectomy. Operasi besar ini termasuk membuang jaringan dari 

area kanker dan prekanker, serviks, dan uterus. Hysterectomy biasanya 

dilakukan pada kasus yang dipilih dari kasus kanker servikal 

noninvasif.  

Kanker invasive. Kanker servikal yang menginvasi lebih dalam dari 

lapisan luar sel pada serviks disebut sebagai kanker invasive dan 

membutuhkan lebih banyk penanganan. Penanganan untuk kanker serviks 

bergantung pada beberapa faktor, termasuk stadium kanker, permasalahan 

medis lain yang mungkin dimiliki, dan pilihan pasien sendiri. Opsi 

penatalakasanaan terdiri dari  

1. Operasi  

Operasi untuk mengambil uterus biasanya dilakukan untuk 

mengatasi stadium dini dari kanker serviks. Hysterectomy sederhana 

yaitu dengan membuang jaringan kanker, serviks, dan uterus. 

Hysterectomy biasanya pilihan hanya jika kanker dalam stadium yang 

dini – Invasi kurang dari 3 milimeter (mm) ke dalam serviks. 

Hysterectomy radikal – Membuang serviks, uterus, bagian vagina, dan 

nodus limfe pada area tersebut – merupakan operasi standar dimana 

terdapat invasi lebih besar dari 3 mm kedalam serviks dan tidak ada 

bukti adanya tumor pada dinding pelvis. 

Hysterectoy dapat mengobati kanker serviks stadium dini dan 

mencegah kanker kembali lagi, namun membuang uterus membuat 

pasien tidak mungkin hamil lagi. Efek samping sementara dari 

hysterectomy termasuk nyeri pelvis, dan kesulitan dalam pencernaan, 

dan urinasi 

2. Radiasi 

Terapi radiasi menggunakan energi tinggi untuk membentuk 

sel kanker. Terapi radiasi dapat diberikan secara eksternal atau 

internally (brachytherapy) dengan menempatkan alat diisi dengan 

material radioaktif yang akan ditempatkan di serviks. Terapi radiasi 

sama efektifnya dengan operasi pada kanker serviks stadium dini. Bagi 

wanita dengan kanker serviks yang lebih berat, radiasi merupakan 

penatalaksaanaan terbaik.  

Kedua metode terapi radiasi ini dapat dikombinasi. Terapi 

radiasi dapat digunakan sendiri, dengan kemoterapi, sebelum operasi 
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untuk mengecilkan tumor atau setelah operasi untuk membunuh sel 

kanker lainnya yang masih hidup. Efek samping dari radiasi terhadap 

area pelcis termasuk nyeri lambung, nausea, diare, iritasi kandung 

kemih, dan penyempitan vagina, dimana akan menyebabkan hubungan 

seks lebih sulit dilakukan. Wanita premenopausal dapat berhenti 

menstruasi sebagai akibat dari terapi radiasi. 

3. Kemoterapi 

Kemoterapi dengan agen tunggal digunakan untuk menangani 

pasien dengan metastasis extrapelvis sebagaimana juga digunakan 

pada tumor rekurren yang sebelum telah ditangani dengan operasi atau 

radiasi dan bukan merupakan calon exenterasi. Cisplatin telah menjadi 

agen yang paling banyak diteliti dan telah memperlihatkan respon 

klinis yang paling konsisten. Walaupun ada beberapa penilitan yang 

bervariasi, terapi cisplatin agen tunggal memberikan hasil dengan 

respon sempurna pada 24% kasus, dengan tambahan 16% dari terapi 

ini memperlihatkan respon parsial. Ifosfamide, agen alkylating yang 

mirip dengan cyclophosphamide, telah memberikan respon total 

hingga 29% pada pasien kanker serviks; namun, efektivitas belum 

dapat dikonfirmasi oleh semua peneliti. Agen lainnya yang 

memberikan paling tidak aktivitas parsial terjadap kanker serviks 

termasuk carboplatin, doxorubicin hydrochloride, vinblastine sulfate, 

vincristine sulfate, 5-fluorouracil, methotrexate sodium, dan 

hexamethyl melamine. 

Kombinasi paling aktif yang digunakan untuk mengatasi 

kanker serviks semuanya mengandung cisplatin. Agen tersebut paling 

sering digunakan bersama bleomycin, 5-fluorouracil, mitomycin C, 

methotrexate, cyclophosphamide, dan doxorubicin. Penelitian National 

Cancer Institute Gynecologic Oncology Group sedang dikerjakan 

untuk membandingkan kemampuan dari berbagai kombinasi 

kemoterapi 

Efek samping kemoterapi tergantung dari obat yang diberikan 

namun secara umum dapat menyebabkan diare, lelah, mual, dan 

rambut rontok. Beberapa obat kemoterapi dapat mengakibatkan 

infertilitas dan menopause dini pada wanita premenopause. 
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4. Kemoradiasi 

Pemakaian kemoradiasi telah diketahui secara luas memberikan 

harapan hidup lebih tinggi dibandingkan pemberian radiasi saja pada 

penanganan kanker serviks. Kombinasi antara kemoterapi dan terapi 

radiasi berdasarkan teori dari pembunuhan sel sinergis – efek 

terapeutik dari dua modalitas terapi digunakan bersamaan lebih besar 

dibandingkan jika 2 modalitas tersebut  digunakan tidak bersamaan. 

Bila dikombinasikan dengan radiasi, penggunaan mingguan cisplatin 

mengurangi resiko progresi selama 2 tahun sebesar 43% ( harapan 

hidup 2 tahun = 70%) untuk stadium II B sampai stadium IV A. Pada 

keadaan ini, cisplatin sepertinya bekerja sebagai radiosensitizer, dapat 

menurunkan kemungkinan dari rekurensi lokal dan lebih mengurangi 

jumlah kejadian metastasis jauh. 

 

H. Upaya Pencegahan 

Kanker servik dapat di cegah dengan berbagai cara : 

1. Vaksinasi 

Pengembangan vaksin profilaksis HPV menawarkan harapan baru 

untuk pencegahan primer dari kanker servik. Vaksin ini dikenal dengan 

sebutan quadrivalent vaccine, efektif melawan 4 tipe HPV (6, 11, 16, 18) 

tipe yang menyebabkan 70% kanker servik dan 90% genital wart. Vaksin 

yang dibuat dari non-infectious particles (VLP) ini direkomendasikan 

untuk wanita usia 11-12 tahun dan usia 13-26 tahun yang belum menerima 

vaksin seri penuh. Pemberian vaksin pada gadis usia muda dikarenakan 

pada usia ini mereka belum aktif secara seksual. Di sini, vaksin akan 

bekerja paling efektif. Meskipun demikian, bukan berarti pada wanita yang 

sudah aktif secara seksual pemberian vaksin HPV ini tidak bermanfaat. 

Pemberian vaksin pada usia dewasa masih tetap bermanfaat meski 

keuntungannya tidak sebesar jika vaksin diberikan pada usia dini. 

Wanita Hamil 

Pada wanita hamil, pemberian vaksin ini tidak direkomendasikan. 

Saat ini sudah ada beberapa penelitian tentang pengaruh vaksin terhadap 

keselamatan wanita hamil dan bayi yang belum lahir. Studi terhadap 

11.000 perempuan (usia 9-26 tahun) di banyak negara menyimpulkan, 

tidak ada pengaruh kesehatan terhadap kehamilan dan infant, efek yang 
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sering ditemukan adalah nyeri pada sisi injeksi. Namun masih perlu 

dilakukan penelitian yang lebih mendalam. 

Kendati vaksin ini cukup menjanjikan, bukan berarti program 

skrining sama sekali dihentikan. Pasalnya, belum semua tipe HPV berhasil 

dihalangi, hanya pada 4 tipe (16, 18, 6 atau 11), atau sekitar 30% kanker 

serviks tidak akan dicegah oleh pemberian vaksin. Jadi masih dianjurkan 

agar seorang wanita terus melakukan skrining terhadap kanker serviks 

(regular pap test) dan sekitar 10% dari genital wart pada kelamin tidak 

dapat dicegah dengan pemberian vaksin ini. 

Petunjuk Pemberian Vaksin HPV 

1. Vaksin HPV diberikan secara berkala melalui 3 kali suntikan dalam 6 

bulan periode, suntikan kedua dan ketiga diberikan 2 dan 6 bulan 

setelah suntikan pertama. 

2. Sebelum pemberian vaksin, tidak perlu dilakukan pemeriksaan 

skrining seperti HPV Test atau Pap Test karena hal itu tidak dapat 

mengatakan secara spesifik tipe HPV yang ada. 

3. Vaksin HPV merupakan kontraindikasi bagi individu dengan riwayat 

hipersensitif/alergi dengan jamur atau komponen vaksin lainnya. 

4. Vaksin bisa diberikan bersamaan dengan vaksinasi lain, misalnya T 

dap, Td, MCV4, dan hepatitis B. 

5. Wanita menyusui boleh menerima vaksin HPV. 

6. Vaksin HPV tidak direkomendasikan untuk wanita hamil karena tidak 

adanya data yang ada. 

7. Vaksin bisa diberikan pada mereka dengan penyakit akut minor 

(misalnya diare atau gangguan saluran napas atas ringan, dengan atau 

tanpa demam). Pemberian vaksin harus ditunda pada mereka dengan 

penyakit akut sedang atau parah hingga sembuh. 

8. Vaksin HPV juga bisa diberikan untuk wanita yang memiliki 

equivocal atau abnormal Pap Test, positif Hybrid Capture II@ high 

risk test, atau genital wart. 

9. Meski telah divaksinasi, petugas kesehatan harus tetap menyarankan 

agar dilakukan upaya proteksi dalam berhubungan seksual. Misalnya 

dengan membatasi jumlah pasangan dan menggunakan kondom. 
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2. Dengan cara skrining 

Kanker servik yang merupakan kanker yang dapat dikendalikan jika 

diketahui sejak dini, maka kanker akan dapat diatasi secara tuntas, yaitu 

dengan cara: 

¶ Pap smear adalah suatu metode pemeriksaan sel-sel yang diambil dari 

leher rahim dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat 

perubahan-perubahan yang terjadi dari sel tersebut. Perubahan sel-sel 

leher rahim yang terdeteksi secara dini akan memungkinkan beberapa 

tindakan pengobatan diambil sebelum sel-sel tersebut dapat berkembang 

menjadi sel kanker. 

¶ Inspeksi visual dengan asam asetat (VIA) atau Lugol’s iodine (VILI), 

menawarkan skrining yang menjanjikan. Selain mudah dilakukan, 

hasilnya juga cepat dan efektif untuk mengidentifikasi perubahan 

prakanker servik. Selain itu juga ada tes yang lebih objektif, yakni HPV 

DNA. Tes ini lebih baik dibandingkan yang lainnya pada wanita usia 30 

tahun ke atas. 
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I. Algoritma Penatalaksanaan Kanker Serviks 

 
 

 
 
Keterangan : 

* Bila memungkinkan 
 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan  Penunjang* 
§ Papanikulo / Pap Smear 
§ IVAA/IVA 
§ Downstaging 

Pemeriksaan Fisik 

Identifikasi Faktor 
Resiko 

Resiko Rendah Non Medikamentosa : 
§ Pengendalian faktor resiko 
§ Promosi kesehatan dalam 

rangka pengendalian faktor 
resiko 

§ Rehabilitasi medis 
§ Psikoterapi 

Resiko Tinggi 

Medikamentosa : 
Roboransia 

Hasil 
Terapi 

Kondisi Tidak 
terkontrol 

Rujuk ke  
Rumah Sakit 

Kondisi penderita terkontrol : 
Kendalikan faktor resiko 
dengan berpola hidup sehat 

Teruskan terapi 
Evaluasi berkala 

Rehabilitasi/Preventif 
Berpola hidup sehat 

Anamnesa 
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BAB VI 

STANDAR PENATALAKSANAAN DIABETES MELLITUS 

 

A. Pengertian Penyakit Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit menahun degeneratif 

yang ditandai dengan adanya kenaikan kadar gula di dalam darah yang 

disebabkan oleh kerusakan kelenjar pankreas sebagai penghasil hormon 

insulin sehingga terjadi ganguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein 

yang dapat menimbulkan brebagai keluhan serta komplikasi.  

Pada DM tipe I, pankreas tidak bisa menghasilkan insulin secara 

absolut sehingga seumur hidup tergantung insulin dari luar , kebanyakan 

terjadi pada usia <40 tahun dan kasus di dunia hanya 10% dari populasi 

penderita DM. 

Pada DM tipe II, pankreas masih bisa menghasilkan insulin secara 

relatif, kebanyakan terjadi pada usia >40 tahun, kasus di dunia 90% dari 

populasi DM dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berimbas 

pada gaya hidup. 

 

B. Etiologi 

Kerusakan pada kelenjar pankreas sebagai penghasil hormon insulin. 

 

C. Faktor Resiko 

Faktor resiko DM berubah dengan kemajuan peradaban. WHO 

beberapa tahun silam menyebutkan faktor penyebab bagi 80% penderita DM 

adalah keturunan. Hasil penelitian dr.henrita ernesta (sales manager 

healthzone talenta) sebanyak 80% penderita DM bukan karena faktor 

keturunan tetapi lebih karena faktor pola konsumsi makanan dan minuman. 

Beberapa faktor resiko DM sebagai berikut : 

Ä Pola makan yang tidak seimbang 

Ä Riwayat keluarga DM dalam garis keturunan 

Ä Kurang olahraga 

Ä Umur lebih 45 tahun 

Ä Berat badan lebih : BBR > 110% BB idaman atau IMT > 23 Kg/m2 

Ä Kolesterol HDL ≤ 35 mg/dl dan atau trigliserida ≥ 259 mg/dl 

Ä Hipertensi (>140/90 mmHg) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ä Infeksi virus, keracunan 

Ä Kehamilan dengan berat bayi lahir > 4kg 

Ä Kehamilan dengan hiperglikemi (kadar gula meningkat) 

Ä Gangguan toleransi glukosa, lemak dalam darah 

Ä Riwayat abortus berulang, eklampsi, bayi lahir mati 

 

D. Pathogenesa 

1. DM tipe I :  

Adanya reaksi autoimun karena terjadi peradangan pada sel beta 

pankreas, akibatnya timbul antibodi terhadap sel beta yang disebut islet 

cell antibody (ICA). Reaksi antigen antibodi ini menyebabkan rusaknya 

rusaknya sel beta 

2. DM tipe II : 

Kadar insulin normal atau lebih tinggi. Tetapi karena reseptor 

insulin kurang atau reseptor insulin cukup tapi ada gangguan post receptor 

maka kerja insulin menjadi terganggu. Bervariasi mulai dari dominasi 

resistensi insulin disertai kekurangan insulin relatif sampai hilangnya 

sekresi insulin absolut yang disertai resistensi.  

 

E. Diagnosa 

Untuk menegakkan diagnosa dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Anamnesa 

¶ Poliuria, polidipsi, polifagia. 

¶ Penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. 

¶ Keluhan lain: lemas, kesemutan, rasa baal, gatal anggota badan, 

mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, pruritus vagina, bisul hilang 

timbul. 

¶ Pada keadaan lanjut mungkin terjadi gangguan mikrovaskuler 

(pandangan kabur, luka sulit sembuh, kemampuan seksual 

menurun) 

2) Pemeriksaan Fisik 

¶ Didapatkan tanda-tanda sesuai komplikasi yang timbul 

3) Pemeriksaan Penunjang 

¶ Pemeriksaan kadar gula dalam darah  
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 Bukan DM Belum Pasti DM 

Sewaktu 

(mg/dl) 

Vena <110 

Kapiler < 90 

110-199 

90 -199 

>200 

>200 

Puasa 

(mg/dl) 

Vena <110 

Kapiler < 90 

110-199 

90 -199 

>126 

>110 

 

Keterangan : Belum Pasti (gangguan toleransi glukosa yang dapat 

timbul DM) 

¶ Pemeriksaan urine tidak dianjurkan karena sensitifitasnya rendah, 

nilai positif minimal 200 mg/dl, tetapi untuk Puskesmas masih 

dapat dipergunakan sebagai screening. 

4) Kriteria resiko 

¶ Resiko rendah 

Yang masuk pada kelompok resiko rendah apabila mulai dari 

anamnesa, pemeriksaan fisik, identifikasi faktor resiko dan kalau 

memungkinkan pemeriksaan penunjang menunjukkan adanya nilai 

atau hasil pemeriksaan yang tidak mengkhawatirkan atau dalam 

batas normal namun menunjukkan adanya gejala dini dari penyakit. 

¶ Resiko tinggi 

Sedangkan yang masuk kriteria resiko tinggi adalah pemeriksaan 

yang dilakukan menunjukkan nilai di atas batas normal, dengan 

keadaan fisik yang mengkhawatirkan. 

 

F. Kemungkinan Komplikasi  

1) Akut 

¶ Ketoasidosis diabetik 

¶ Hiperosmolar non ketotik 

¶ Hipogikemi 

2) Kronik Ensefalopathi 

¶ Makroangiopati 

¶ Mikroangiopati 

¶ Neuropati 

 

G. Penatalaksanaan  

1. Non medikamentosa 
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F Menghindari /mengendalikan faktor resiko  

F Promosi kesehatan dalam rangka pengendalian faktor resiko (primer, 

sekunder, tersier) 

F Dietetik 

Bagi penderita atau yang mempunyai riwayat keluarga DM hendaknya 

hati-hati terhadap makanan di bawah ini : 

• Yang harus dihindari :  

Gula murni: gula pasir, gula jawa. Makanan dan minuman dibuat 

dari gula murni: abon, dendeng,sarden, manisan, dodol, cake, tart, 

sirup,jeli, susu kental manis, coklat, soft drink, es krim, dan lain-

lain. 

 

• Yang harus dibatasi:  

Makan yang mengandung karbohidrat: nasi, ubi, singkong, roti, 

mie, kentang, jagung, dan makanan yang diolah dari tepung.  

Evaluasi 3 bulan bila menetap perlu dilakukan terapi 

medikamentosa. 

2. Medikamentosa 

Bila gula darah tidak dapat diturunkan sampai tingkat hampir normal 

dengan diet maka diperlukan anti diabetik oral : 

F Klorpropamid mulai dengan 0,1 gram/hari dalam sekali pemberian, 

maksimal 0,5 mg/hari ½ jam sebelum makan 

F Glibenklamid mulai 5 mg/hari dalam 2-3 kali pemberian, maksimal 15 

mg/hari 

F Methformin mulai dengan 0,5 gram/hari dalam 2-3 kali pemberian, 

maksimal 2 gram/hari 

F Glipizid 5-25 mg, 1-2 kali /hari, sebelum makan 

F Glikazid 20-30 mg, 1-2 kali/hari sebelum makan 

F Glimepirid 0,5 -6 mg, 1kali /hari sebelum makan 

F Acarbose 100-300 mg, 3 kali/hari bersama suapan pertama 

Obat-obatan di atas harus di mulai dengan dosis paling kecil setelah 2 

minggu pengobatan dosis dapat dinaikkan. 

Hal-hal penting perlu diperhatikan dalam pengobatan DM: 

F Bila pengobatan dengan anti diabetik oral gagal dan penderita menjadi 

kurus maka perlu diberikan insulin. 
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F Penderita yang tergolong insulin dependent DM mingkin memerlukan 

insulin seumur hidupnya kadang penderita perlu diajarkan untuk 

menyuntikkan sendiri obatnya, untuk ini cara subkutan di perut sekitar 

pusat mungkin paling dianjurkan. 

F Jenis insulin dapat dipilih baik reguler, intermediate atau long acting. 

F Dosis insulin ditentukan berdasarkan tinggi gula darah, yaitu 8-40 unit 

F Bila seorang dibet hamil, penambahan berat badan harus diawasi 

sebab berat badan yang berlebihan akan menyebabkan hiperglikemia. 

F Untuk menentukan dosis insulin atau bila terdapat komplikasi 

sebaiknya penderita dirujuk ke rumah sakit. 

F Kalau terjadi sakit berlanjut segera rujuk rumah sakit. 

 

H. Upaya pencegahan 

1. Pencegahan Primer 

F Cara paling sulit karena sasarannya orang sehat. 

F Tujuannya adalah mencegah hiperglikemia pada individu/populasi 

yang beresiko tapi belum sakit dengan cara : 

• Makan seimbang:karbohirat 60-70%, protein 10-15%, lemak 20-

25% yang disesuaikan dengan proses pertumbuhan status gizi, 

umur, stress akut, kegiatan jasmani. 

• Olahraga : teratur, 3-4 kali seminggu selama 30 menit, sifat 

continous, ritmik, interval, progresif, endurance, target mencapai 

zona sasaran sebesar 75-85% dari nadi maksimal yaitu 220 

dikurangi umur. 

• Jaga berat badan, dan lain-lain. 

F Kolaburasi tanggung jawab antara instansi kesehatan, masyarakat, 

swasta dan pemerintah sangat diperlukan dalam pengendalian DM. 

 

2. Pencegahan Sekunder 

F Sasaran :  penderita tanpa penyakit 

F Tujuan : mencegah dan menghambat penyulit DM dan deteksi dini 

komplikasi kronik 

F Agar tidak terjadi komplikasi 

F Kalaupun ada komplikasi masih reversible 

F Health education secara profesional oleh “diabetec educator” terlatih 
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3. Pencegahan Tersier 

F Dilakukan untuk semua penderita DM yang menderita komplikasi 

kronik 

F Mencegah komplikasi 

F Mencegah progresi dari komplikasi agar tidak terjadi kegagalan organ 

F Mencegah kecacatan akibat komplikasi yang ditimbulkan 
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I. Algoritma Penatalaksanaan Diabetus Mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anamnesa 

Pemeriksaan Fisik 

Identifikasi Faktor 
Risiko 

Risiko Rendah Non Medikamentosa :  
§ Pengendalian faktor risiko 
§ Promosi kesehatan dalam rangka 

pengendalian faktor risiko 
(premier, sekunder, tersier) 
§ Dietetik 

Risiko Tinggi 

Medikamentosa : 

§ Klorpropamid mulai dengan 0,1 gram/hari, setengah 
jam sebelum makan 
§ Glibenklamid mulai 2-3 x 5-15 mg/hari  
§ Methformin 2-3 x 0,5-2 gram/hari  
§ Glipizid 1-2 x 5-25 mg, 1-2 sebelum makan 
§ Glikazid 1-2 x 20-30 mg, sebelum makan 
§ Glimepirid 1 x 0,5-6 mg, sebelum makan 
§ Acarbose 3 x 100-300 mg, bersama suapan pertama 
 

Hasil 
Terapi 

DM Terkontrol : 
Kendalikan faktor risiko 
dengan berpola hidup 
sehat 

DM tidak 
Terkontrol 

Teruskan pengobatan 
Evaluasi berkala 

Rujuk ke Rumah 
Sakit 

Rehabilitasi/Preventif 
berpola hidup sehat 

Pemeriksaan Penunjang* 
§ Gula darah 
§ Urin 

Keterangan : 
* Bila memungkinkan 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Kondisi status kesehatan masyarakat terhadap penyakit tidak menular 

cenderung memprihatinkan bila tidak diantisipasi dengan baik. Karakteristik 

faktor risiko banyak diabaikan oleh sebagian besar masyarakat sehingga memicu 

meningkatnya penyakit tidak menular yang merupakan penyakit kronis sehingga 

akan menimbulkan beban pembiayaan bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga. 

Dengan berpijak pada kenyataan tersebut upaya pencegahan dan penanggulangan 

penyakit tidak menular sudah selayaknya lebih mendapatkan prioritas. 

Dalam era desentralisasi saat ini penerapan kebijakan harus disesuaikan 

dengan kondisi spesifik berdasarkan orang, tempat dan waktu seperti kondisi 

spesifik daerah, dan prioritas masalah kesehatan yang ada serta ketersediaan 

sumber daya. Strategi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan 

untuk menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan 

penanggulangan penyakit tidak menular secara terpadu dan berkualitas. 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit tidak 

menular tergantung pada semangat dan dedikasi, ketekunan, kerja keras, 

kemampuan dan ketulusan para tenaga kesehatan, serta sangat tergantung pada 

petunjuk dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. 
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